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Kedves Olvasó! 
 

A Barátok Verslista Képzeld el… című irodalmi folyóiratának ez évi követke-

ző számát a Verslista 11. születésnapja alkalmából 

adtuk ki. Ebben a számban a Barátok Verslista tag-

jainak legújabb írásait olvashatjuk. A folyóirat 

elektronikus változatát továbbra is megtalálják a 

http://www.kepzeldel.hu oldalon. Írásainkat fogad-

ják szeretettel! Folyóiratunk olvasásához kellemes 

időtöltést kívánok!  

Keszy-Harmath Dániel (Danó) 
*** 

A Barátok Verslista friss hírei 
 

Előző jelentkezésünk óta ugyanolyan intenzív közösségi és irodalmi éle-

tet élt a Barátok Verslista, mint előtte. A levelezőlistán a szokásos sa-

ját írások mellett a pályázatok és régi-új játékok ösztönöztek minket 

az alkotásra. Nagy sikerrel megy Gősi Vali Asszociáció játéka, Kamarás 

Klára Szó-szővője, és újraindult a Paletta sorozat is, ahol magyar tájak 

szolgáltak témául akrosztikonos verseknek. A havi pályázatok mellett 

indultunk a Hazai tájakon című és az Iskola témájú pedagógusnapi pá-

lyázaton is. A közösségi élet sem állt le. Áprilisban Érden az irodalmi 

felolvasásunkon, májusban pedig Az én Egyiptomom prózapályázat díj-

átadóján találkoztak a Barátok. Részt vettünk a Múzeumok éjszakáján, 

a nyári listatalálkozót pedig ezúttal Gősi Valiék kedves vendéglátásában 

élvezhettük Győrött. A találkozó nagyon jól sikerült, aki eljött, nem bán-

ta meg. Irodalmi est mellett sok séta, beszélgetés, városnézés is akadt a 

programban. Közben a listán sem állt le az élet, Kovács Anna groteszkjei, 

Kellős Éva szellemes írásai, Vali gyönyörű versei, Kovács Daniela nyelvi 

csodái mindenkit véleményezésre és dicséretre késztettek. A Kép-

Versike című sorozatunkat (amelynek írásaiból külön folyóiratot terve-

zünk) mindenki élvezte. Augusztusban folytatódtak a kalandok Buda-

pesten, majd az év legizgalmasabb eseménye, a 2011. évi születésnapi 

találkozónk is eljött, amelyet idén Debrecenben tartottunk, s ahol ki-

derültek az idei díjazottak nevei is.          Keszy-Harmath Dániel (Danó) 
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A BARÁTOK VERSLISTA 2011 ÉVI DÍJAZOTTAI 
 

A Barátok Verslista vezetősége 2006 júliusában díjat alapított.  

A díj neve: Amatőr Irodalomért Verslista Díj 
 

A 2011. évi díjazottaink a következők: 

Publikációért kategóriában idén egy díjat adtunk ki. A díjazott: 

– Gősi Vali.  
 

Közösségért kategóriában idén egy díjat adtunk ki. A díjazott: 

– Keszy-Harmath Dániel. 
 

       
 

Ez évben Különdíjakat is kiadtunk. A díjazottak: 

– Ábrahám István és Gősi Ferenc. 
 

       
 

Gratulálunk valamennyi díjazottnak! 
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BODÓ CSIBA GIZELLA: KÖNYVAJÁNLÓ 
 

Kamarás Klára: Derült égből… c. kötetéhez 
 

Kamarás Klára újabb kötete, rövid történetek - ahogy ma mondjuk sztorik 

– gyűjteménye. Én inkább úgy ajánlom, hogy negyvenkét pasztellkép, negy-

venkét egyszerű, hétköznapi életkép, visszafogott „ecsetkezeléssel‖ még-

is csodálatosan színesen megfestve, papírra vetve. Festve, mert képileg is 

elénk teszi, láttatja a történeteket, melyek körülöttünk, mellettünk, ve-

lünk is megesnek, vagy megeshetnének. Minden történet-kép maga az Élet.  

Az író odafigyel és észreveszi annak minden rezdülését, mint „A Csibe‖ 

pici naposcsibéjének harcát, vagy a „Hiszek a lélekvándorlásban‖ szőlővi-

rágának létre hívását. Minden írás – legyen az kis csoda, emberi gyenge-

ség, vagy buktató - remek megfigyelőképességről tanúskodik. Egyetlen 

felesleges szó nélkül megírt, tömör, kedves, fanyar humorral készült 

„kisfilm-kockák‖. Látja és láttatja az apró részleteket, időtávlatból is 

hallja, elővarázsolja a párbeszédeket. Kikapcsol, mosolyogtat, elgondol-

kodtat; lenyomatot hagy az emberben. A kötet történetei úgy vannak 

megírva, ahogy csak e műfaj legjobbjainak sikerült! Derült égből…  

Köszönjük Kamarás Klára!  
 

*** 

KAMARÁS KLÁRA: KÖNYVAJÁNLÓ 
 

Péter Erika: Csupa Csiga c. kötetéhez 
 

A 2011. évi Könyvhét sikerkönyvei közé sorolhatjuk Péter Erika Csupa Csiga 

című könyvét, melyet Papp Anikó Míra grafikus ötletes rajzai díszítenek. 

Péter Erika csigái valódi mesealakok, emberi tulajdonságokkal felruház-

va, soványak vagy kövérek, táncolnak, táboroznak, vagy fellépnek a cir-

kuszban, de mindig jól szórakoznak, este pedig, mint a jó gyerekek be-

bújnak az ágyacskájukba. Hogy mégse keverjük össze a mesét a való-

sággal, arról a rajzoló gondoskodik, hiszen a képeken minden csiga for-

dítva hordja hátán a házát, mint az igazi. 

Péter Erika verses-mesés képeskönyvét korhatár nélkül ajánlom gyerekek-

nek és azoknak a felnőtteknek, akiknek lelkében még él a hajdani gyermek. 
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KESZY-HARMATH DÁNIEL: KÖNYVAJÁNLÓ 
 

Szakáli Anna: Névtelen dalnok c. kötetéhez 
 

Szép versgyűjtemény a költőnő ebben az évtizedben készült írásaiból. 

Szani – ha szabad így, a Barátok Verslistán használt nevén szólítanom – 

nagy mestere a haikunak, ezt ebben a kötetben is előszeretettel használja. 

A költői témák sokfélesége (szerelem, történelem, halál) és a különleges 

alkotások (a Szent László-történet újragondolása, Ady előtti főhajtás, 

szerelmes ballada) egysége jellemző a kötetre. A rímek jók, olyan szanisak, 

követve a korábbi kötetek hagyományát. Külön öröm volt látni a zselici lis-

tatalálkozóra íródott emlékverset. A kötetet feldobják a restaurátor 

Hauptné Hoyos Nóra grafikái, egy kedves barát ajánlója, valamint Szani 

utószava. Mindez elegáns, keményfedeles borításban. Szívből ajánlom! 
 

*** 

KELLŐS ÉVA: KÖNYVAJÁNLÓ 
 

S. Farkas Zsuzsanna: Levelek a múltból c. kötetéhez 
 

A szerelemnek sok arca van. E sokszínűsége ellenére mindig ugyanazt 

látjuk belőle: hogy mindent  megmozgató, keserűen is édes, örökig tar-

tó. Mulandóságáról, törékenységéről, s a magunk gyarlóságairól közben 

megfeledkezünk. A könyvben érzelmek élednek fel, hol magasztos gőg-

gel (Szegény királynő), hol borzongató idealizmussal (A Bazilika harang-

ja), hol pedig csapodár szerencsével (Bűvölet). A kötet címadó történe-

tét olvasva (Levelek a múltból) elgondolkodom az eleve elrendelésen, a 

hit erején, a matériumon és a tanszcendencián. Nem hiszem, hogy lenne 

olyan ember, akiben ne merült volna fel, hogy mi lesz velünk, az érzel-

meinkkel az elmúlásunk után. Reménykedhetünk-e abban, hogy a szere-

tett emberekkel még egyszer találkozhatunk, akármilyen égi-földi kön-

tösben? Bármi történjen, a könyv lapjairól leheletfinom utalásokkal 

ösztönöz bennünket az író-költőnő, hogy merjünk és akarjunk boldogok 

lenni, őrizzük a pipacsokat akkor is, ha egyszer valaki kezében szerte-

foszlanak. Álmodozóknak és földhözragadtaknak egyaránt ajánlom a 

könyvet, illatos nyári vagy borongós őszi estékre egyaránt.  
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MÁTÉ LÁSZLÓ: KÖNYVAJÁNLÓ 
 

Bodó Csiba Gizella: Titkok és rezgések c. kötetéhez 

 

A Titkok és rezgések egy érett és letisztult írásokat tartalmazó könyv, 

ami nem is csoda, hiszen ez a szerző tizenötödik önálló kötete. A könyv 

mind tartalmilag, mind formailag egy míves kiadvány. Az első felében 

lüktető izgalmas verseket talál az olvasó, a második részben egy csokor 

prózát. Ezekhez válogatott a szerző saját fotóiból, így is bizonyítva 

azt, amit a könyv olvasásakor már érezhettünk: a sokoldalúságát és 

egyéni látásmódját. A hely hiánya miatt csak három írást emelnék ki.  

A versek közül „A FECSKÉK VÉDELMÉBEN‖ című trilógiát, mely valójá-

ban három kiváló alkotás ezekről kedves és szorgalmas kis madárkákról.  

A prózai írásokból nekem a „Bocsánatkérés‖ adott olyan többletet, hogy 

az elolvasása után joggal éreztem: érdemes volt ezt a könyvet fellapoz-

ni. Végezetül a könyvet lezáró verset, a „SZÉL-Jegyzet‖ címűt említem, 

mely egyszerre könnyed és elgondolkodtató. Kimunkált alkotás, méltó 

lezárása ennek az igazán színvonalas kötetnek.   

 

*** 

GŐSI VALI: KÖNYVAJÁNLÓ 
 

Szabó Kila Margit: Holdfényragyogás c. kötetéhez 

 

A költőnő így vall magáról: „Magányomban rácsodálkoztam a világra, az 

emberekre, a természetre, és közben észrevétlenül új barátra, a 

könyvre, leltem, és magam is írni kezdtem. Verseket, történeteket írok 

örömömben, bánatomban―. Ez a száz oldalas kötet - a Holdfényragyogás 

– az előzőekben már említett hangulatban és érzékenységgel tárja az 

olvasó elé Szabó Kila Margit gondolatait a világról, a természetről, a 

nem ritkán misztikummal átszőtt emberi képzeletről, érzésekről és 

gyakran a csendről, szeretetről, szerelemről. A kötetet Dezső Ilona 

amatőr festő, író, és Szabó Ágnes Erzsébet iparművész természetesen 

szép illusztrációi díszítik, belesimulva a költő verseinek hangulatába. 
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GOLÁN ANGÉLA GABRIELLA (GAMBIA): ÉRDI VERSLISTA 

TALÁLKOZÓ – 2011. ÁPRILIS 15. 
  

Oh, hát már 11:00 órakor elkezdett verni a szívem, mintha kiugrani ké-

szülne egyébként is szűk mellkasomból. Legalább is férfi társaim így 

ítélik meg, hacsak nem a Golán-fennsíknak minősítik, amit azért már én 

is sértésnek veszek. 

Tehát nem tudtam eldönteni, hogy a szívverésem hevességének a szerve-

zetem túlkávézása a vagy idegességem emelkedése-e az oka. Hiszen gőzöm 

sem volt, hova kell mennem Érden, és csak Attila (Baranyai) tegnap esti 

háborgatásával tudtam meg, hogy melyik „Pu-ról‖ - ahogyan a családom ne-

vezi a pályaudvarokat, - és hányas vonattal kellene Érd felé indulnom. 

Engem általában az olyan utak, melyeket még nem koptatott a lábam, 

egyfajta idegességgel töltenek el, főleg, ha a pontos megjelenés érde-

kében ezeket magam mögött kell hagynom. 

Így tehát már 11-kor vad kalimpálást csapott szívem, de gondoltam, 

legkésőbb Érden megállapíthatom, hogy a fenti lehetőségek közül me-

lyiket tudom majd - mint okot – elkönyvelni. 

11:50-kor el is indultam a Kálvin tér felé, hogy időben kiérjek a Déli 

„Pu‖-ra. 

Még gimnazistalány koromból tudom, mert Szentendréről kellett Buda-

keszire, a kollégiumba járnom, amely úton itt-ott el is tévedtem, hogy a 

Kálvin tértől kb. húsz perc lehet az út odáig. Ott viszont még jegyet is 

kell váltanom, és meg kell találnom a megfelelő vágányt. 

E számításaim be is igazolódtak, s már 12:20-kor ott virítottam a kellő 

helyen. Miután bebizonyítottam szőkeségem valódiságát, ha már meg is 

kopott az évek folyamán, melyet hajszínezéssel próbálok palástolni, ki-

mentem a hetes peron elejére, amint erre a jegyellenőr utasított. 

Na, itt végre kezdtem megnyugodni, hiszen szépen felszálltam a vonat-

ra, és kényelmesen helyet foglaltam. 

Éppen azon tűnődtem, hogy a jegyem tényleg retúr-e, mert régen mi 

ezt így hívtuk, ma meg azt olvastam rajta, hogy egy menettérti jegy 

birtokába kerültem, amikor Danó akart mellettem elrobogni Kovács An-
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na társaságában. Most teljesen megnyugodtam, bár Danó egy kicsit 

izgett-mozgott, s gyorsan előkapta a kinyomtatott szövegeket, melye-

ket a terv szerint Annának és neki kell majd Érden felolvasniuk. E köz-

ben Anna hozzánk hívta Kellős Évát is, akivel valahogy nem vettük észre 

egymást, amikor elment mellettem. 

A nyugalom itt megint a saját útjára indult, mert Dani megjegyezte: 

„De jó nektek, Ti csak a saját írásaitokat kell, hogy felolvassátok!‖ 

Erre nem is gondoltam, s mivel az eddigiektől eltérően nem verseket, 

hanem prózákat küldtem be, kezdett kitörni rajtam a láz. Éva megerő-

sítette, hogy Attila mindent kinyomtatott, mert nálam nem volt se gép, 

se szöveg. Amint ez is intéződött, megérkeztünk Kelenföldre, és hipp-

hopp: mellettünk termett Gősi Vali és Feri Attilával. Kicsit viccelőd-

tünk, s már ott is voltunk Érden. Előkaptuk az útleírást, és elindultunk. 

Attila eközben Szakáli Annát konzultálta, hogy kiderítse, merre kellene 

mennünk. Attila Anna elbeszélése alapján arra a döntésre jutott, hogy 

szükség lenne valakire, akinek jobb a tájékozódó képessége. Na persze, 

rám esett a választás, s el sem gondolkodtam azon, hogy úttörőnek csak 

hatodikos koromban avattak fel, velem aztán jól jártak… Anna hátat for-

díttatott velem a vasútállomásnak, de persze az nem mindegy, hogy az 

ember melyik oldalán áll! Mi a rossz oldalon álltunk… 10 percnyi billegés 

után erre rá is jöttünk, és végre irányt változtatva igyekeztünk a Napsu-

gár Otthon felé. 

Attila az út megpróbáltatásait méterrel és kilóval szorozva mérte fel, 

hiszen a résztvevő tagoknak járó kiadványokkal megrakottan érkezett. 

Az út sarkára kijött elénk Szakáli Anna, és az otthonhoz kalauzolt ben-

nünket. Attila örömére liften juthatott fel az első emeletre, ahol egy 

szabad szobácskában felkészülhettünk a programra. Egy gyors megbe-

szélés, szereposztás, s kézhez kaptam a saját irományaimat, melyekbe 

gyorsan beleolvastam, és csak annyit tudtam megjegyezni: „Ezt én ír-

tam?‖ Oh, a nyugalom hevesen pá!-t intett és már menekült is a félig 

nyitott ablakon… 

E közben Feri felderítette a terepet és mosolyogva közölte, hogy a te-

rem tele van. Gombóc kezdett gömbölyödni a torkomban! 
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Még egy-két gyors szó az otthon részéről a publikum kilétéhez, és már 

mentünk is be. 

Anna köszöntötte a jelenlévőket, bemutatott bennünket név szerint, és 

ismertette a programot. Danó a Verslista történetét és működésének 

céljait közölte, s már kezdődött is a program… 

A feszültségem oldódott, s a felolvasott művek magas színvonala magá-

val ragadott. Ringatták lelkem, elvarázsoltak más emberek érzelmekkel 

hímzett tündérvilágába, s csak másodszorra fogtam fel, hogy most én 

vagyok soron… 

A nyugalom már rég messzi vándor útját rótta, s a félelem kezdett fel-

tolulni fejemben, hiszen prózáimat még nem „meózta‖ le senki. Hónapok 

óta nem beszéltem gyermekeimen kívül senkivel magyarul, a lámpaláz 

feszegette egész testemet, és a lap remegett a szemem előtt… 

Olvastam, s ha itt-ott meg is botlottam saját szavaim kusza buckáiban, 

úgy éreztem, egyre inkább felszabadulok. Én magam élvezni kezdtem 

szavaim gördülését és az egyetlen, ami még egy kicsit rémített, hogy 

valaki talán félreérthetné, amit írtam, s megbántódna… 

De a végére értem, s az utánam következő művek újra a saját varázsvi-

lágukba vontak engem. 

A magam felolvasása alatt nem követhettem a hallgatóság rezdüléseit, de… 

A műsor során láttam helyeslő bólintást, hallottam rövidke kuncogást, 

tapsot és nevetést. Megláttam a szemekben a felismerés pillanatát és 

az arcokon az emlékek, megélt érzések mimikáját. 

A műsor után egy kis beszélgetésre is jutott idő, s mindkét oldalról 

érezni lehetett a megkönnyebbülést, miszerint a különböző generációk 

megtalálták a közös hangot és hangulatot. 

Az előadást Kellős Éva magyar anyanyelvről szóló verse zárta, melynél 

jobb zárószó nem is hangozhatott volna el! 

…s az én véleményem? 

Nincs jobb érzés, mint másoknak átérezhető érzelmeket adni! 

 

Megérte, megérte, megérte! 



A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA  SZÜLETÉSNAPI SZÁM 

 

 9 

KESZY-HARMATH DÁNIEL: „AZ ÉN EGYIPTOMOM - 

2010/2011” CÍMŰ IRODALMI PÁLYÁZATRÓL 

 
A tavaly kialakult hagyományt követve az idei, 2011-es évben is kiírásra ke-

rült egy irodalmi pályázat, melynek témája Egyiptom volt. Tavaly a versírókat 

célozta meg a pályázat, idén novellákat várt a Magyar-Egyiptomi Baráti Társa-

ság, a Vizuális Pedagógiai Műhely és a Barátok Verslista. A pályázat nyílt volt, 

több hónapot vártak a kiírók a pályamunkák beérkezéséig. Határainkon innen 

és túlról is várták a magyar nyelvű műveket. 

Tizenhét írás érkezett, egytől-egyig remek kispróza, bár ezt személyes 

érintettségem miatt nem merem ilyen nagyképűen kijelenteni. De valami csak 

van benne, ha a beérkezett szavazatok és a szakmai zsűri döntése révén - a 

MEBT és a Barátok Verslista tagjai, köztük irodalmárok szavaztak - az én no-

vellám nyerte el az első helyet, egy nagyon szoros versenyben. A novella címe 

Egyiptomi csata, mely címe ellenére egy modern csalimese, igazán meglepő 

csattanóval. 

A végső döntés azért is volt nehéz az első hely kiosztásánál, mert a két 

társaság szavazatai alapján pontegyenlőség alakult ki, a fődíj súlya miatt pedig 

szükség volt Kalász István író bevonására is a szavazásba. Kalász István, aki a 

Magyar Írószövetség tagja, kemény, de igazságos kritikát írt mind a két élen 

álló írásról, s végül az enyémet ítélte jobbnak, egy hajszállal. Örömömhöz, amit 

ekkor éreztem, nem volt még fogható. Az első helyért járó díj egy 15-20 na-

pos álomutazás a sivatagok és oázisok földjére, Egyiptomba a Vámbéry Ármin 

Keleti Szabadegyetem szervezésében. 

A második helyet is verslistás tagunk, Máté László szerezte meg Az idegen 

című novellájával. Ő eredetileg 25 ezer Ft értékű könyvjutalomban részesült 

volna, de a szoros verseny miatt a kiírók megkétszerezték az összeget, így a 

díjátadón 50 Ft értékben vehetett át nagyszerű könyveket. 

A díjátadó a Nemzetek Házában volt, a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság 

szokásos havonkénti gyűlésén, 2011 májusában. A jeles eseményen nagyon iz-

gultam, mert a pályázat nyerteseinek Őexcellenciája Aly El-Hefny, az Egyip-

tomi Arab Köztársaság nagykövete adta át a jutalmat. Ott volt Dr. Győry 

Hedvig, a MEBT főtitkára, aki kedves szavakkal gratulált, s felhívta a figyel-
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met a Verslista és a MEBT együttműködésére. És persze jó barátom, Baranyai 

Attila, listavezető is támogatott és gratulált. A verseny harmadik helyezettje, 

Szabóné Horváth Anna, aki szintén listatag, sajnos nem tudott eljönni a díját-

adóra, de a főtitkárasszony az ő nevét és dobogós novellájának címét is felol-

vasta (Kedvesem). Az eseményről most is operátorunk, Dálya Gergő készített 

fotókat. Ott volt Bodó Csiba Gizella is, aki mindkét társaságnak tagja, s bemu-

tatta a nagykövet úrnak a legújabb önálló kötetét. 

Nem gondoltam volna soha, hogy ilyen nagy nyeremény lesz valaha az 

enyém, ráadásul irodalmi munkámért. A novellát ösztönből írtam. Az írás kez-

detén még nem is voltam benne biztos, hol lyukadok ki, csak az alapkoncepció-

ban (csattanós vég) voltam biztos. Valahogy így zajlott le számomra ez az 

egész pályázat: ösztönből. És most lehetőségem van olyan élményeket szerez-

ni Egyiptomban, amelyekhez soha nem jutottam volna, ha nem hajt az a bizo-

nyos ösztön. 

Ha hazajövök, mesélek majd kinti élményeimről. Biztosan lesz mit.  
 

 
 

Keszy-Harmath Dániel I. helyezett és Baranyai Attila  

a Verslista vezetője (Fotó: Dálya Gergely) 
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S. FARKAS ZSUZSANNA: MÁSODIK KÖTETEM 
BEMUTATÓJA TAPOLCÁN – 2011. JÚNIUS 15. 

 

Egy fülledt, meleg napon került sor a tapolcai Wass Albert könyvtárban 

második kötetem: a Levelek a múltból bemutatójára. Nagyon izgultam, 

pedig számtalanszor szerepeltem már közönség előtt, televízióban, sőt 

még rádiójátékban is. Azt hiszem a lámpalázat, és a félelmet sosem fo-

gom kinőni, bár idővel valószínűleg csökkenni fog az intenzitása.  

Könyvbemutatóm napján fejemben összekavarodtak a gondolatok, gyom-

rom összeszorította a félelem: át tudom-e adni a közönségemnek azt, 

amit érzek, amit gondolok a könyvem kapcsán, úgy, hogy ne csalódjanak 

bennem? Na és persze az örök női dilemma: mit vegyek fel? Nehéz dol-

gok ezek… Frizura, smink, rendben, még pár nyugodt perc egy kávé és cigi 

társaságában. Indulhatunk. A könyvtárban az ott megszokott csend és 

nyugalom fogadott. A könyvbemutatón beszélgetőpartnerem, a Tapolca 

Városi Televízió Kazinczy-érmes szerkesztője, Kovács Melinda volt. Meg-

nyugtatott a jelenléte, előző könyvem bemutatóját is ő vezette le. Ked-

vessége és profizmusa segített a kezdeti feszültség leküzdésében. Ösz-

szedugtuk a fejünket, gyorsan átbeszéltük a kérdéseket, majd egy inter-

jút készített velem a Tapolca Tévé. Közben gyűlt a közönség, örültem 

minden rokonnak, barátnak, ismerősnek és ismeretlennek. Öt órára meg-

teltek a székek, körülbelül negyven érdeklődő tisztelt meg. Azt hiszem 

ez egy nagyon szép szám, ahhoz képest, hogy egy kisvárosban élek.  

...És elkezdtünk beszélgetni. Meséltem az előző kötetem, a „Kristálypa-

lota‖ utóéletéről, az elmúlt évben velem történtekről, majd áttértünk 

az új kötetre. Tudni kell, a könyv címadó műve a Levelek a múltból egy 

kisregény. A második részben novelláim, és néhány, a prózák hangulatát 

továbbvivő vers kapott helyet, Üzenet a jelennek alcímmel. Először a 

kisregényt boncolgattuk, mely több szálon futó, időben és térben szer-

teágazó történet. A szálak természetesen a végén összeszaladnak, és a 

kisregény meglepő, továbbgondolásra késztető csattanóval végződik. 

Beszéltem arról, hogy született meg a borító. Én terveztem meg, milyen 

legyen. Eredeti, nagyapámtól származó tábori képeslapok fotói kerültek 

az aljára. Az első borítón látható fényképet férjem, Soós Zsolt készí-
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tette szülői házam padlásán… Végül grafikus barátaim segítségével ösz-

szeállt a borító, úgy, ahogyan én szerettem volna.  

„A témáid többnyire nem szívderítőek, de nyilván nem is szórakoztatás 

a célod. Sokkal inkább a lélek megérintése. Nem bánod, hogy talán e mi-

att az olvasó töprengő, szomorú személyiségnek gondolhat?‖ – Melinda 

meglepő kérdésére azonnal rávágtam: nem. Nem zavar. Aki ismer, tudja, 

milyen vagyok. Azért írok a bennünket körülvevő világról szomorú, vagy 

elgondolkodtató, néhol kicsit filozofikus történeteket, hogy felhívjam a 

figyelmet: a világ nemcsak rózsaszín tündérmesékből áll. Amit én üzenek, 

az, hogy nézzünk körül, éljünk a jelennek, most segítsünk, amíg még tu-

dunk, amíg még lehet. Beszéltünk még a terveimről, és én tettem egy fe-

lelőtlen ígéretet: szeretnék karácsonyra egy kis verseskötetet kiadni. 

Verseim még nem jelentek meg külön kötetben, pedig nagyon sok van be-

lőlük. Talán megvalósul ez az álmom is. Melinda a beszélgetés folyamán 

idézeteket olvasott fel a kisregényből, és elszavalta néhány versemet. 

Néztem a közönség arcát, figyeltem a reakciókat. Volt, aki sírt, és vol-

tak vidám percek is. A bemutató végén mosolygós arccal többen is oda-

jöttek gratulálni. Felemelő érzés volt az őszinte, meleg öleléseket fo-

gadni, olyan ember is akadt, aki azt mondta: számára életre szóló él-

mény volt… Kell ennél több egy író ember számára?      (Fotó: Anisse) 
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TAKÁCS ÁRPÁD: SZÍNHÁZBA JÁRUNK… 

 
A színház talán a legnagyobb tiszteletnek örvendő közösségi hely, ami a 

huszonegyedik században még őrzi erkölcsi intimitását. Ehhez fogható 

környezettel úgy hiszem, mára csak a csendes múzeumok, elegáns ét-

termek és más kulturális intézmények rendelkeznek. 

Az általános iskolában a számtalan osztálykirándulás közt jó néhány 

színházlátogatásban is részem lehetett; gimnáziumi éveim során – sze-

rencsére – ezekhez újabb színházi élmények adódtak. Ezért rengeteg-

szer volt már részem a színház adta különleges atmoszférát élvezni. 

Mindig izgatottan lépek be az előadás előtt. Legtöbbször egy kedves 

jegyszedő nénike fogad, aki – miután megpillantja a bérletemet – udva-

riasan rámutat a helyemre. Zúg, mocorog a közönség, érkeznek kicsik – 

nagyok, idősek és fiatalok egyaránt. Mikor már mindenki megtalálta sa-

ját vöröslő kárpitszékét, pillanatokon belül elhalványulnak a fények, és 

felvonják a függönyt. Megkezdődik az előadás. Ilyenkor elkápráztat a 

látvány, és az, hogy pár tucat ember mire képes. A színészek beleadják 

szívüket, lelküket, karmester úr diktálja a színpad tövében a zene ira-

mát, fent a díszlet, a fények pedig mind az érzékeket hivatottak elkáp-

ráztatni. Persze, senki sem látja, hogy a kulisszák mögött talán még na-

gyobb munka folyik. De erre csak az előadás után érdemes gondolni, mi-

vel közben ki kell élvezni minden színészek adta pillanatot, mert nincs 

két egyforma belőle. Egy darabot eljátszhatnak több százszor is, mind-

annyiszor más és más, ebben különbözik a színház a mozitól, ettől külön-

leges. Ha az előadás sikeres, végül mindenki felállva tapsol, kifejezve 

ezzel minden tiszteletét, elismerését. Ekkor a színész egyfajta dicsé-

retet kap, ami szerintem a legfontosabb minden ember kemény munkája 

végeztével: hogy felnézzenek rá. 

Eddig többnyire operetteket, musicaleket láttam, talán ezért is kedve-

lem őket jobban. Nálam eddig a Budapesti Operettszínház viszi a prí-

met, a Győri Nemzetibe viszont szinte már hazajárok, és láttam már 

ott is frenetikus produkciókat. 
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Igazán varázslatos egy ilyen helyen befejezni a napot. Remélem, ezen 

túl is lesz rá alkalmam. Én azt mondom: aki teheti, ne üljön otthon, ha-

nem vásároljon bérletet – vagy akár csak egy előadásra szóló belépőt –, 

és feledhetetlen élményekben lesz része. Vannak dolgok, amiket nem 

szabad kihagyni az életünkből. A színház ilyen. 

 

*** 

 

GOLÁN ANGÉLA GABRIELLA (GAMBIA): AGYAGHADSEREG 

BUDAPESTEN,A VAM DESIGN CENTERBEN 
 

Beléptem a hangos, forró, júniusi napról az árnyékot biztosító falak kö-

zé. Itt még nem lehetett érezni a rám várakozó múlt varázsát, de aho-

gyan lefelé lépkedtem a „katakombába‖ nyúló lépcsők sorain, és magam 

mögött hagytam a recepció nyüzsgését, lassan a bőrömön érezhettem a 

hűs borzongást... s a vastag falak mögött a félhomály és a színes fények 

gyűrűjéből számomra idegen és ismeretlen arcok bukkantak elő. A száz 

ázsiai harcos – védőn – egy négyfogatú harckocsit fogott körül. Köztük, 

kezük tartásából, arcuk kifejezéséből és vértük, frizurájuk filigrán ki-

dolgozásából felismerhetően íjászok, parasztkatonák és tábornokok 

keltek életre. Még így is, a fegyvereiktől megfosztottan, érezhető volt 

az egykori erő, mely ebből a hadseregből sugározhatott ki, melyre Csin 

Si Huang-ti császár a hatalmát alapozta. 

  

Kína első császára 13 évesen került hatalomra, s első rendeletei arra 

irányultak, hogy a halála utáni nyugovóhelye őt a halhatatlanok sorába 

állítsa. Az 1974-ben a Kína Senhszi tartományában újra fellelt Síremlé-

ke összesen 6 árkot foglal magába. A budapesti VAM Design Center 

eme Síremlék első számú árkának magas szintű másolatait tárja a láto-

gatók elé. Az exponáták mellett a hajdani történelmi tények és az ása-

tások körülményeit is megismerheti az érdeklődő. 
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KOVÁCS ANNA: MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA BUDAPESTEN – 

2011. JÚNIUS 24. 

 
2011. június 24-e különleges napja az évnek: Budapest múzeumai a szo-

kásos nyitvatartásuktól eltérően igazodnak időtlen értékeket hordozó 

mivoltukhoz, és megnyitják kapuikat egy teljes éjszakára, hogy a kultú-

ra univerzálisan elérhetővé váljon minden – hagyományaink intézménye-

sített örökségének befogadására fogékony – ember számára.  

Ezen az éjszakán feloldódik a művészetek letisztult világához illő csen-

des befogadás lehetősége, és helyébe a sorban álló szenvedélyes 

tulakodás, a műkincseket kíváncsian mustráló emberhegyek, az éjszakai 

buszok utáni reményteljes rohanások, a kalandos csoportos eltévedések 

és általában a tömegpszichózis okozta felhőtlen felfedezések, valamint 

a műveltség habzsolásának vágya lép, melyet a naptár többi időinterval-

lumában aligha lehetne átélni.  

Jómagam Anisse főszerkesztő és Danó szerkesztő urak társaságában 

nyakamba vettem a várost. Nem kell taglalnom – a már valószínűleg so-

kunk által látott – első állomásunk, a Magyar Nemzeti Galéria Id. Markó 

Károly, a Munkácsy-trilógia vagy a megszokottságában rendkívüli állandó 

kiállítás megtekintése okozta örömöket. Nagyobb hatást gyakorolt ránk 

a – pusztán a Múzeumok Éjszakáján tapasztalható – közlekedési menet-

rend euforikus böngészése, majd annak követése csoportnyomás hatá-

sára, ami elvezetett minket a Budai Várból történő zsúfoltságos 

lebuszozásból ugyanazon táv felfelé irányuló sötétben botorkáló hegy-

mászása által az előbbi buszmegálló ismételt felfedezéséhez, ahonnan a 

velünk együtt visszaérkezett fejvakargató tömeg együttesen célba vet-

te az ellenkező irányt. Így megérkeztünk kíváncsiságunk második hely-

színére: a Sziklakórházhoz. A hely eltévesztése már ebben a pillanat-

ban lehetetlennek tűnt: a valószínűleg több órára elegendő hideg élel-

met és négyszemélyes sátrat becsomagolt családok már nagyon hosszú 

ideje kígyózhattak a bejárat előtt. Mi hárman a sor legvégén kezdtünk 

tátott szájjal ledöbbeni a lelkes turistafolyamok láttán, és szánkat 

percekig be sem tudtuk csukni, amíg végigmustráltuk – akkor már pusz-
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tán kíváncsiságból – hogy hány ezren vannak, akik nálunk több erőt 

éreznek a tömegpszichózis által életben tartott várakozáshoz, mint az 

év egy későbbi időpontjában visszazarándokolni a megszokott belépő-

jegy árán, ki-ki a maga kis csendességében. 

Kudarcunkat ellensúlyozandó a Földalatti Vasúti Múzeumhoz indultunk a 

Deák Ferenc térre. Ez a földbe vésett kiállítási zug viszont tárt karok-

kal fogadott minket. Szó szerint, hiszen az 1973-ban a forgalomból ki-

vont metrószerelvények megcsodálása mellett járókeretek, szamuráj-

kardok és mankók mellett nem kisebb jelenséggel, mint egy játék ter-

minátor karral is találkozhattunk a közlekedési eszközökön felejtett 

tárgyak gyűjteményében. Valamint egy gerincmerevítő is elhagyta gaz-

dáját, ami tulajdonosa esetleges összeroppanását okozhatta, amint a 

miénket az a tény, hogy a V. A. M. Design Center előtt ugyanaz a szüle-

tésében holt látvány fogadott minket, mint a Sziklakórház előtt.  

A tömegpszichózis okozta megfellebbezhetetlen sorban állási vágy 

utolsó ellenállóiként a Kerepesi temetőben lévő Kegyeleti Múzeumba 

vezetett minden bizalmunk. Reméltük, hogy a diszkrét zarándokhely 

kijjebb esik a transzba esett emberhad meghódítandó területeinek 

térképre vetített határain. Nem tévedtünk. Kijjebb esett. Olyannyira, 

hogy hajnali egy óra magasságában a fővárosi nyüzsgés ellenlábasaként 

a mindenkori nyugalmat és pihenést szem előtt tartó kegyhely bezárta 

kapuit, és előre vetítette, hogy az éjszaka elmúltával a város forgalmi 

szokása és a megbódított emberi elme visszatér eredeti medrébe; mi 

pedig elhagyjuk a helyszínt, és otthonainkban átadjuk magunkat az álom 

tudattisztító erejének. 

2011. június 24-e eseményei hajnalban véget érnek. A Múzeumok Éjsza-

kája feliratot hordozó, a minden évben megszokottan transzcendentális 

agyi tevékenységet produkáló kék karszalagok a fiók mélyére kerülnek. 

A tömeges nyüzsgést most felváltja a nyugalmi időszak: a múzeumok 

erőt gyűjtenek – a művészetek szemérmes világát az év többi részében 

megérdemelten tiszteletben tartó lehalkult egyéni látogatók kiszolgálá-

sával párhuzamosan – a kultúra univerzális kitárulkozásának jövőben el-

következő éjszakájára. 
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KOVÁCS DANIELA: MUNKÁCSY MIHÁLY 

KRISZTUS-TRILÓGIÁJA DEBRECENBEN 

 
Pár napja „tévedtem‖ el a neobarokk stílusú európai hírű Déri Múzeum 

földszintjére, hol a kor legnagyobb „szociológusa‖, az európai és a ma-

gyar társadalom falusi és városi közösségeinek legkiválóbb ismerőjének, 

Munkácsy Mihály, a zseniális tehetségű festő munkáiban lehetett gyö-

nyörködni.  

 
Ez a páratlan tehetségű művész hatalmas méretű vásznaival az egész 

világot meghódította… nem csoda hát, hogy egy ilyen szépre szomjazó 

lelkületű embert, mint amilyen én vagyok, teljesen elkápráztattak a 

nagy műgonddal festett alkotások. Ám az összes műalkotás közül, legin-

kább a Krisztus-trilógia érintette meg a szívem. Ámulattal csodáltam a 

„Krisztus Pilátus előtt‖ című műalkotást, majd a „Golgota‖, és végül az 

„Ecce Homo‖-t, Munkácsy legnagyszerűbb műremekét. Azért emelem ki 

az összes olajfestménye közül ezt az egyet, mert ez a kép külön eksz-

tázisba, egyszersmind egészen más világba vezetett. Azonkívül, hogy ez 

a műremek legfontosabb tendenciája - a művészetnek a kétezer évvel 

ezelőtti élettel való szembekerülését hangsúlyozza -, azokat az érzé-

seket és esendőségeket eleveníti meg a Bibliából, amelyek egy keresz-

tény embert, mint amilyen én magam is vagyok, rendkívül érzékeny mó-

don megindítanak. Úgy gondolom, hogy 1896-ban, amikor elkészült az 

Ecce Homo (olaj, vászon, 403 x 650 cm), és a budapesti millenniumi ün-

nepségeken bemutatta ezt az alkotást, Munkácsy a keresztény Európá-

hoz való tartozásunkat szerette volna leginkább kifejezni. Ahogy to-

vább gyönyörködöm a kép szépségében, elképzelem, milyen nagy szorga-

lom, megfeszített szellemi és fizikai munka szükségeltetett ahhoz, 

hogy hatalmas méretű életművét létrehozza. Köztudott, hogy Munkácsy 

túlságosan is bitümbe dolgozott. Ez a meleg tónusokat biztosító alapozó 

festék, amilyen hálás eleinte, gonosz és alattomos, amikor megvénül. 
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Nagyobb mennyiségben alkalmazva nem szárad, nem hal meg, hogy az 

idő nemes patinája bevonhassa, hanem megöregszik, és folyton élni 

akar, színét veszti, ráncosodik, melegben nyújtózkodik, hidegben ösz-

szezsugorodik. Ennek ellenére e nagyszerű olajfestmény szemkáprázta-

tó szépségét élvezhetjük és élvezettel megeleveníthetjük a nagy mű-

gonddal lefestett élethelyzetet, melyet Munkácsy hangsúlyozni szere-

tett volna. A pillanat életre kél, látom, amint Pilátus kezével mutat a tö-

vissel koronázott, bíborszínű köpenybe öltöztetett Jézusra, ezeket a 

szavakat kikiáltva: „Ecce Homo‖ azaz magyarul: Íme, az ember! A meg-

váltó arcában hirtelen a szenvedő, nagybeteg Munkácsy belső önarcké-

pére ismerek. Micsoda jelentős pillanatkép lehetett ez a számára. Pilá-

tus e szavakkal mutatja be a Jézust a népének: Íme, az ember! (Ecce 

Homo!). Szavaira pedig a tömeg reagál, a képen feltűnő a férfiak durva, 

támadó mozdulataival szemben a nők finom, védelmező gesztusai.  

A kortársak Mária, János evangélista, Bűnbánó Magdolna, Péter apostol, 

Nikodemus, arimathriai József, Júdás alakját nevezték meg, azonosí-

tották a képen. Ezt tehették, hiszen Munkácsynak ez a műve a legin-

kább leíró jellegű. Az én tekintetem mégis a képen látható kutyán idő-

zött hosszabban, ugyanis teljesen ellent mond a józan észnek ennek az 

állatnak a reakciója. A tömegben mindenki Pilátust és Jézus Krisztust 

figyeli, hisz ők e jelenet főszereplői, azonban ez a kis állat mégis a tö-

meg felé fordul, a skandáló népet figyeli. Azt hiszem, ez az oka annak, 

hogy a három nagyszerű remekmű közül ez hagyott bennem nyomot leg-

inkább. Azon kívül, ahogy a Krisztus és Pilátus második, fájdalmas talál-

kozását ábrázolja, külön kis történetet képez benne ennek a kiskutyá-

nak a figyelemre méltó viselkedése, reakciója.  

 
Ezzel a nagyszerű olajfestménnyel együtt a művészet maga is mint a va-

lóság megismerésének eszköze kerül bemutatásra. A szín- és fényvi-

szonyok kutatásában további lehetséges iránynak tartom annak vizsgá-

latát, hogy a különböző médiumok közötti határátlépés hogyan hat a mai 

művészetre, a megismerés folyamatára. 
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TAKÁCS ÁRPÁD: A BARÁTOK VERSLISTA 38.  

TALÁLKOZÓJA GYŐRBEN – 2011. JÚLIUS 15-17. 
 

Első Verslista Találkozómra már reggel öt órakor keltem. A vonatom 

Galántáról indult Révkomáromig, majd átgyalogoltam Komáromba, és in-

nen folytattam szintén vasúton az utamat Győrbe. Délelőtt tízkor már 

ott is találtam magam. A korai érkezés oka, hogy kicsit egyedül akartam 

szétnézni a városban, (meg persze csak reggel indul átszállás nélküli vo-

nat Révkomáromba ). Ez a pár óra gyorsan elröppent, és nemsokára a 

Marcal étteremnél találtam magam. Kicsit hűvös szél fújt, ezért egy nap-

sugárban úszó padot szemeltem ki a várakozásra. Egész nap az irodalmi 

műsoron, a felolvasáson motoszkált az agyam. Néha, mikor megpihentem 

valahol, sőt még a vonaton is idefelé előkaptam a műsort és átolvastam. 

Az idegeim nem nyugtattak meg, sajna; főleg, ha rápillantottam a „férfi-

hang‖ nevű felolvasóra, akiről azt hittem, mindig egy adott férfi lesz, így 

nem tudtam pontosan, mit is fogok felolvasni az enyéimen kívül. 

Végül negyed hat felé, amikor már a padon is csak egyre csúsztam ol-

dalra a napfényt követve, gondolataimból hirtelen  kizökkentve egy sző-

ke alak szólított a nevemen. Danó volt és Kovács Anna, akikkel azonnal 

bementünk a Marcalba. Leültünk, és rövid ismerkedés után Danó meg-

nyugtatott – egész napos dilemmám szétoszlatva – , hogy a férfihang 

Varga Tibor lesz. Már elmúlt hat, mikorra mindenki megérkezett, és el-

kezdődött a műsor. Gősi Vali köszöntötte a jelenlevőket, majd Keszy-

Harmath Dániel mondott pár szót a Verslistáról. Ezt követte Rózsavöl-

gyi Lászlónak –  Győr Megyei Jogú Város Kulturális, Sport- és Turiszti-

kai Bizottsága elnökének – rövid beszéde. Ezek lepörgetése után indult 

az irodalmi felolvasóest. Az izgalomtól, de még jobban a fáradtságtól 

(kellett nekem várost nézni) néha alig tudtam figyelni. De mindkét tü-

net megszűnt, mikor rám került a sor. Az első bekezdésnél beállítottam 

a hangerősségem, azután úgy éreztem, elég gördülékeny a dolog. Az ezt 

követő felolvasott írás is az enyém volt, csak Varga Tibor előadásában, 

amit ezúton is szeretnék megköszönni. Csodás volt hallani saját magam, 

ráadásul egy ilyen nagyszerű orgánummal. Ezután már csak egy Kosztolá-
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nyi-verset kellet felolvasnom, amibe, persze, muszáj volt megakadnom, de 

szerintem ennyi belefért. A tudat, hogy túl vagyok rajta, megtoldotta a 

hangulatomat, és már csak élveztem a műveket. A műsor után már csak a 

vacsora, ismerkedés, iszogatás volt hátra, és persze a szállás elfoglalása, 

ami a közeli Apor Vilmos Iskolaközpont kollégiumában volt. 

Másnap fél tízkor kellett gyülekezni a kollégium előtt, ami majdnem sike-

rült, innen indultunk Gősi Valiék lakására. A tervben az volt, hogy tőlük in-

dulunk egy egész napos városnézésre, múzeumlátogatásra. Jó kis séta volt, 

már alig vártam, hogy odaérjünk. Az előzőnapi fáradtságom teljesen el-

tűnt, és felcsigázott kíváncsisággal vártam az eseményeket, élményeket. 

Nemsokára viszont hiábavalónak tűnt magam felcukkolása. Már Valiék 

emeletén voltunk a lifttel, mikor nem nyílt az ajtó, és visszamentünk a 

földszintre. Ekkor még csak azt hittük, hogy Tiborék hívtak vissza. 

Visszamentünk a hetedikre újból, de innen se le, se ki. Négyen ragad-

tunk bent – Attila, Danó, Kovács Anna és én. Negyed órát játszottunk a 

gombokkal, mikor Gősi Feri meghallott minket, és azt a tanácsot adta, 

hogy hívjuk a vészjelzőt. Beletelt jópár percbe, míg a nőcske felvette. 

Megkezdődött a félórás izzasztó röhögés. Attila videózni kezdett, 

hogy Kellős Évának születésnapi üzenetet küldjünk utolsó perceinkről. 

Benne kértük, hogy mindannyiunknak írjon egy sírverset, ha nem jut-

nánk ki időben. Közben Feri hangját hallottuk odakintről: - Itt vagytok 

még? – a kérdés hallatán a hangulat tovább fokozódott. Ez alatt Danó 

már összekuporodva fogyasztotta utolsó reggelijét/vacsoráját. Három-

negyed óra szűkös halálfélelem után megérkezett a segítség. A fémajtó 

kinyílt, mindannyian friss levegőért kapkodtunk. Valiék lakásán azonnal 

az üdítőkért nyúltunk, és a klíma fuvallatába álltunk. 

A nagy kaland után elbuszoztunk a belvárosba. Ebédünket nem mesze a 

Nemzeti Színháztól fogyasztottuk el, a Patio étteremben.   

Városnézés közben nem sűrűn néztem az órámat, időrendben már nem is 

tudnám felsorolni, melyik helyszínen mikor voltunk. Jártunk a Radó-

szigeten, Danó és Anna megnézte a Városi Művészeti Múzeum Borsos 

Miklós állandó kiállítását, bekukkantottunk a Karmelita templomba, a Ba-

zilikában megtekintettük Szent László hermáját, távolról gyönyörködtünk 

a Püspökvárban, a Széchenyi téren pedig közösségi programok vártak. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCsp%C3%B6kv%C3%A1r
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Mielőtt visszaindultunk volna vacsorázni, megállapodtunk egy helyes kis 

vendéglőben iszogatni. Gősi Feri történeteit külön kiemelném, melyek 

nemcsak ezt a pihenőt színesítették, hanem az egész estét! Hat órakor 

már a Marcalban voltunk. Vacsora után Gősi Valiéknál vigadtunk. Ferge-

teges este volt, a vendéglátóink jelesre vizsgáztak. Hajnali kettő felé 

azért már éreztem a fáradtságot. Attila is siettetett bennünket: gurít-

suk le az utolsó sörünket.  

Búcsúzkodtunk. Nem lehetett eléggé megköszönni ezt a felejthetetlen 

hétvégét. Csodás érzés volt, hogy végre megismerkedhettem veletek. 

Imádtam Gősi Valiék aranyosságát, Tibor elismerő tanácsait, Golán An-

géla kedvességét, Danó segítőkészségét, Anna hangját – amivel szerin-

tem szinkronszínésznek is elmehetne – és főszervező urunk, Attila pá-

ratlan, furkálódó vicceit is. 

Akármeddig tudnám még magasztalni, de inkább arra buzdítanék min-

denkit, hogy jöjjön el, és ne hagyja ki a legközelebbi találkozót. Tényleg 

felejthetetlen élményekben volt részünk. Nagyon örültem: végre olyan 

érzés tölthetett el, hogy igazán listatag vagyok, nem csak leveleken ke-

resztül „látjuk‖ egymást. 
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Tehetséges fiatalok: 

Komor Zoltán (1986 -  ) 
 

Komor Zoltán jelenleg Nyíregyházán él. Írásai különböző pályázatokon (Iro-

dalmi Rádió, Tollinga, Napút) szerepeltek sikeresen és jelentek meg antoló-

giákban. Emellett folyóiratokban (Kláris, Délibáb, A Vörös Postakocsi, 

Amúgy) publikált. 2010-ben jelent meg első könyve Mesék Kaptárvárosból 

címmel. A Katapult Kortárs Alkotói Oldal főszerkesztője. 
 

Születő 
 

Egy tizenkét éves forma fiú guggol a folyó partján, tekintete most a hul-

lámokon pihen. Valahányszor egy halcsontvázat sodor lábához a víz, kezé-

vel mélyen az iszapba túr, és rátapasztja a barna anyagot a csontokra. 

Mikor ismét a vízbe engedi így őket, azok rögtön hallá változnak, uszo-

nyaikkal csapdosva kilőtt nyílvesszőként suhannak vissza a mélybe. A fiú 

mosolyogva néz eltűnő sziluettjük után, de ez a mosoly azonnal elhervad, 

ahogy egy újabb csontvázat köp ki magából a kérlelhetetlen folyó. 

Mindeközben a túloldalon fiatal pár élvezi a délutáni napsütést. Az asszony 

a hasát simogatva fekszik kinn a parton, és hunyorog egyenest a napba. 

Férje ezalatt térdig a vízben áll, hűs hullámok nyaldossák körül a combját, 

tekintete pedig a szürke sodrást pásztázza. Kezei készenlétben állnak. 

Csönd – csupán a habok sóhajszerű ütközése a part menti kavicsokkal, 

majd egy éles loccsanás, amikor a férfi váratlanul lecsap. Ahogy kiegyene-

sedik, ujjai fogatban egy ezüstként csillanó hal csapkod és tátog némán. 

A férfi felnevet, és kisétál a partra a zsákmánnyal, amit aztán rögvest át 

is nyújt a nőnek. Az asszony pedig a szájához emeli a halat, és nagy fala-

tot harap ki a még elevenen mozgó állatból. A csontokat ölelő hús szinte 

néhány pillanat alatt elfogy; a nő elégedetten nyalogatja maszatos ujjait, 

majd amikor ezzel is kész, a csontvázat nyeglén a folyóba hajítja. 

A férj átöleli, a férj megcsókolja, majd lefekszik a nő mellé, fejét lágyan az 

ölébe hajtja, s miközben mozdulatlan, sötét szemei feloldódnak a folyó fel-

színén reszkető tajtékokon, fülét kedvese hasához szorítva hallani véli, 

ahogy megmozdul valami a nő méhében. Néhány buborék pukkanása a mag-

zatvízben talán, s mintha egy hal fésűs uszonya súrolná belülről az asszonyt. 
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 Elek Katalin (1974-2011) 
 

 

Lapzártakor kaptuk a szomorú hírt, hogy 

listatagunk, Elek Katalin 2011. március  

5-én hosszú, keserves betegség követ-

keztében elhunyt. Emlékét megőrizzük! 
 

Szakáli Anna: Elek Katinak 
 

Szívemre komor gyász ült. 

Nemrég még velünk nevetett, 

s most végtelen messze ment, 

oda, hol csak a hófehér lelkek 

beszélgetnek suttogón, vidulva  

egy örök dallamú szimfónián, 

s kacagnak az élet elgyötrő fájdalmán... 
 

Gősi Vali: Elszöktél - Elek Katira emlékezve
 

Hiába vártam, hogy egyszer majd 

hívsz  talán, hangod még elér, 

s  egy percre visszatér hozzám  

a remény: hogy mégis élsz… 

- de csak a hazug csend süvít felém: 

halott a Fény… 

Talán az égből hívsz majd  

– vagy hiába ígérted, s azt is,  

hogy nincs halál? 

Becsaptál. Vége. Nem segít imám… 

Szemed kék tükre jeges fény ma már. 
 

Csak rág és mar az emlék, 

a hangod, ahogy kértél: mesélsz még? 

És szelíd mosolyod nemrég, ahogy 

bágyadtan életre kelt szép, 

komoly arcodon… 
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Mindez csak könnyes emlék  

ma már, torz vigyor a  lét  

hazug igazán… 

Olyan közel hajoltál hozzám: 

hogy éreztem, ahogy egy fénysugár, 

lágyan, szépen, valami  

különös táncot lejtett közöttünk 

azon a beszédes éjszakán, amikor derűsen 

a vers dallamára nevettünk, 

és nem létezett számunkra más mosoly, 

csak mit a vers üzent,  

simítva gondot, bajt a szelídülő ráncokon. 
 

Ma a halál ül tort itt, és röhögve átoson 

gyászos fénye hideg homlokodon… 

Ma már a semmit markolom: 

az is jéghideg, távoli, akár az  

örök hó a végtelen ormokon. 

Mit mondhatnék? Hogy menj, hogy  

értem e sietést? Hogy hidd csak el 

tovább a tündérmesét, ha félsz? 

Hogy otthontalan csak én vagyok -  

de te remélj: van újjászületés? 
 

Elszöktél, hogy elfoglald örök otthonod, 

s hogy legyen végtelen, égi balkonod,  

de nem hallhatod a verszenét, az emberlét  

magasztos üzenetét! 

Te már ráérsz, nem sietsz soha: a múlt 

álmaid csöndes, árva otthona… 

Nincs ott szerelem, s a könnyű, játszi fény, 

nem táncol soha a holtak szemén… 

Bár hinném: örök fény lett az otthonod,  

s hogy verssel köszöntenek ott az angyalok…



A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA  SZÜLETÉSNAPI SZÁM 

 

 25 

Vers- és novellapályázatok 

 

A Barátok Verslista vezetői minden hónap első napján irodalmi pályáza-

tot hirdetnek ki. Két téma megadása után a levelezőlista tagjainak egy 

hónap áll rendelkezésükre, hogy írjanak verset, mesét vagy egyéb pró-

zát, majd a pályaműveket név nélkül szavazásra bocsátják. Az alkotá-

sokra a levelezőlistán lehet szavazni. Összesítés után az első helyezet-

tek értékes könyvjutalomban részesülnek.  

Most következzenek az elmúlt háromnegyed év legjobb alkotásai: 

 

 
2010. október 

 

Czégény Nagy Erzsébet: Könnycseppnyi boldogság 

 
Ragyog a júliusi nap. A fák ágain apró madárkák boldogan repdesnek a 

napfényben. 

A szoba ablakán besuhan a nyár illata, bukfencet vet a narancsszínű 

szőnyegen, majd felfut a hófehér falon és a csilláron köt ki. 

Anna mosolyogva figyeli a fény játékát. Hirtelen eszébe villan, hogy a 

fia újdonsült párjának ma van a születésnapja. 

Úristen, majdnem elfelejtkeztem róla – gondolja magában. 

Mivel is lepjem meg? Vásároljak neki valamit? Egy mai fiatalnak nehéz 

eltalálni az ízlését, és különben is, valami mást szeretne adni. Valami 

személyeset. Arcán pillanatnyi öröm suhan át, és hangosan felkiált: 

Megvan! Sütök neki egy tortát. 

Gondolatai már száguldanak is. Citrom, csokoládé, vanília, orosz-krém, 

grillázs, dobos, mandula vagy valamilyen gyümölcsös? Felpattan a fotel-

ból, siet a kamrába megnézni, milyen hozzávalókat talál otthon. 

Hirtelen eszébe jut, mintha hallotta volna már, menye a Feketeerdő 

tortát kedveli. Gondolatait rögtön tett is követi, s máris hozzáfog a 

torta elkészítéséhez. Közben bekapcsolja a sütőt, és 180 fokra állítja 

be a hőmérsékletet. 
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Tojás, liszt, cukor, narancshéj, kakaópor. Egy kis őrölt diót is a masszá-

ba kever. Nem tudja megállni, hogy bele ne nyalakodjon. Ujjával kiemel 

belőle egy diónyit, s élvezettel a nyelve hegyére keni. Hmmmm, de fin-

csi – mondja hangosan. Szinte keringőt jár a kezében a fakanál, ahogyan 

a tortakarikába belekeni a masszát. Betolja a sütőbe, majd beállítja 20 

percre az időmérőt. 

Addig iszom egy kávét - gondolja magában. A gőzölgő kávéval vissza-

megy a szobába és belehuppan a fotelbe. Élvezettel szürcsölgeti a za-

matos kávét, miközben régi emlékek jutnak eszébe. Hol is ittam egy-

szer azt az isteni ír kávét, aminek a zamatát még most is érzem a nyel-

vem hegyén? Igen, már emlékszem, Gyulán volt, egy kirándulás alkalmá-

val, egy cukrászdában. A kellemes merengéséből hangos csörgés riaszt-

ja fel. 

Hohó! - készre sült a tortalapom. Kisiet a konyhába, és kiteszi hűlni 

az aranyszínűre sült tortalapot, aztán hozzáfog a tejszínrém készí-

téséhez. 

Hangos zajjal dolgozik az elektromos habverő, ezért nem hallja amint 

nyílik a bejárati ajtó. 

- Csók! - köszönnek rá gyermekei – Péter, a fia és Ági, a menye - s ő 

szinte összerezzen a meglepetéstől, de máris mosolyra húzódik az ajka, 

és megöleli a fiatalokat. A szülinapos összecsapja tenyerét és kérdi: 

- Kinek készül a torta? 

- Neked kislányom! 

Ági leül az asztal mellé és nézi, ahogyan háromfelé vágja Anna az illatos 

piskótát, aztán rubinvörös meggylekvárt simít rá, jöhet a hófehér tej-

színkrém, és a meggyszemek. Ráteszi az újabb lapot, és újrakezdi. Még 

egy lap, aztán körbevonja a krémmel. Csillagcsövet vesz elő, és megkez-

di a torta tetejét díszíteni, közben vérvörös meggyszemeket és olaj-

zöld mentalevelet készít elő a díszítéshez. 

Közben rápillant az asztalnál ülő szülinaposra. Akkor veszi észre, hogy 

annak szemében könnyek csillognak, s lassan legördülnek az arcán. 

- Mi történt, csak nincs valami baj? – kérdezi Anna. 
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- Nem, nem, csak nekem még soha senki nem sütött tortát – feleli Ági, 

és letörli a majdnem lecseppenő könnyeket. 

Anna meghatódva öleli át, miközben Ági könnye elmázolódik az arcán. 

Annát csodálatos érzés keríti hatalmába, mellkasában furcsa feszülést 

érez. 

Boldog. 

 

 

2010. november 
 

Györke Seres Klára: Szent Erzsébet 
 

Gyenge liliomszál, 

Szelíd Anya s Kedves. 

Endre király lánya 

Jóságos, türelmes. 

Nem áhított pompát, 

Bíbort és palástot. 

Szívére ölelte, ki 

Szükséget látott. 

Lopakodva, rejtve 

Kötényében vitte 

A puha kenyeret 

Koldusok kezébe. 

Mikor parancsszóra 

Felfedte kötényét, 

Ámulva csodálták 

Rózsákká vált terhét. 

Bánattal viselte 

Az özvegyi fátyolt, 

Ám lelke erős volt, 

Istenétől áldott. 

Három kis gyermekét 

Nemesen nevelte, 

Tiszta szép életre, 

Istenszeretetre. 

Otthonából űzve 

Szegény sorsot vállalt, 

Jézusához küldött 

Hálatelt imákat. 

Már életében is  

SzentkéntTisztelték Őt, 

Vigasztalt, gyógyított 

Szomorút, szenvedőt. 

Földi életútja 

Rövid volt, magasztos. 

Magyar Szentek között 

Csillagfényként ragyog. 

Tiszta életével Ő lett 

Példaképünk. 

Áldott Szent Erzsébet, 

Könyörögj érettünk!
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2010. december 
 

Kovács Anna: Zsírvágó Ménrót ötlete 
 

  Zsírvágó Ménrót a tükör előtt állt elkeseredetten, miközben Nati Na-

gyi pirosra cincálta az arcbőrét. Közben a „Jaj, de ééédes, ezért meg-

érte három hetet rászánni erre a pulóverre. Mintha ráöntötték volna 

erre a kisfiúra. Szeretném, ha egész nap hordaná!‖-szerű megnyilvánu-

lások áramlottak a kövérkés hölgyből. A család többi tagja nagyban he-

lyeselt. Örültek, hogy Nati Nagyi végre talált megfelelő elfoglaltságot 

kóbor macskák befogadása helyett nyugdíjas éveire, és nem egy macs-

kakaparó állványt hozott unokájának, mint a tavalyi évben. Az egy csöp-

pet sem zavarta a többieket, hogy Zsírvágó Ménrót arckifejezése va-

lamiféle keserves könnyezésbe hajló dührohamot próbál semlegessé 

változtatni, minimális sikerrel.  

A barna-lila csíkokkal tarkított, motoros szán elé fogott, világkörüli 

ajándékozó turnéban meggyötört rénszarvasokkal ellátott, piros orrukat 

gigantikus pomponnal helyettesített, enyhén féloldalas szabású karácso-

nyi pulóvert mintha csak ráöntötték volna Ménrót cingár testére. Ponto-

sabban, mintha ráöntötték volna a legnagyobb kiszerelésű viszketőport, 

amit a drogériákban árulnak. Vagy ha nem is a viszketőpor a bűnös, Nati 

Nagyi macskái biztosan sok bolhával rendelkeznek, amik alig várják, hogy 

beköltözhessenek egy-egy mutatósabb pamutgombolyagba, amikor a 

macskaszagtól megcsömörlenek. Bármi is tette ilyen bőrirritálóvá az ön-

magában sem túl impozáns ruhadarabot, ez szemmel láthatóan egyedül 

Ménrótnak esett zokon. Anyu és Apu félrebillentett fejjel gyönyörköd-

tek gyermekük felsőtestében, és talán egy kicsit megkönnyebbültek 

azon, hogy ők idén csak egy zacskó díszszalvétát kaptak Nati Nagyitól.  

  Miután mindannyian kielégítették esztétikai vágyaikat, a család átvo-

nult az ebédlőbe, hogy elfogyassza szokásos karácsonyi ebédjét. Meg-

látva a borzas csirkemell, roston sült őzcomb, birkapörkölt, Rákóczi tú-

rós, mézes zserbó és csokis krémes halmokat, Ménrótnak merész ötle-

te támadt. Szerencsére Apu nem szerette a leves semmilyen formáját, 

így az mindig kimaradt a menüből. De ez csöppet sem zavarta meg a 
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család legifjabb tagját. Először csak egy kicsit szedett a roston sült 

őzcombból, és bőven a hozzá dukáló tört krumpliból Anyu nem kis meg-

lepetésére, hiszen csemetéje világéletében utálta a burgonyát. De nem 

szólt semmit, nem akarta lehangolni fiát arról az ételről, aminek a meg-

szerettetéséért oly sokat küzdött. Miután a kis Zsírvágó befalta az el-

ső fogást, nekiveselkedett a borzas csirkemellnek. Nem röstellte ma-

gát, repetát is szedett, amihez dukált egy teljes bödön körtebefőtt. 

Még szerencse, hogy a főételek sora nem fúlt ki ennyivel: a birkapör-

költ mindig nagy népszerűségnek örvendett a Zsírvágó családban. Há-

rom karéj kenyér betunkolása után Anyu még mindig nem reklamált fiá-

nál; cingár testű csemetéjének szüksége volt egy kis erősödésre. 

Apu és Nati Nagyi viszont másképp látták a helyzetet. Apu félt, hogy 

csemetéje minden húsfélét eleszik előle, Nati Nagyi pedig nehezmé-

nyezte, hogy zsírpaca keletkezett az újdonsült pulóveren. Nagy tragé-

dia ugyan nem történt, mert a birkapörkölt szósza csöppent az egyik 

pomponra, ami csak úgy festett, mintha a rénszarvas megnáthásodott 

volna a nagy ajándékosztogatásban. Különben is, egy kis állatszag nem 

árt a szarvasoknak sem, még ha sajnálatos módon nem az őzpörkölt szó-

sza szennyezte is be.  

  Engedve a többség nyomásának, Anyu a desszertet már nem hagyta a 

kisfiúnak az asztalnál elfogyasztani. „Rótinak‖ vissza kellett térnie a 

nappaliba, hogy – Nati Nagyi szavát idézendő – „efféle illetlen evés he-

lyett‖ inkább a tévét nézze. Az illetlenséget növelendő ifjabb Zsírvágó 

még bemenekített magával három szelet mézes zserbót, egy nagy ka-

nyarítás Rákóczi túróst, és két darab csokis krémest. A karácsonyi me-

se nézése közben mindezt nagy vehemenciával behabzsolta. Viszont 

még midig úgy érezte, nem érte el a kívánt eredményt, így megcélozta a 

habcsókokkal, mézes kalácsokkal, szaloncukrokkal és csoki díszekkel te-

leaggatott karácsonyfát. Alatta narancs, banán, és még több mézeska-

lács pihent, amit előző nap hozott másik nagymamája, Gabi Nagyi. Tőle – 

haladó szellemű idős hölgyről lévén szó – értelmesebb ajándékokat ka-

pott. Videojátékok és agresszív háborúzó babák mellett egy nagy adag 

csoki csomag is várta: tele szeletelt, fehér, ét, tej, szögletes, lyukas, 
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töltött, folyékony csokival, ami épp kapóra jött Ménrót boldogságához.  

  Délután, jóleső beszélgetések után, amikor Anyu, Apu és Nati Nagyi 

beléptek a nappaliba, felborogatott és megkopaszított karácsonyfa fo-

gadta őket, az ajándékok mind szétcibálva; a csoki papírok, narancs- és 

banánhéjak szerte a földön hevertek. Még a falon is édes barna ragacs 

folyt lefelé. Szeretett gyermeküket, Ménrótot, a fotel mellett találták 

meg a szőnyegen kimerülten, mégis boldogan pihegve: beteljesítette, 

amit délelőtt óta legfőbb életcéljának tartott: lehasadt róla 

antiesztétikus pulóvere, ami ez által használhatatlanná vált mindörökre. 

Zsírvágó Ménrótnak ez lett a legszebb karácsonya. 

 
2011. január 

 

Kovács Anna: Csehországi csehlengő 

 
2010. október 12. kedd 
 

Tisztelt Olvasóink! 

 

Lapunk szerkesztősége a legmélyebb sajnálattal és együttérzéssel tu-

datja, hogy a huszonnégy éves V. Olga mucsaröcsögei lakos két és fél 

napos Prágában való tartózkodása után rokonai, ismerősei és ismeretlen 

emberek általi legodaadóbb nyomozások után sem adott önmagáról élet-

jelet. A rendőrség csak találgatni tud, mi történhetett a csendes és kö-

telességtudó egyetemista lánnyal. A családja ez úton szeretné az Ön se-

gítségét kérni, hogy ha felismeri, illetve ha látta a www.konzervfotok.hu 

honlapon szereplő lányt a Prágáról szóló képek között, keresse fel a 

Budapesti, vagy a Prágai Rendőr-főkapitányságot, illetve telefonon je-

lentkezzen a helyi hatóságnál, vagy írjon üzenetet szerkesztőségünkbe 

a következő címre: „nyugtassalmegoszkar‖. 

 

Lapunk mellékletként közli mindazon információkat, amik azt igazolják, 

hogy a lány megérkezett Prágába, és az első két és fél napot vidáman és 

http://www.konzervfotok.hu/
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gondtalanul töltötte útitársaival: K. Aladár ’Kappan’, Sz. Dömötör ’Döme’ 

és J. Zoltán ’Dobozos’ budapesti lakosok társaságában. A bejegyzése-

ket V. Olga tragédiája előtt történt telefonbeszélgetésekből rekonst-

ruálta a rendőrség. 

 

1. bejegyzés 
Olga és Kappan, szokásukhoz híven, úgy döntöttek, 2010. október 9-ére 

találkozót szerveznek, és közösen elutaznak Prágába Dömével és Dobo-

zossal. Olga előző este, negyed nyolc tájékán megérkezett K. Aladár la-

kására. Az esetnek nem voltak szemtanúi, mert a fiú ezen alkalmakra 

rendszeresen eltávolítja otthonából állítólagos családját azon okra hi-

vatkozva, hogy a lány kényelmét ne zavarhassa senki. 

 

2. bejegyzés 
Másnap reggel nem sokkal nyolc óra után megjelent J. Zoltán állítólago-

san kölcsönkapott keleti márkájú személyautójával, hogy felvegye a két 

végzős egyetemistát, és megkezdhessék útjukat Csehország felé. Nem 

telt két percbe, és a kis csapat visszafordult Kappan napszemüvegéért, 

amit félúton visszafelé megtalált a zsebében. Olgát nem hatotta meg a 

dolog, hiszen ő otthon hagyta fogkeféjét, papucsát és tusfürdőjét, Do-

bozos viszont dühbe gurult. A lánynak elveszett az első lehetősége, 

hogy a napszemüveg keresését színlelendő elhagyja az automobilt, ami 

két és fél nappal később az esetleges tragédiáját okozhatta. 

 

3. bejegyzés 
2010. október 9-én reggel fél tíz magasságában Kőbánya – Kispesten 

Dobozos, a sofőr felvette a negyedik utast, Sz. Dömötört. Senki sincs 

biztonságban: három társa összeesküvést szőtt a mit sem sejtő hóri-

horgas, 185/60 méretű fiú ellen, ami még vérnyomásnak is magas lenne: 

eltervezték, hogy ha a leendő szállásukon az ágy négyemeletes, a 38 

éves Dobozos legalul, a telt Olga a második szinten, a fiatalosan lendü-

letes Kappan a harmadikon fog aludni, míg Döme megkaphatja a negye-

dik emeletet. Amennyiben a szállást egyetlen, négyszemélyes francia-
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ágy alkotja, abban az esetben is Döme kapja a legkényelmetlenebb al-

vóhelyet. Ennek Olga ügyében abban áll a jelentősége, hogy a rendőrség 

felhívja a figyelmet az összeesküvés-elmélet fontosságára: az alvilág-

ban gyakran előfordul, hogy maga az összeesküvő válik összeesküvés ál-

dozatává. 

 

4. bejegyzés 
A mintegy hatórás út élvezetesen zajlott: az utazás első fele komoly 

konzultációból állt. Olga ismertette frissen beadott szakdolgozatának 

nyersanyagát három értelmiségi társának, amit ők kellő komolysággal 

hallgattak, és értelmes hozzászólásokkal tarkítottak. A téma szaba-

dabb vizekre vitte őket: Olga Szójátékok Közép-Európában címre hall-

gató dolgozata csehekkel kapcsolatos szóviccek asszociációjára ösztö-

kélte embereinket. Szó szerint idézve közlünk néhányat: csehten is-

mertem meg, csehlengünk a városban, csehrmely. 

 

5. bejegyzés 
Prágába érve nehezen találták meg a hostelt. Olga néha gyanúsnak vél-

te, hogy hosszú perceken át köröznek szerte a városban. Dömével fel-

merült bennük a gyanú, hogy a GPS által megadott cím egy emberi szál-

lásra alkalmatlan, sokemeletes ház utolsó előtti szintjén lévő lakás sza-

kadt pókhálóval helyettesített ablakához vezet. Ám szerencsére csa-

lódniuk kellett: a hostel egy közelben fekvő földszintes vityilló volt, 

amibe semmiféleképpen sem fért volna bele egy négyemeletes ágy. En-

nek ellenére minden megvolt, ami csak kellett: parkolóhely; macska, 

melyre K. Aladár és Sz. Dömötör is allergiásak voltak; kislámpa, ami 

annyi fényt sem adott, mint egy mobiltelefon; kemény gyermek-

fekvőhely Dobozos részére, aki már előző éjjel is csak három órát 

aludt; ínycsiklandó reggeli, valamint térkép- és prospektuslopási lehető-

ség a földszinten. Tipikusan olyan hely volt jobb szálláshoz szokott 

sznob magyarjainknak, ahol szinte azt a felkiáltást várták idegen kis-

gyerekektől: Nézd, apu, gazdagok! Még sohasem láttam gazdagokat!  

A szállás mibenléte talán jelentőséggel bír a későbbiekben. 
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6. bejegyzés 
A városnézés megkezdődött. Rövid metrózás után első útjuk egy magyar 

ELTÉ-s csoporthoz vezetett a Vencel téren, ahol ingyen hallgathattak cso-

portvezetést. A csoport ismertetőjele: mosómedvefarok egy pálcán. Ha 

bárki bármit tud az említett csoportról, jelezze, kihallgatás reményében. 

J. Zoltán – ezermester lévén – átlényegült fényképésszé: egy helyi szeme-

tesre felállva kattogtatta körbe a város egyik legszebb terének panorámá-

ját, valamint megörökített egy bizarr külsejű, megnyerőnek nem nevezhető 

férfit, akinek piros pólóján Magyarország címere ékeskedett. 
 

7. bejegyzés 
Második útjuk egy étkezdébe vezetett, ahol mind Olga, mind Kappan el-

rontották az ételrendelést: a pincérnő nem tanúsított együttműködést, 

megfosztva fiataljainkat a csehek nemzeti ételének, a knédlinek az él-

vezetétől. A közhangulat ezen megromlása szintén okozhatta Olga 

vesztét. Dobozos azzal próbálta javítani a hangulatot, hogy törődjenek 

bele: léteznek össze nem illő ételek, például rántott hús nokedlivel. Ezt 

Kappan szokta enni. Bolognai szósz rizzsel: Olga szokta így fogyasztani. 

Pörkölt sült krumplival: az pedig Döme szokásos ebédje. Nincs mentség, 

magyar egyetemista gyomor vagy nyomor mindent bevesz. Viszont kien-

gesztelhette őket a híres cseh sör fogyasztása, amit Döme nyakalt, 

mint a kakaót. 
 

8. bejegyzés 
Jóllaktak, majd lomhán eldöcögtek a Károly-hídra. Tapasztalatuk sze-

rint minden második turista magyar volt. Elsődleges céljuk egy fejjel 

lefelé lógó szent megsimogatása, ami állítólag szerencsét hoz. De egyes 

források szerint nem a szentecske, hanem egy mellette lévő kutya meg-

simogatása idézi meg Fortunát. Mindenestre Sz. Dömötör ezektől kü-

lönböző figurán húzta végig a kezét. Olga és Kappan pedig ott keresték 

indokolatlanul a faragványt, ahol a híd le volt zárva. Elég lett volna egy 

elvétett kívánság a lány eltűnéséhez? Talán. De ennek még október 9-

én nincs jelentősége. Csak annak, hogy a célszemélyek elfáradtak, és 

visszatértek hostelszobájukba. 
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9. bejegyzés 
Döme hamar elaludt. Eközben Dobozos azon gondolkodott, mit tennének 

akkor, ha ő – mint sofőr, fényképész és tolmács – meghalna reggelre. 

Ébren lévő, komolytalan fiataljaink azt mondták, hogy elosztanák a fel-

adatokat: Kappan tolmácsolna, Olga fényképezne, Döme pedig vezetne 

hazáig. Olgában felébredt valami, de inkább viccből megkérdezte min-

denesüket: Miért, bevettél valamit? Felszabadult kacagás következett. 

Olga ekkor még nem vette komolyan a kérdést, és nem számított rá, 

hogy hamarosan valódi tragédia fog következni, de az áldozat nem Do-

bozos, hanem ő maga lesz. 

 

10. bejegyzés 
2010. október 10-én reggel a célszemélyek elfogyasztották fenséges 

reggelijüket, és bemetróztak a városközpontba. Fel kell hívnunk a fi-

gyelmet a következő párbeszédre: J. Zoltán a megfelelő földalatti 

megállóban figyelmezteti társait: - Leszállunk. Olga a következő, eddig 

nem egészen értelmezett információt súgja oda Kappannak, ami a rend-

őrségnek azóta is fejtörést okoz: - Nekem eddig is volt álam. 

 

11. bejegyzés 
A városban ismét megebédeltek egy a belváros legburzsujabb részében 

fekvő szabadtéri étteremben. Négyük között állandó vitára adott okot, 

hogy táplálkozásuk a három egyetemista nem éppen tömött pénztárcá-

jához vagy a jómódban élő J. Zoltán erszényéhez igazodjon-e.  

A vitát minden esetben sikerült eldönteni a városban hemzsegő, arra 

fogékony szemeknek azonnal szemet szúró, jóképűnek tartott pincérse-

reg hatására. Sajnálatos módon Olga ismét nem jutott knédlihez. 

 

12. bejegyzés 
Útjuk második napjának célja: megtekinteni a várost világosban, fel-

menni a várba, valamint felderíteni Prága legolcsóbb szuvenír boltját 

egy füles alapján, amit K. Aladár kapott meg nem nevezett otthoni for-

rásból. Eljutottak a Miniatűr Múzeumba, ahol patkolt hangyákat, vala-
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mint tű foka közötti tevekaravánokat csodálhattak meg. A rendőrség-

ben felmerült, hogy a leleményes J. Zoltán nem jutott el Prágáig, pusz-

tán fővárosunk határában körözött hat órán keresztül, hogy megté-

vessze vidéki furikázáshoz nem szokott, gyanútlan utastársait. Talán a 

Pesthez nem szokott lány megtévesztése még zökkenőmentesebben 

zajlott, mint ahogy az várható volt. A szuvenírvásárlás kisebb-nagyobb 

sikerekkel ért véget: Döme beszerzett három nagyon cuki kismacikát. 

Olga akcióban megvásárolt egy tizenöt centiméteres, kedves idős höl-

gyet ábrázoló marionett bábut. Kappan álmait megtagadták útitársai, és 

nem hagyták, hogy a lelkes fiú beszabaduljon élete legnagyobb ruhaüz-

letébe. Dobozos a legnagyobb igyekezete ellenére sem talált piros ker-

tésznadrágos Kisvakondot. 

 

13. bejegyzés 
2010. október 11-én újabb csodareggelivel kezdték a napot szálláshe-

lyükön. Szórakoztatásukra a televízió átváltott Depeche módra. Éhsé-

gük kielégítése után a célszemélyek örökre elhagyták kocsistul a szál-

láshelyet. Kölcsönösen megegyeztek, hogy – fáradtak lévén – ezen a na-

pon kevesebbet gyalogolnak. Dobozost ekkor sem hagyhatta nyugodni 

GPS-e: a gyalog lépkedő férfinek utasítást adott, hogy forduljon balra. 

Találkoztak egy kép-viselővel; ezen azt az utcai piktort kell érteni, aki a 

hátán hordja a megélhetését jelentő képkeretet. 

 

14. bejegyzés 
Aznap Olga feladatának teljesítése következett: egy drogériában fel-

vásárolta a cseh gyártmányú orvosi szesz közel egész készletét, hogy 

segítsen beteg lábú rokonain. 

 

Olga még búcsúzóul felhívta szüleit, hogy tanácsot kérjen, pontosan 

hány szesz megvásárlása a legmegfelelőbb. A beszélgetés, amilyen hir-

telen kezdődött, olyan hirtelen véget is ért. Ekkor még senki sem sej-

tette, hogy talán az utolsó szavai ezek. Kérjük, ha bármit tud a lányról, 

illetve utastársairól, azonnal jelezze a cikkünk elején közölt elérhető-
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ségek egyikén. Egyetlen szülőnek sem kívánjuk, hogy azt éljék át, amit a 

V. család tapasztalt akkor, amikor a segítségünket kérték szemük fé-

nyének felkutatásához. 
 

Segítségüket köszöni: a lap szerkesztősége, V. Olga rokonai és barátai, 

valamint K. Aladár fölöslegesen felkeresett internetes ismerősei. 

 
 

2010. október 13. szerda 
 

Tisztelt Olvasóink! 

 

Aki olvasta – tegnapi számunk azonos rovatában – a megjelent cikket, az 

tudja, hogy egy magyar lány megrendítő és szívhez szóló prágai eltűné-

sének tragédiáját írtuk meg abból a célból, hogy megtalálásához az 

Önök segítségét kérjük, és hogy felhívjuk a figyelmet: egy huszonnégy 

éves, maholnap diplomás nő még nem alkalmas arra, hogy szülői felügye-

let nélkül kiszálljon a biztonságot jelentő családi fészekből, és vaktá-

ban nekiinduljon a nagyvilágnak. 
 

Jóllehet az események fulladhattak volna súlyos tragédiába is, ám jelen 

esetben örömmel hozhatjuk a nagyérdemű tudomására: V. Olga él, és jól 

van! Hányattatásai után 2010. október 12-én este nyolc óra magasságá-

ban a lány – immáron szegedi albérletében – töltőre dugta rég lemerült 

telefonját, tárcsázott, és megnyugtatta hirtelen megőszült szüleit: egy 

otthon felejtett akkumulátoron, egy csíkosra égett felsőtesten, egy 

nullára merített bankkártyán és két karikás szemen kívül semmi bántó-

dása nem esett. A Fővárosi Orvosi Kamara megnyugtatta szüleit, hogy 

egyik tünete sem adhat okot pánikra: nem beszélhetünk nyolc napon túl 

múló sérülésről. 

 

Olvasóink megnyugtatására lapunk szerkesztősége úgy döntött, közli a 

pozitív kimenetelű tragikomédia további eseményeit, hiszen ez példával 

szolgálhat mindazoknak, akiknek hasonló helyzetbe került a gyermeke, 

és bízunk benne, tanulságot jelent a felelőtlen szülőknek: kétszer is 
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gondolják meg, hová, milyen társaságban és miféle felszereltséggel en-

gedik el felnőtt korú gyermeküket! 
 

15. bejegyzés 
Miután a célszemélyek elhagyták a drogériát, a sok órás gyaloglás után 

ebéd következett. Olga megkötötte magát, és knédlit evett. Az olasz 

menü csöppet sem elégítette ki őket: esedékessé vált egy újabb étke-

zés, de erre már nem Prágában kerítetek sort: este fél nyolc környékén 

kocsiba szálltak, és elhagyták a fővárost. 
 

16. bejegyzés 
Első és egyetlen megállójuk a brnói hipermarketnél történt. Itt bevásárol-

tak mindent, amit az adott esetben kiürült pénztárcájuk és korgó gyomruk 

élelmiszernek nevezhetett, és Kappannak – a két és fél napos, Váci utcai 

minőségű étkezés után, melyről, a saját elmondása alapján, soha többé nem 

tud lemondani – most mégis engednie kellett a negyvennyolcból: lekuporo-

dott társai mellé a parkoló termeszvárába, és jóízűen belakott. 
 

17. bejegyzés 
Az ismét hatórás visszaút kedves vidámságban telt: a többiek barchoba 

játékkal tartották ébren a kocsiban való szunyókálást megtiltó Dobo-

zost. Ennek következtében senki sem aludt el. Hajnali három  óra kör-

nyékén mindegyikőjük Pesten szundított, ki-ki a saját ágyában. Olgát 

pedig Kappan látta vendégül édesanyja szobájában. A lány hullafárad-

tan, fürdés nélkül végignyújtózott a háziasszony heverőjén, és fel sem 

kelt másnap késő délutánig, mit sem törődve azzal, hogy szegény drága 

szülei a falat kaparják idegességükben. 
 

Minden kedves olvasónknak szeretnénk megköszönni, hogy figyelemmel 

kísérték V. Olga történetét. Akik szeretnének több hasonló esetről, el-

tűnt fiatalokról és kétségbeesett szülőkről szóló történetet hallani, il-

letve velük történt valami hasonló, ne habozzanak regisztrálni honla-

punkon, a www.anyucinyomoz.hu weboldalon. Következő számunkban egy 

harmickét éves, mozgás- és látássérült fiúról fogunk beszámolni, aki té-

http://www.anyucinyomoz.hu/
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li kabát nélkül utazott Szibériába, és idős szülei, miután a magyar és a 

szibériai életmentők lemondtak róla, a mi segítségünket kérték – három 

hónapja és tizenkét napja elveszett csemetéjük felkutatására. 

 

További szép napot kívánnak a lap szerkesztői: 

Vadásztonhal Tamás és Tejbegríz János 

 
2011. február 

 

Bodó Csiba Gizella: Nincs semmiben semmi titok 
 

Nincs semmiben semmi titok, 

A karmester mindent átadott 

Pentatonban, zenében, 

Egy szóban, egy igében, 

Minden sejtedben ott a nyitja, 

A teremtés minden titka, 

Fejtegesd le a héjakat 

S felfedezheted magad, 

Az Univerzummal azonos térkép 

Lapjainak egy oldalán talán, 

Talán egy csillag-sík falán, 

Talán a hópehely ábrában, 

Napfénynek tűző lázában, 

Mindenütt ott remeg, szemed, 

Kezed, gondolatod, ahogy 

Vízben a horog, melyre egy 

Hal épp rákapott. 

Nincs semmiben semmi titok, 

felfedezheted, 

kutass, kíváncsi gyerek-életed 

lesz a felelet, - ha nyitott - 

Nincs semmiben semmi titok! 
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2011. március 
 

Szakáli Anna: Ez itt anya 
 

 Egyik tavaszi délelőtt a kislány az udvaron játszott a homokozóban, 

amikor hirtelen felállt, és odament a terasz előtti szőlőlugashoz. A sző-

lőtőke körülbelül egy méter magasra felvezetett kordonkarjai úgy 

ágaztak ketté, mintha éppen ölelni akarnának. A nagymama pár nappal 

előtte tisztogatta meg a szőlőkarokat az elszáradt háncsoktól, és most 

fényes, kékeslila, néhol göcsörtös karjaikkal jobban kitűntek a környe-

zetükből.  

 A kislány megállt a szőlőkar előtt, megsimította a kordonnak felfutta-

tott törzset, és azt mondta: Ez itt anya! – majd tovább simogatta a 

szőlőkart: Erre van a lába - hajolt lefelé -, és erre van a karja – nyúj-

tózkodott felfelé -, majd átölelte a törzset. 

– Ki ez, kicsikém? – lépett közelebb a nagymama. 

– Hát, anya!- mondta a kislány, aztán nevetett egyet, és visszaszaladt a 

homokozóhoz. 

 A nagyi is szembeállt a szőlőkarral és nézegette. Vajon miért mondja a 

gyermek, hogy ez anya? Mihez hasonlít ez a szőlőkar? De nem tudta 

beazonosítani. Mégis, az a bizonyosság keletkezett benne, hogy a gye-

rek tudja, mit beszél. 

 Aztán visszament ő is a homokozóhoz, és egy idő után megkérdezte:  

Miért mondtad a szőlőnek, hogy anya? 

– Hát, mert anya! Nem látod? – kérdezett vissza a kicsi.  

 A nagyi azonban nem látta, ezért nem válaszolt, hanem elterelte a be-

szélgetést a homoksütemények készítésére. 

 Aztán eltelt egy év, és szinte ugyanez a jelenet játszódott le, de akkor 

ott volt a kislány édesanyja is. 

– Hallottad, mit mondott? Azt mondja, hogy te vagy a szőlőtőke – szólt 

oda a lányának. 

– Hallom! De az a baj, hogy nem értem. Kincső, mutasd meg, hol van 

anya? – szólt a kislánynak, aki megint elmagyarázta, hogy ez itt anya, ez 



KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2011/3-4. SZÁM 

 

40 

a lába és a karja. Majd hozzátette: Ezzel ölel engem, ha sírok.  

 Itt abbahagyta és ránézett az anyjára. – Látod? Itt!- mondta a kislány, 

és átölelte a törzset. 

 A kislány édesanyja és a nagymama megállapították, hogy élénk a gye-

rek képzelőereje, és hogy milyen aranyosan kitalálta magának, hogy a 

szőlőtőke az anya. 

 Azonban három hónap múlva megismétlődött a jelenet. Ekkor a nagyi 

bekiáltott a lányának, hogy jöjjön ki, mert szeretne mondani valamit.  

Odahívta a szőlőtőke elé, miközben azt mondta: Nézd meg jól! Mit látsz 

a szőlőkarban? 

 De lánya nem látott semmit.  

– Hát ide figyelj! Tudod mi ez itt? Ez a köldökzsinór, ami éppen ilyen 

kékeslila hússzínű, és éppen így tekeredik a baba körül. 

– Azt a mindenit! – fakadt ki a fiatalasszony. - Tényleg! Hogyan jöttél rá? 

– Pár nappal ezelőtt láttam a Spektrumon egy filmet a magzati létről. 

Ott láttam. És ha most nem mondja a kislány, meg is feledkezem róla.  

– Tehát emlékezik rá! Ezért ölelgeti. 

– Igen, ez most teljes mértékben bebizonyosodott. Na, ezt hallanák a 

kutatók! És még azt mondják, a babák öntudatlanok. Ugyan már! Ez a 

szeretetteljes ölelés a bizonyíték! 

 

 

2011. április 
 

S. Farkas Zsuzsanna: Szomj 
  

szomjaztak ma 

a ház előtt a fák... 

rám lehelte 

fülledt illatát a hárs 

remegve rezdült 

szellőt sóhajtva 

sok kacér virág 

pünkösdi rózsa 

kócos fejét emelte 

izgalmas lesz a nyár 

orromba kúszott 

sok buja illat 

s ingem alá, 

borzongatón a vágy…. 
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2011. május 
 

Gősi Vali: Anyám kezén 
  

anyám kezén fáradt erezet… 

álmomban halványuló 

emlékezet röpít el hozzá néha még 

s míg álom-ölében a múltba révedek 

én a vénülő nagy gyerek 

úgy fúrom vállába a fejemet 

és hullatom némán 

ébredésig a könnyeimet 

ahogyan sehol máshol 

csak anyám ölében lehet 

lehetett… 

amíg a gyilkos kór szét nem rágta 

lelkében is az utolsó emlékeket 

s ameddig álmomból 

megint a valóságra nem ébredek 
  

nagyon fáj minden ébredés 

foszlik vele az emlékezés 

a mama csak ül 

kezét az ölébe ejti 

és az ablakon át 

elképzelt világát nézi 

nem mesél színes emlékeket 

már nem mosolyog soha 

régóta nem nevet hangosan 

ha megcsörren nála a telefon 

csak annyit mond halkan 

bánatosan 

álmomban vártalak haza 

de olyan hosszú volt ez az éjszaka 
  

apám a sírban 

jeges csend hirdeti 

örök dalát szép igazát 

anyám is már csak néha említi 

otthonom azóta nincs 

mama kérlek mondd el neki 

ha néha érte imádkozol 

üres a ház 

hideg a világ nélküle ideki’ 
 

 *** 

Válogatás tagjaink írásaiból: 
 

Végh Sándor: Sértődés 
 

A sötét burokban szenvedő kutyák 

vonítása egy holdfényugatás, 

harapásuk álszent fájdalom, 

amely még alászáll 

lepelként borítva a tájat. 

Hangjuk téves utat mutat 

a felhős, majd tisztuló éjben. 

Tatár Judit: Tóparti emlék 
 

Bársonyosan simogat a vize, 

A tó lustán hullámzik a tájon. 

Látod, amott, a partján ültünk, 

Akkor először öleltél át. 

Titkokat őriz a kékes víz, 

Oltani nem tudta a vágyunk. 

Néztük a szél borzolta csodát.
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Keszy-Harmath Dániel: Egyiptomi csata 
 

Már tegnap is híre ment, mekkora nagy kalamajkában vagyunk. A rabszol-

gák nem adták fel a harcot, s a görögök után biztos volt benne mindenki, 

hogy ezúttal győzni fogunk. Kivívjuk az igazságot és a szabadságot. 

Egyenlőségről álmodni se merünk, kezdetnek az előbbi kettő is megteszi.  

Igazság kell, mert olyan nincs, hogy a nagyobb anyagi támogatást ka-

pottak vagy a jobb ismeretséggel rendelkezők vigyenek el mindent, és 

az sem lehet, hogy olyanok uralkodjanak rajtunk, akiknek egy fikarcnyi 

beleszólása se lenne az életünkbe. Szenuszer még nálam is harciasabb, 

biztos a győzelmünkben. Katonai stratégiánkat jó alaposan kidolgoztuk, 

Antef és Pepi felelősek az ellenség eltereléséért, én pedig összefogom 

a sereget, és lecsapunk. Antef kicsit fél, pedig csak annyi dolga van, 

hogy megkörnyékezze a kintieket, és elvegyüljön közöttük. Pepi bát-

rabb, rá én is mindig felnézek. Mondom is neki, mennyi erőt és önbizal-

mat sugároz, s mennyire becsülöm azért, hogy a családja távollétében is 

ilyen kitartó. Pedig mindenkit otthon hagyott. De miről is beszélek. 

Nyilván őt viseli meg ez a legjobban, de azért lássuk be: ezzel mindany-

nyian így vagyunk. Már egyikünknek sincs itt a családja, már az egész 

sereg minden tagja magányos, csak egymásra számíthatunk. Csak egy-

másra. Olyanok lettünk, mint egymás testvérei. Család helyett család. 

Antef még nehezen dolgozza ezt fel, neki nagyon sokat jelentenek a 

háziak. Mindent tőlük tanult. Én kevésbé. Otthon zárkózott voltam, itt 

nyíltam meg igazán, s itt tanultam a legtöbbet, a többiektől. Ez a hábo-

rú pedig pontosan felnyitotta a szemem, hogy mennyire semmit nem 

tudtam eddig a világból. Ahogy nézem Szenuszer elszántságát, ahogy 

összeeszkábálja a fegyvereinket, s ahogy képes ellenállni a magasabb 

szintű erőknek, ahogy kinyitja a száját, s kiáll értünk, ráébreszt, hogy 

eddig semmit sem tudtam. Most kezdek tanulni. 

A csapat a megbeszélt ponton és megbeszélt időben találkozott. Tudtuk, 

hogy ez sorsdöntő csata, rajtunk a világ szeme, mindenütt rólunk hallani, 

győznünk kell, nem maradhat úgy tovább, ahogy eddig volt. Előkészítet-

tünk mindent. Az sem szegte kedvünket, hogy tervünket akadályozó té-
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nyezők, nehéz időjárási körülmények és fáradt katonák kísérték. 

Szenuszer, Pepi és én buzdítottuk a többieket, hogy ne adják fel, csak 

egy karnyújtásnyira vagyunk a győzelemtől. Antef bizalma megingott. 

Mindenki látta rajta, hogy még az is megfordul a fejében, hogy feladja, 

vagy ami még rosszabb, átadja magát az ellenségnek. Nyűgös volt, napok 

óta nem aludt semmit, és ez kihatott ránk is. Volt egy holtpont, amikor 

azt gondoltam, én is elvesztem a hitemet. De szerencsére olyan gyorsan 

átfutott ez az agyamon, hogy már el is érkezett a döntő ütközet ideje. 

Pont úgy történt minden, ahogy számoltunk. Túlerőben voltak, harcia-

sak, képzettek, méltó ellenfelek. De mégis ott lebegett előttünk a ko-

rábban kitűzött cél, nem nyerhetnek ellenünk. Ki fogjuk vívni a szabad-

ságunkat, s ha még akár az is megadatik, hírnevet szerzünk. Mondjuk, 

ez hiányzott a legkevésbé, talán csak Szenuszer vágyott valamiféle el-

ismerésre, s arra, hogy az egész világ rettegjen ezután tőlünk. Én már 

fel sem fogtam, mi van. Kezemben a fegyverekkel, elszánva arra, hogy 

vért ontsak a szabadság nevében, hirtelen átfutott az agyamon, hogy 

talán itt az utolsó lehetőség, hogy a világtörténelembe írjam a nevem, s 

mindezt egy jó cél érdekében. 

Ők jöttek először, támadtak, ostromoltak, nekünk pedig a védelem és a 

villámhárítás a gyengénk, ezt jó alaposan kihasználták. De az összetar-

tásunk, taktikai és lelki erőnk kifogott rajtuk. Amint feléledtünk az el-

ső pofon után, visszavertünk. Nagyon odatettük magunkat. Még Antefet 

sem láttam így küzdeni soha. Látszott, hogy az övéiért is vívja a harcot, 

látszott, mennyire sanyarú sorsú körökből származik. 

Mindannyian életben maradtunk. Szenuszerre néztünk, vártuk, hogy ki-

nyögi végre, mi lesz. Ezzel elértük a győzelmet vagy sem? Küzdenünk 

kell-e még tovább, vagy sem? Annyira hirtelen történt minden, hogy azt 

se tudtam egy pillanatra, hogy álmodom-e, vagy ez a valóság? Délután 

négy óra volt, s tudtam, hogy időben már véget ért a csata, de nem 

éreztem, hogy túllennénk rajta. Antef sírt. Zokogott. Arra gondoltam, 

hogy valami olyan veszteség ért minket csata közben, amit észre se 

vettem, annyira el voltam foglalva saját magammal, s iszonyatosan el-

szégyelltem magam. Csak hirtelen azt vettem észre, hogy Szenuszer vi-
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gasztalja Antefet, lelket próbál önteni belé, Pepi meg nekem magyaráz, 

hogy hogy tehettem ezt. De annyira ködös volt az egész, hogy nem ér-

tettem, miért támadt nekem. 

Ekkor hallottam ketyegni az órát, pontban négyet ütött. Anya megjött, 

Antefért is eljött a nagymamája, Pepi meg folyamatosan magyarázta 

nekem, hogy kikaptunk, a nagycsoportosok római jelmezei és fegyverei 

nyerték a történelmi rajz- és jelmezversenyt. Alulmaradtunk. Pedig há-

rom alvásidőt is erre fordítottunk, teljesen egyedül. Még ezeket az 

egyiptomi neveket is magunkra akasztottuk. 

Majd jövőre, középsőben újra indulunk, keresztes lovagoknak öltözve… 

 
A MEBT és VERSLISTA által kiírt, „Az én Egyiptomom – 2010/11‖ c. 

irodalmi pályázaton a fenti írás I. helyezést ért el! 
 

 

Nagy János (Jega): Augusztusi éjszakák 
 

1. 

mezítlábas évek, járok itt, apám útján hullanak a csillagok, az utam ez a 

haza, néha összevérez, a házak csavargómódra nézik magukat, hullám-

kék estékben a szerelem ütközik, anyaarc, szeretőarc keretben, tisz-

tán, összezárva az élet, a vágy tétova mozdulatával, hallhatóak a szív-

zörejek párhuzamos életem közben, később sziámi iker testünk valami 

vágy katlanában, sokarcúan felöltöztetett éjszaka, a táj színpadán ar-

cod, távozó léptek, napok, névnélküliek, ágyéktól ágyig, szakadékig, be-

felé a vágy viharában, gyalogosan, hogy rátaláljak a tegnapokból egyre 

jobban át kell néznem szobáimat, arcom csodálkozik, elviselem aki va-

gyok, az éveken apró szakadások, egy-egy ajtó nyitva, álarcaim letéve a 

sarokba, egy szemtanú vagyok, minden tévedés nélkül, most fázom, ide 

születtem a sötét utcák mellére, erre az idegen tájra, tántorogtam az 

élet felé, felriasztott éjszakai szavak, elhagyott állomások peronjai, 

álmaid földje, nem vagy egyedül, ezek az ujjak mélyen gyökereznek, so-

kan elmentek, én maradtam, úgy állok itt, mint idegen, kinézek az abla-

kon, de sehol sincsenek árnyak, csak belül. 
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2. 

augusztus szíve az utcán zörög, most téged énekellek, itt megül a 

csend, porba hullanak a néma harangok - s álmomba valaki belenevetett, 

valaki elindult, hatalmasan, ünneplőbe öltözötten, kihullanak az éjszaká-

im, ez a szélben gyúrt arc, kisétált körutak városszerte, a házak fölött 

angyalok, ez az elátkozott föld az, az idő amelyben élek, s rád találok, 

mert nem maradt más, ha kérdezik, rád zuhanva lépkedek át  számtalan 

sínközt, hisz többféle szobám van, ahová beléptem, puszta életem át-

szállóhelyei, arcomra reggelente kiül az álom, a megvakult csillagok, 

öregszem ennek a világnak a szemétdombján, sorsomat bámulom, arco-

mat, ahogy évek faragják meg melletted férfiarccá, állandó túlélő va-

gyok, kutatom magamban egyenlőségedet, s madarak zuhannak az ájult 

űrbe, raknak szeretőm csontjába fészket, add gyűrűidet az éjnek, s 

engedd elképzelt gyermekünket e vershez, hogy szemében ne özvegyül-

jön meg a fájdalom. 
 

3. 

megalvadt szememben az éj, mi lesz veled és velem - kihűlt a világ, ez a 

senkiföld, a cserbenhagyott test, az elégett idegek, de te: adj nevet, 

lombot a fáknak, az eleven éjszakának csillagot, zátonyok között te-

mess karjaid közé - a testektől sohasem szabadulunk, ugyanúgy, ahogy a 

múltunktól sem, az elismert vagy elhallgatott múltról beszélek, hisz a 

végtelenbe nyúlnak a jelen okai, meg kell tanulnunk számot vetni velük - 

bárhonnan is lettem - csontig, sose jutottam örökös vasárnapokban vol-

tunk csak, egyedül álltunk az évekért, a gyermekkor udvarában barna 

fénykép: Anyám s én kilépek a nagy csendkapukon, hogy küzdj meg ér-

tem, a vasárnapok ellen - levetem ezt a várost magamról, hisz ott élek 

mindenkiben, keress meg önmagadban, s ha csengetsz nálam, egy napsu-

gár nyit ajtót neked - önmagad beutazása: a mindenség beutazása, egy-

egy állomás, szállj le szobáimba, hogy együtt ébredjünk reggelente, 

hogy elinduljunk a zsúfolt vonatokon, miközben az évgyűrűk nőnek a 

szemünk alatt, s egy kép marad - ott tárgyak, itt ázott madarak, kes-

keny utcák, neon-gémek borostásak a szavak, a halál lázgörbéi: egy fe-

hér rajzlapon. 
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Mentovics Éva: Séta a Kárpát-medence gyöngyszeme körül 
 

Felfeslő égbolt áttetsző karja  

lebbenő fátylát borzolva szét 

csillogó cseppet hullat a partra, 

pókhálót gyöngyöz a hajnali rét. 
 

Harmatban fürdik újra a reggel, 

ékköve tükrében mosdik a Nap… 

költő se írná le pompáját szebben 

- lelkében rezdül, és ott simogat. 
 

Földnyelve csúcsán ősi apátság 

hirdeti némán: rád figyelek. 

Visszhangzó dombján sóhajod átszáll… 

bronzkori kincse régi lelet. 
 

Nádasok mélyén pezsdül az élet, 

hattyúkat ringat a hajnali tó, 

langy szellő járja a vízparti stéget, 

mézízű bársonya andalító. 
 

Jachtokat himbál halk szavú fodra, 

nyújtózó árbocuk felhőkbe ér, 

mintákat rajzol a kék horizontra, 

hófehér vásznakat röptet a szél. 
 

Kék tükrét nézik a túlparti nyárfák, 

hullámot fodroz a vízparti nyár, 

csábít a csúszda, régóta várt rád, 

cukrászdák hűsében friss fagyi vár. 
 

Dús lombú füzek szétomló sátra 

árnyékot kínál a partok ölén, 

vadkacsát rejtve hajlong a nádas, 

kékcinkét bújtat a rezgő sövény. 

Árnyukat nyújtva hívnak a lombok, 

kempingek mélye sátrat kínál, 

hűsít a jégkrém, forró a hotdog… 

zsákmányra csap le a szürke sirály. 
 

Éjszínű szárcsa reppen a partra, 

nádirigók dala messzire száll, 

pisztrángsügérre úszik a harcsa, 

s ikrákat hordoz a selymes hínár. 
 

Nádiposzáta cserregő hangja 

harsogva szárnyal a nádason át, 

művészi fészkét rejtekbe rakja, 

holdsugár selyméből fon rokolyát. 
 

Arrébb a dűlő erdőkbe vágtat, 

délcegen ácsorog szélén a tölgy, 

méhecskék szállnak hársfavirágra,  

bódító illatot sóhajt a völgy. 
 

Duzzadó fürtök csüngnek a vesszőn, 

átsuhan rajtuk az alkonyi fény, 

füttyszótól hangos az őszülő lejtő 

- telt ízű új borunk lesz az idén. 
 

Később ha sárga, zizzenő lombok 

szőnyeget szőnek a sétány kövén, 

rőt levél lebben, s ködlepte dombon 

rezdül a szélfútta, kéklő kökény.  
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Hófehér kristály szállong a parton, 

jégtükrön játszik a nappali fény, 

korcsolya csillan, borzong az alkony, 

pajkosan mókázva siklik a fém. 

Hogyha majd újból mandulaágat 

lenget a szellő egy szép tavaszon,  

nyújtja a karját, s tudd, újra vár majd 

festői kincsünk, a kék Balaton. 

 

A VPM és VERSLISTA által kiírt, „Hazai tájakon 2011.‖ c.  
irodalmi pályázaton a fenti írás I. helyezést ért el! 

 

 

Czégény Nagy Erzsébet: Városom 
 

Itt voltak első lépteim, 

itt ért először napsugár. 

Itt ragyogott rám anyám 

szeme először, 

itt zárt karjába apám. 

Hajdú-város. Régmúlt időket idézem; 

kusza gyermekéveim, 

csöndbe-rogyó utcák, 

mesélő falombok,  

- ők tudják,  

s őrzik a múltat –  

paták dallamos koppanása, 

fénytől vert macskaköves utak, 

apró tanya fülére húzott kalappal, 

- mára a földel egyenlő, nem marasztal -  

mézédes eprek mosolygása, 

szegénység, hagymaleves. 

Ünnepek; anyám kalácsa. 

Csalódások, örömök, vágyak, 

mind, mind a jövőmre tártak 

ablakot. 
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Bár sokszor jártam másfelé, 

hívott, s tárta karját felém a világ, 

leráztam minden bilincselő csodát. 

Gyökereim idefúrtak, 

mindig visszatértem hozzád. 

Új palástba bújt épületek, 

lakótelepek, díszes házak, 

„Táncoló hajdúk‖ 

modern világ.  

Öreg-ifjú városom, 

megváltoztál! 

El soha nem hagylak. 

Őrizz meg magadnak. 
 

A VPM és VERSLISTA által kiírt, „Hazai tájakon 2011.‖ c.  
irodalmi pályázaton a fenti írás II. helyezést ért el! 

 

 

Szabó Edit Irma: Fekete-Körös birodalma 
  

Bronz ég alatt angyal-hajnal hasad, 

aranyló képet keretez a nap. 

Felszáradnak fényes esőgyöngyök, 

kacérkodik fodros felhő-köntös. 

  

Erdő mélyén sündörög egy róka, 

némán int egy morcos tölgyfa lombja. 

 Harmatszoknyában a pipacs rebben, 

 vadvirág-bálban pilletánc libben. 

  

Meredek parton zsurló menetel, 

erdei harkállyal gólya felesel. 

Körös birodalma gyógyító táj, 

pitypangra bóbitát horgol a nyár. 
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Nap kévéje pihen gúzsba kötve, 

kék paszományt hímez selyem-este. 

Hullámtérben alszik füstszín alkony, 

éj ciripel múló tücsökhangon. 
 

A VPM és VERSLISTA által kiírt, „Hazai tájakon 2011.‖ c.  
irodalmi pályázaton a fenti írás II. helyezést ért el! 

 

 

Mentovics Éva: Balatonberény, a természet csodája 
 

Nézd, a rét mily’ tarka ott, a tó mily’ tiszta kék, 

s a víztükörben mosdik lám… hogy fénylik itt az ég! 

Amott egy őz, az árkon túl - a tölgyes rejti el -, 

s a szarvas ott, a part alatt, mely mindig felfigyel, 
 

ha néhol egy-két rezzenés fut át a lombokon. 

Szívet melenget itt e táj, így én is osztozom 

a pompában, mely írva itt, tán fel sem fogható, 

ám látja mind, ki erre jár, és minden ott lakó, 
 

hogy kincset rejt a szép vidék; a tó, a rét, a völgy, 

a domb a messzeség ölén, a bükk, a néma tölgy, 

és hajnalban, ha átoson a szél a part alatt, 

ha nádak sűrű rejtekén csengő dal felfakad, 
 

mert szól a csíz, a kis rigó, és hattyú ring amott, 

meg fészek, mit a récepár az ősszel itthagyott. 

De tudd, hogy nyárra visszajő, és újra költ megint, 

s ha itt az ősz, a szendergés, majd ismét föltekint, 
 

és szárnyra kél a nagy csapat, a hangos V-alak, 

mert fagy fut át a tó ölén, ahol csak jég marad. 

De jő a fény, az új tavasz, s a napfény mámorát 

csodálhatod a víz ölén, mint minden nyáron át. 
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Bodó Csiba Gizella:  

Szatmárcsekei fejfák 
 

Meghajolok testben és lélekben, 

Meghajolok térben és időben, 

Mint csónak-fejfák a temetőben. 

A fák minden szálának inas iránya –  

Sodrott kötél életem nyakára. 

Szilvafák árnyában kopnak a vésett sorok, 

korhadó nyugalom, megtorpant korok 

Keresztülfeszülnek homlokomon. 

Árterek, elhagyott varsák, 

Húzni talán már nem akarják, 

Nem ismerik új idők fiai. 

Zsindelyes templom, festett kazetták, 

Templom és temető, – főhajtásom  

Koppan a görnyedt, ladik formájú fejfákon. 

Ködfénybe vesztek, akik elmentek?  

Tekintetem belefúrom, de nem látom! 
 
 

Szakáli Anna: Kezét el nem engedted 
 

Szavakat gyűjtesz és rejted, 

mint fészkét a madár, 

láttam, amint lopva olvastad őket, 

mint más az aranyát, 

s neked a kamat szíveden virágzott, 

kibuggyant, mint rügyből a virágok, 

és simogatássá vajúdta magát, 

hogy békét adj a szenvedőnek, 

ki messzi világba készül, 

s míg útjának fénye fel nem derengett, 

kezét te el nem engedted.  

 Elek Katalin:  

Megtérten 
 

Messze földről érkezem: 

kietlen pusztából, 

vadon zugából, 

városok zajából. 

Mocsárból, ingoványból, 

gondolataim fogságából, 

teremtett világból. 

Hozzád igyekszem. 

De nehéz … 

Valami nyomja a szívemet. 

Valami elszomorítja a lelkem. 

A létezés nehéz. 

S akkor átváltozik minden. 

Nem ugyanaz a levegő. 

Nem ugyanazok a fák. 

Elmondani nem lehet, 

amikor megtérek Hozzád. 

Csend honol mindenütt. 

Nyugalom és béke száll. 

Mi tegnap még kettéhasadt, 

ma közös úton jár. 

Az az út Hozzád vezet. 

Megérteni nem tudom. 

Csak érzem. 

S ahogy az öröklét 

az időbe száll, 

ugyanúgy juthatok vissza 

Hozzád. Magamhoz. 
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Mayer Zsó: Unokámnak 
 

Ó, ha rigó lennék, 

Csak neked fütyülnék. 

Lehoznám az arany Napot, 

Mely most csak neked ragyog! 

A csillagot a sötét égről, 

Mesélhessen tündérekről. 

Teliholdból tortát szelnék, 

Amit ma együtt ennénk. 

Ma ünnepled legszebb napod, 

Kívánjuk, hogy legyél boldog 

Nagyon! 
 

 

Kellős Éva: Meztelen zsiráf 
 

Hosszú voltam kiskoromtól, mindig kilógtam a sorból. 

Jött egy fotós, felfedezett, fotózta a combomat, 

nem számított éjjel van-e, tettem én a dolgomat. 

Playboy díva lett belőlem, erotika-napszámos, 

Szeretnek, mert egy képemmel megtöltöm a lapszámot. 
 
 

Keszy-Harmath Dániel: Ultrahang-kép 
 

Vérző óceán lángjain át, 

úgy duzzad e kis lény, 

táplálod, növekszik, 

csavarodik a DNS-szál. 

Még csak kicsiny sejt, 

nem hasonlít rád, 

a nevén gondolkodsz, 

de ő csak egy életbáb. 

Apró lény, magzat, embrió. 

Hamarosan húsod és véred. 

Nehéz is felfognod, 

hogy te hoztad létre. 

Nézve most, ezt a képet, 

melyről kérded: „Hol a feje, 

hol a lába, doktor úr." 

Ő válaszol, de rájössz, 

nem is ez a lényeg. 

A szeretet az, mi összeköt, 

mely épp oly lángvörös. 

Nem a vér. Nem a hús. 
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Ábrahámné Ági: Talán… 
 

Találkoztam a félelemmel, amint tégláit rakja. 

Ha felépül az a fal, eljő-e még a szavak napja? 

Gyötrelmeim során nem kínál verset beszűkült agyam. 

Szeretetemet őrizve csendesen meghúzom magam. 

Formálnék lassan rímet, mint legelső szavát a gyermek. 

A félelem falán áttörve születhetnek még versek? 

 

 

Kellős Éva: Spiritus Sanctus 

 
„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt 

valának.‖ (Ap.csel.2.) 
 

..és áradt a lélek, temérdek 

fénnyel telt meg a város, a forró aszfalt álmos 

léptek nyomát olvasztotta arccá: 

modern torinói lepel a flaszteren, 

pünkösd ragyogott a mosolyban, 

hogy ne hűljön ki a remény az autó-koromban 

goromba szavak csapódtak neki a falnak, 

reggeli sóhajok harmatcseppjei öntözték 

a képét, amin ott állt a sok konok városlakó, 

az ingyenújságot osztogató, a tőzsdecápa, 

aki már ma hasznot hajtott magának, 

a nagymama, aki vitte a virágot, 

hogy bánatának rózsacsokrát a sírra tegye, 

s a veje, aki épp a bérletét kotorta ki, 

s az ellenőr unott arcán nem látott titkokat, 

az árus kosarában túlérett meggy rohadt, 

és rajta állt egész Budapest, s az Úr csak egyre fest, 

lábak alá szárnyakat és jelenéseket, 



A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA  SZÜLETÉSNAPI SZÁM 

 

 53 

hogy értsék a miérteket, s a lépteket egyre 

csak nyelte magába az arc, s a karcolásokból 

ráncok születtek, gyolcslepel a pesti feszületnek, 

a lüktetés ígérettel telt meg, 

kenyeret kapott egy korgó gyomorral kószáló idegen, 

és emberformát öltött a kegyelem. 
 

Gősi Vali:  

Verssé váltan 
 

a vers zenéje 

életzene 

holt lelkek  

árny-tánca sejtelmes  

éteri muzsikára 

felemel néha 

majd elringat lágyan 

elporladsz dallamában 

végtelen térben 

leszel a minden 

elégsz a fényben 

foszló időben 

semmivé olvadsz 

egyesülsz ütemére 

a mindenséggel 

dallammá váltan 

ringsz a szavakban 

lebegsz a lét felett 

fénylő magasban 

 

meglátod magad 

kék éj-tükörben 

verssé váltan 

álló időben 

Torma Zsuzsanna:  

Szeptemberi gondolatok 
 

Hamarosan dér lepi be 

a mérői dombot, 

a dércsípte csipkebogyó 

váltja a zöld lombot. 

 

Az útszéli békarokkák 

pókhálóval szőve, 

csillognak majd a napfényben 

ha jön a napkelte. 

 

Későn nyíló kis virágok 

áhítozva tárják 

harmatterhes kis kelyhüket, 

s a meleget várják. 

 

Kora reggel szél sem rebben, 

csicsergés sem hallik, 

őszi erdő lakóinak 

vándorlása zajlik. 

 

Marad azért néhány kedves 

kismadarunk nékünk, 

madáretetőnkön sok kis 

cinke lesz vendégünk. 
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Gere Irén: Üres 
 

tüntet a fal 

üres a keret 

elveszett a 

Jövő képe 

pemete íz 

a számban 

fáradt vagyok 

elfogyott 

a levegő 

házban 

Hazában 

tüntet a zsebem 

üres a buksza 

ellopták a pénzem 

üres a tank 

nem ülök kocsiba 

várok a buszra 

van még kabátom 

ez érték 

jön a tavasz 

rövidre mérték 

megint az álmom 

ITT ÉLEK 

ez az én országom 

üres az utca 

ez az én országom...? 
 

 

Baranyai Attila (Anisse):  

Kipattant lét-buborékok 04. 
 

vad szerelmespár 

zöld parlagfüves mezőn 

homályosan lát 

Baranyai Attila (Anisse):  

Kipattant lét-buborékok 10. 
 

nedves félhomály 

vízcseppes meztelen test 

buja gondolat 
 

 

Schvalm Rózsa: Szabad vagy  
  

Ha nem vagy a mammon foglya,  

s vágyaid nem törnek egekbe, 

ha nem csábít fény és pompa, 

szabad vagy, s boldog ember.  
  

Lehetsz szegény, hajléktalan, 

kinek látszólag nincs semmije, 

mindened van, ha szabad vagy, 

s szeretet lakik a szívedben. 
 

Ha tárul szíved ajtaja, 

s a szépet befogadni képes, 

kincseit eléd kitárja, 

látványával a szép természet.  

Black Smile: Versbe fojtom 
 

én a gondomat versbe fojtom 

nem segít az idő  sorsomon 

nincs arra szó, nincs arra írás 

életem mily fájó sorvadás 
 

de lám mit ad Isten élek én 

mint fáradt pipacs a kert végén 

bús tikkadtan bár nem láthatón 

de bölcsen és csendben mint Platón 
 

üvölteni ugye tudni kell 

a fájdalmat panaszolni el! 

de én csak méla csendben várom 

mikor eljő a megváltásom... 
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Varga Tibor: Haldokló csillag 
 

Uram, csak ezt az éjszakát  

hagyd nekem túlélni még! 

Lám, a csillag, kinek  

sugara szálán csüngtem eddig, 

behunyta a szemét, 

és sötét lett minden, oly sötét! 

 

Bennem most villámok visítanak. 

Megkordul a mindenség gyomra, 

zokogva hull a horizontra, 

a nagy, a végső alkonyatba 

minden, mi lét volt, tiszta lét, 

fuldokolni hallom a szférák énekét. 

 

Valahol egy kutya vonít. 

Szétkiáltja gyötrelmeit 

a viharzó, süket éjnek, 

torkomban is megbotlik az ének, 

s bár nekem kéne meghallóvá, 

kínok orvosává lennem, 

már nem akar megvirradni bennem, 

kényszerít, hogy múltamat tekintsem, 

és meglássam, hogy vibrál, 

mint borzong meg folyvást a keleti ég. 

Haldoklik ott az a csillag, 

nem vet többé létemre fényt. 

 

Uram, csak ezt az éjszakát 

hagyd nekem túlélni még!

Péter Erika:  

A múlt foglalatában 
 

Mint mikor kar bújik 

rég hordott kabátba, 

s a kéz nem találja 

még a zsebeket, 

vagy idegen házban 

riaszt fel az éjjel, 

s villanykapcsolóért 

matat tenyered, 

 

úgy kutatod múltad, 

súlyos útitáskád, 

– egy poggyásznak 

többen rángatjuk fülét – 

bezárt boltba járunk, 

visszhangos a kamránk, 

látásunk tompítja 

a kriptasötét. 

 

* 

 

Mindenkinek van 

egy apró hullaháza, 

minden pince rejt 

pár csontvázdarabot, 

kagylóhéjú múltunk 

keretébe zárva, 

immár saját magam 

árvája vagyok.
 

*** 

Nyílt irodalmi pályázatok: http://www.poeta.hu
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Golán Angéla Gabriella (Gambia): Néha… 
  

Néha szeretnélek elfeledni, 

könnyeim mögött homályba temetni, 

kivetni fejemből, mint gyötrö múltat, 

átadni magamat valami újnak! 
  

De ha nem lennél a létem része, 

mit adna a világ nekem cserébe? 

Miként dúdolhatná hangom a vágyat, 

hogy régi útjaimat elém tárjad? 
  

Nem merengnék el a Duna-parton, 

miközben kezemmel szívemet tartom, 

s félek, dobbanása szétveti testemet, 

s elárulná, hogy honvágyat szenvedek! 
  

 Visegrádi várnak ringató ölébe’, 

a Duna többé nem fordulna délre. 

Salamon tornya eszembe se jutna, 

a Dunakanyar egyenesen futna. 
  

S nem gondolhatnék a Pilis-hegyre, 

melybe gyermekkorom van eltemetve. 

Szentendre utcáin nem hangzana léptem, 

nem is emlékeznék, hogy egyszer itt éltem.  
 

Budapest hegyei dombnak tűnnének, 

s a Halászbástyát tartanám tükrének. 

Az Országháza csak épület lenne, 

de nem érdekelne, ki parancsol benne. 
  

S Kecskeméten, harangok dalába´ 

rá sem ismernék a Cifrapalotára. 

S a Tisza sem tudná felkelteni bennem, 

hogy Magyarországot mint szeretem, szeressem! 
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Kovács Daniela: Mire feleszmélünk… 
 

Úgy szállnak olykor felettünk az évek, 

mint dús kalász fölött a tikkasztó nyár, 

míg megértjük szavát sorsunk ajkívének, 

valaha volt hangja már rég messze jár. 
 

Úgy suhan el mellettünk az élet, 

ahogy tavaszodván sóhajt el a rét, 

s míg szívünket átjárják az ígérő remények, 

velünk együtt sorvad a sok büszke emlék. 
 

Úgy robog velünk a száguldozó végzet, 

mint vágtató vonat a táj homályán, 

mire feleszmélünk, hogy nem élni vétek, 

létünk felét leéltük álmodozva, árván. 
 

 

Szabó Kila Margit: A kalapos öregúr 
 

Szegény kis öregember 

ballag most az utcán. 

Mélabús gondolata 

szikrát vet a múltján. 
 

Szívébe beléhasít 

metszőn a pillanat. 

Csöndes utcák varázsa 

múltjában megmarad. 
 

Kanyargó életéhez 

szép emlékek fűzik. 

Ragyogó csillagoknak 

fénye szertefoszlik. 

Házáról egy cserepet 

lecibált a vad szél. 

Itt fekszik összetörve a 

járdáján, szegény. 
 

Kis házának cserepét 

fájón simogatja. 

Homályos emlékének 

múlását siratja. 
 

Kopott, nagy kalapját jól 

a fejére húzza. 

Gondterhelt, öreg arcát 

karimája takarja. 
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Gősi Vali: Hamvadón 
 

mit ígérhetnék még neked 

mit adhatnék 

ha kihúnyó fényemet  

mégis elborítja majd 

a gyilkos vég 

s a sötét rettenetben 

hiába emelem az ég felé 

a tekintetemet 

s ha nem titkolhatom félelmemet 

hogy tiszta szívvel itt élni 

nem lehet 

s végül forró tűz éget   

hogy megint porrá és 

hamuvá legyek 

magunkért 

érted 

és hamvadó fényvirágok 

díszlenek majd 

neked 

a szívem fölött 
 

 

Kondra Katalin: Túlvilág 
 

Mintha nem lennék 

Itt se, ott se; 

Mint akit nem várnak 

Se fönt, se lent, 

Álmodom a valót, 

S felejtem a jövőt; 

Önmagam látom, 

Mint egy idegent. 

Lila-fehér ködben 

Mártózik a testem; 

Nincsenek fények, 

Nincsenek árnyak, 

Csak szabadulást 

Váró szellemek, 

Kik mindentudó 

Képességre vágynak. 

Küzdelmeink 

Érdeme a halál, 

Vagy elszakadás 

Eme függőségből? 

Hol van a túlvilág, 

Te döntöd el, 

S hogy mennyit 

Iszol az élet vizéből… 
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Szabóné Horváth Anna: Anya, Te bennem élsz tovább 
 

Sebek réseit fugázza az idő. 

Ólomlábakon rója nyűtt perceit. 

Lassan csitul a mardosó fájdalom, 

mely arcomon gurítja sós könnyeit. 
 

Láthatatlan sző fátylat a feledés, 

kongó űrbe kering a torz elmúlás. 

Felfogni sincs idő a pillanatot, 

amikor véget ér egy új felvonás. 
 

A szeretetet elengedni nehéz, 

s koldulni másikat oly megalázó… 

Féltett kincsem marad minden szép emlék, 

tündérmesék, és a ki nem mondott szó. 
 

Ringató ölelések, dúdolt dalok 

kavarognak bennem, látom mosolyod, 

de nincs több intelem, nem fogod kezem, 

nem csókolhatom már rózsás homlokod. 
 

Opálos szemem a szellő simítja. 

Emlékek tánca dobbantja szívemet, 

ahonnét nem vehet el tőlem senki, 

mert örökre bezártalak tégedet. 
 

 

Varga Katalin: Karácsonyi Angyalka 
  

Gyülekeztek a felhők a mátraalji kis falu fölött, de csak nem akart el-

eredni a hó. December 23-a volt. 

Az egyik aprócska házban Mariska néni éppen a bodzateáját kortyol-

gatta, amikor kopogtak az ajtón. 

Az erdész volt az. Két cserepes fenyőfát hozott. 
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- Csókolom, Mariska néni, meghoztam a karácsonyfákat. De miért ket-

tőt tetszett rendelni? – kérdezte.  

- Jaj, lelkecském, egyet magam díszítek fel, a másikat pedig kiviszem a 

Papának a temetőbe, hadd karácsonyozzon ő is. 

- Nehéz lesz az Mariska néninek. Kiviszem én szívesen a temetőbe az 

autóval. 

- Isten áldja  meg, fiam; jöjjön, igyon egy kis teát és indulhatunk is. 

Így is tettek. Az erdész a temetőben elbúcsúzott a nénitől. Ő pedig 

elmesélte a Papának az elmúlt napok történéseit, közben elrendezte 

szépen az aprócska kis fát a síron. 

 - Csak lenne idén is fehér karácsonyunk Papa, bár esne a hó!  

Ahogy kimondta ezt a mondatot, eleredt a hó. Mariska néni hirtelen 

meglátott egy szép, hosszú szőke hajú fiatal lányt a sír mellett. 

- Boldog karácsonyt, Mariska néni - mondta a lány bársonyos hangon.  

Kedves mosolyától melegséggel telt meg a szíve a néninek... Aztán elin-

dult, óvatosan lépkedve a havas úton a Vegyesbolt felé. 

- Boldog karácsonyt, Mariska néni - üdvözölte az eladó. Mit tetszik kérni?   

- Csak egy kis csirkeszárnyat szeretnék. Tudja, holnap jön értem a fiam 

autóval, a városban ünnepelünk a kis unokákkal és a kis menyemmel. Pár 

éve még én is sütöttem kalácsot, volt saját készítésű szaloncukor is. De 

hát nem bírják már a karjaim. 

Ahogy kilépett az bolt ajtaján, újra ott volt a temetőben látott fiatal 

lány. 

 - Áldott karácsonyt, néni – súgta, és egy csillogó szatyrot adott Maris-

ka néni kezébe. Eltűnt, mintha ott sem lett volna.  

Hazaérve izgatottan bontotta ki a szatyrot. Kalács és szaloncukor volt benne. 

Könnyek gyűltek a szemébe a meghatottságtól. Feldíszítette az aprócs-

ka karácsonyfát, összecsomagolta a mellénykéket, amit családnak kö-

tött. A csillogó csomagot is a fa alá rakta Az még éjjel is meleg fénnyel 

árasztotta el az aprócska szobát. Nem tudta mire vélni a dolgot. 

Másnap reggel megérkezett a fia. Egyből meglátta a csomagot. 

Meg is kérdezte: 

- Édesanyám, ezt a csomagot kitől kapta? 
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- Egy Angyaltól, fiam - válaszolta Mariska néni, titokzatos mosollyal az 

arcán. 

- Induljunk lassan, vár minket a család - mondta a fia.  

- Visszük a csomagot is? – kérdezte. 

- Konyharuhába csomagolom a kalácsot. Jó lesz az, ha visszajövök - felelte. 

A fia megsimogatta édesanyja arcát.  

- Induljunk, ha így esik a hó, időben szeretnék beérni a városba. 

Besegítette édesanyját az autóba, s mielőtt beindította volna a motort, 

újra ott állt a szép szőke leány előttük. 

- Jó utat – mondta azon a bársonyos hangján. 

Hirtelen állt el a havazás, úgy, ahogy tegnap eleredt. Mariska néni fia 

most már maga is elhitte: tényleg egy Angyalka adhatta azt a csomagot 

az édesanyjának.  

A rádióban be is mondták: A Mátrában az utak járhatók, nincsenek hó-

akadályok. 

A szép szőke Angyalka pedig ment tovább az útján. Békét, szeretetet 

hozott a világra.  

Mindenkinek áldott ünnepeket kívánva! 
 

 

Molnár Szilvia (Aphrodite): Pillanatnyilag 
  

éjszaka-barnított szavaim 

valaki megmagyarázhatná szépen, 

míg gazdatestemben fél a gyermek 

magától, s a huhogó Homokembernek 

álcázott rossz sorstól rettegve kulcsolok 

jéghideg térdembe, forró takaró leple alatt, 

vánkos-puhított langytündér csókolná rám 

bélyegét a szépnek, jónak, boldognak, 

de arcom helyén bástya, madárijesztő-hártya 

feszül: a simítás megmarad. 
  

Ő szépnek lát mégis. 
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Hajdu Mária: Merengő 
 

Kerti lámpa fénynél apró bogarak, 

maguk után húzzák fényuszályukat. 

Mint könnyű lepke, úgy száll a gondolat, 

mint nyitott könyvet, látom a sorsomat. 

Kísérhet a múlt, de elém nem állhat, 

mögöttem, csakis mögöttem járhat.  
 

 

Baranyai Attila (Anisse):  

Kipattant lét-buborékok 13. 
 

testét veszítve 

fagyos űrbe zuhanva 

ébred tudatom 

Baranyai Attila (Anisse):  

Kipattant lét-buborékok 22. 
 

csillagszórta éj 

metsző hideg lehelet 

fagyos ébredés

 
 

Kamarás Klára: Hajnali blog 
 

Nem keresem a rímes szavakat, 

csak annyi kell, mi magától akad, 

a sor végét cifrázni nem fogom, 

inkább legyen dobpergéssel rokon, 

legyen a vers dal, néha víg zene, 

máskor anyák siratóéneke. 

A ritmus klasszikus, vagy rap, vagy bármi más, 

de dobogjon, mint száz szívdobbanás, 

vagy suhogjon, mint madár ívelt szárnya, 

kopogjon, mint versenylovak patája, 

legyen dühöngő orkán, ...vagy bűvös szavak 

csobogjanak, mint sziklák közt patak... 

Nem lehetek a költészet adósa! 

Hol ritmus nincs, az csak széttördelt próza. 
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P. Borbély Katalin: Város – Függőség 
 

Hétfő 

Ahogy kilépett az irodaház ajtaján, hunyorítania kellett, a házak tükör-

ablakairól visszaverődő alkonyi fényben. Tulajdonképpen az már alig-alig 

látszott. Az irodaházak egyre magasabbra kúsztak, lassan tejesen elta-

karták a napot. Már csak a visszaverődő fény emlékeztetett az éltető 

erő jelenlétére. Beszállt egy arra suhanó légpárnás taxiba, és haza in-

dult. Ahogy az ajtón belépett, automatikusan halvány fény kezdett de-

rengeni valahonnan a burkolat mögül. Miközben levette a nyakkendőjét 

és a zakóját, a hűtőből elővett egy sört, és kényelmesen egy fotelba 

huppant a nappali közepén. A szoba elég szegényesnek volt mondható: 

két fotel, dohányzóasztal, kanapé és a hi-fi sarok. A távirányítón meg-

nyomott egy gombot, ennek hatására az egész szobát hatalmas fényár 

öntötte el, egyszerre futballstadionná alakítva a helyiséget, amely így 

már egész másképp hatott. A térhatású kivetítőnek köszönhetően olyan 

volt, mintha a karosszék a pálya szélén állna, s ő onnan nézné a meccset. 

A sör egy idő után bódítani kezdte, a jóleső bizsergés átjárta. Ott 

aludt el ültében. 

Kedd 

Kábán ébredt. Csak a hideg víz, amely a zuhanyból csapódott az arcára, 

ébresztette fel. Gyorsan öltözött. A ház előtt fogott egy taxit, amely 

máris az irodaház felé repítette. Az irodába érve már várták a levelek és 

az egyéb elintéznivalók. Délben részt vett egy hivatalos ebéden, a dél-

utáni tárgyaláson pedig megkötött egy sikeres üzletet. Jó nap volt, mégis 

lankadó érdeklődését csak az tartotta fenn, hogy ha végre haza ér, ismét 

részt vehet a csodavilágban, amelyet a kivetítő biztosít számára. 

Szerda 

Ma nem sok minden történt.  A hivatalos levelezést gyorsan letudta, vála-

szolt a telefonhívásokra, eszmecserét folytatott az esti filmről, majd fi-

noman visszautasított egy kártyacsata-meghívást, hiszen már alig várta, 

hogy ma mivel kápráztatja el a készülék. Egy darabig váltogatta az adókat, 

végül egy kriminél maradt. Külön élmény volt, hogy pár pillanattal előbb jött 

rá a megoldásra, min a nyomozó. Az álom most a kanapén nyomta el. 
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Csütörtök 

Verejtékben úszva ébredt. Álmában mintha üldözték volna, de nem tud-

ta, hogy miért. Majdnem otthon felejtett egy fontos iratot, annyira ki-

merítette az „éjszakai menekülés‖. A nap ma tárgyalások sorozatából 

állt, így nem ért rá a történteken gondolkozni. De ahogy a munkaidő vé-

ge közeledett, egyre türelmetlenebb lett. Végre ismét jött a megszo-

kott mozdulat, mellyel leoldotta a nyakkendőjét, majd megnyomta a 

távirányítót. De most nem történt semmi. Szinte ijedten nyúlt a gomb 

után újból. Most halk zúgás hallatszott, majd mintha homokvihar söpört 

volna végig a szobán, aztán ismét csend és sötétség. Egy darabig nem 

értette, mi történt, majd teljes kétségbeesésben telefonált a szerviz-

be. Az udvarias géphang közölte, hogy lejárt a munkaidő - szerelést 

csak másnap vállalnak. Álmatlanul forgolódott. egyszerre volt dühös és 

kétségbeesett. Hajnalodott, mire végre elaludt, majdnem elaludt. 

Péntek 

Reggel azonnal telefonált a szervizbe. Az udvarias hölgy közölte, hogy tíz 

óra körül kiküldi a szerelőt. Mit volt mit tenni, beszólt az irodába, hogy 

beteg. Mitagadás, ha valaki most látná, beesett arccal, borostásan, vér-

ben úszó szemmel, tényleg orvost hívna a máskor oly nett fiatalember-

hez. Főzött egy kávét, de csak a felét itta, ma valahogy az is ízetlen volt. 

Inkább csak gubbasztott az ágyon, és várta a szerelőt. A mester úgy 11 

körül érkezett, egy csavarhúzóval bele piszkált a készülékbe, hümmögött, 

aztán közölte, hogy itt nem tudja megcsinálni, be kell vinni a szervizbe. 

- De…. mikorra lesz  kész? – kérdezte teljesen kétségbeesve. 

- Nem tudom. Talán két-három nap - válaszolt unottan a szerelő, és 

beengedte a két markos legényt, akik lecipelték a készüléket. 

Ő ott maradt árván, kifosztottan. Becsukta az ajtót és visszakullogott 

a szobába.  

Szombat 

Nem kelt fel az ágyból, és hogy csöng a telefon, azt is csak a messzi távol-

ból érzékelte. Valahogy úgy érezte magát, mintha egy vattapamacsba bur-

kolták volna, amely puhán, de határozottan elzárja a külvilágtól. Egy ideig 

próbált hadakozni, aztán feladta.: belesüppedt egészen és véglegesen. 
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Vasárnap 

Az egyik kolléganő a piacról hazafelé hosszan csengetett, többször ko-

pogott, de nem kapott választ. 

Hétfő 

A fiatalemberre a szerelők találtak rá, akiket a házmester engedett 

be. Kezében még mindig szorította a távirányítót. 

 

 

Fetykó Judit: Őszi vers 
 

Nézd, itt felettünk a lombokon 

az ősz festi át a színeket, 

ujja megérinti homlokom, 

s a nyár távolodva integet. 

Lomb kereng, ökörnyál ellebeg, 

a dél még meleg, de az este 

enyhe egyre fogy, s dideregve 

keresve kardigánt, kabátot, 

járunk kint, hogy az éji világot, 

lássuk, az éjszakai eget, 

hol az Orion fénye megjelent. 

A lomb oly tarka, egyszerre méz, 

sárga meg barna, s hunyja szemét 

a nyár, s rőt lombjain át az ősz 

ígérget, mint csalfa szeretők, 

hű szerelmet, szép házasságot, 

bár már viszi a lomb-kabátot, 

s a télnek hódolva szerelmét 

télnek ígéri — a nyár emlék… 
 

Látod? Felettünk a lombokon 

az ősz festi át a színeket, 

hűse megérinti homlokom, 

s a nyár távolodva integet… 
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Baranyai Attila (Anisse):  

Kipattant lét-buborékok 06. 
 

mélydepressziós 

kába öngyilkosjelölt... 

- féltőn karold át! 

Baranyai Attila (Anisse):  

Kipattant lét-buborékok 14. 
 

Békés megnyugvás 

hangtörte zöld szigeten: 

Xanaxos álom 
 
 

Hanyecz István (shf): A „Csodakamion regéje” 
 

Vala az óhazában még igaz magyar  

aki dédelgetett álmát megvalósitá 

Életrehivta a Csodaszarvas regéjét  

80-dik szülinapot ünnepelt a Volvo 

s e nevezetes alkalomra legyártott  

egy különleges egyedi limitált szériát 
 

Eljött pillanata nemeslelkű honfinak  

gondolt nagyot megvalósított álmot  

Vett is egy speciális jubileumi Volvót 

FH-16-666-os modellt sok extrával  

egyedi kamion-vontatót átalakitva 

biztonsági kényelemmel felszerelve 
 

Megbizható technika száguldó autó 

amelyet itt csak az ő külön kérésére   

gyárilag fekete szinben készítettek el  

A világon az egyetlen gyári festésű 

mely nem ezüstszinű hanem fekete  

kivitelben gyártott kamion-vontató  
 

Ez a széria minden igényt kielégitő  

luxus felszereltségű és egyedülálló 

új radarkövető rendszerrel felszert 

Légkondicionált biztos vezetöfülke 

kévéfőző mikrohullámú sütő hűtő 

s mindez az utazó embert szolgálja  
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És mitől lett ez a Volvo csodakamion  

mert honfia nemes  magyar érzelmű 

büszke az őseinkre s történelmünkre 

Innen lőn ötlete ráfestette a Volvóra  

A hun mondavilág ismert jeles tetteit  

Rege a csodaszarvasról  történetéből 

ez igazi müvészi kihívás s megvalósítás  

 

Életre kelnek a hun rege figurái újfent  

a „kaszni‖ letűnt korok ruháit öltötte fel    

„A legendás hátrafelé nyilazó hun lovasok  

korhű ruhában vágtáznak Kárpátok alján  

A négy szürkemarha vontatta mozgójurta  

történelmünk madara a hires Turulmadár  

vadászat Hunor és Magor a csodaszarvassal   

bátor hun harcos, őseink rovásirás ABC-je  

a  nyilazó  Hét vezér és a Kárpátok bércei‖ 

„A magyarok nyilaitól ments meg uram minket‖  

 

Micsoda remek ötlet vala ez kedves Honfi  

nemes cselekedet vezérelt őseink nyomán  

köszönöm néked hogy vetted a bátorságot  

Légyen utadon védelmeződ hős hun harcos  

vezesd sok szép világba büszkén kamionod 

kívánom óvjon Isten Téged és Volvo masinád  

„országút lovasa‖ bármerre vezet hosszú utad  
 

 

Máté László: Fürdik a hold 
 

Sárgás arccal a hold várt éjbe fagyott mosolyával, 

s éj hidegén örömét lelte a vízben alant. 

Érzi talán, hogy várja a hűs hullám odalent őt, 

s nézi, a mélyben, a tónak fenekén nevetőt. 
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Vörös Bernadett (Angel): Vágyakozás 
 

Unottan ballagok 

nincsenek nappalok 

se angyalok 

Halk sikoly 

veri fel álmom 

s újra látom 

mit egykoron 

Pici kezek 

magukhoz ölelnek 

vágyakozva rám merednek… 
 

 

Black Smile: Versbe fojtom 
 

én a gondomat versbe fojtom 

nem segít az idő  sorsomon 

nincs arra szó, nincs arra írás 

életem mily fájó sorvadás 

 

de lám, mit ad Isten, élek én, 

mint fáradt pipacs a kert végén 

bús tikkadtan, bár nem láthatón, 

de bölcsen és csendben, mint Platón 

üvölteni, ugye, tudni kell, 

a fájdalmat panaszolni el! 

de én csak méla csendben várom, 

mikor eljő a megváltásom...
 

 

R Vitál Mária: Meztelen lelkem 
 

Csak a testem öltöztetem 

minden nap más ruhába. 

Meztelen lelkem örökké 

fázik szívem kamrájába’.

Minden darabomat 

elégeti a gyújtóláng, 

szívem sem melegszik, 

ha kihűlt benne a vágy. 
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Móricz Eszter: Flamand földön 
 

Fölöttem 

repülő suhan át. 

Itt ülök 

egy padon, 

nézek a 

semmibe, 

írom 

renyhe 

verseim. 

Ott fönt nem 

tudják, hogy 

idegen 

földön egy 

magyar ír 

álmokat, 

reményeket,- 

magyarul. 

Rideg, 

flamand földtől 

messze vannak 

álmok, fények, 

s  képek. 

Itt lent 

egy magyar. 

aki különcként. 

magányában 

kutatja 

vágyait 

magyarul. 

Álmodik 

a világról, 

tengerek 

morajáról, 

delelő 

gulyáról, 

napfényben 

fürdőző 

ligetekről.

 

 

Takács Árpád: „Szívet cseréljen az, aki hazát cserél…” 
 

Sokakban furcsa érzést kelt a szülőhaza elhagyása. Mikor hátat kell 

fordítanunk annak a helynek, amibe beleszülettünk. Feladni mindent az 

ismeretlenért, ami bizonytalan bár, de megannyi jó meglepetéssel is 

szolgálhat. Tudjuk, ez szükséges, természetes, majdhogynem kötelező. 

Viszont tény, hogy a megismert után csakis az ismeretlen következhet. 

A haza fogalma mindenkinek mást jelent. Így vagyok ezzel én is. Szlo-

vákiában a magyar kisebbség tagjaként talán a földrajzilag behatárolt 

állam terültét kellene annak vallanom? Vagy netán azt az országot, ahol 

nemzetem többsége él, Magyarországot? A két kérdésre mindenkinek 

magában kell eldöntenie a választ. 

Én mindig szülőhelyem környékre gondolok a haza fogalma hallatán. 

Gyerekkorom során a falum tájékán keresztül fedeztem fel a világot. 

Miként működik az élet, melyek a szépségei és hátulütői. Az eddig meg-

élt tizennyolc évem alapján „csukott szemmel‖ is megtalálnám ezt a he-
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lyet. Rengetegszer láttam már jellegzetes, apró részleteit. Egyszerű 

dolgok ezek. Tavasszal a nap üdítő melege-fénye beesik a házunk udva-

rára, a háztetőn az Élet színével kizöldül a moha. Az itteni nyárról kis-

gyerekkori vakációim jutnak eszembe. Ősszel és télen az otthon melen-

gető melege az, ami csakis itt adatik meg. 

Nekem tehát a szülőfalum jelentette eddig a hazát. Mármint a hazám 

középpontját. Ha be kellene határolnom, akkor szülőföldem határa va-

lahol azoknál a rokonaimnál, barátaimnál keresendő, akikkel találkozni 

szoktam. Talán ez is a lényege a haza fogalmának. Minden ember hazája 

addig terjed, amíg emberi kapcsolatai terjednek. Viszont a szülőföld 

megegyezik–e a haza fogalmával? Életünk során mozgunk a világban. Mi 

történik, ha máshol alapítunk családot, máshol telepedünk le? Ez eset-

ben megváltozik hazánk középpontja, de annyi biztos, hogy a szülőföld 

ugyanaz marad mindörökké. Szerintem ezzel sikerült is meghatározni a 

két szó közti különbséget. 

Jelenlegi terveim alapján – ami a jövőmet illeti – Magyarországon fogok 

tanulni. Ebből az következik, hogy valószínűleg ott is fogok letelepedni. 

Ha ezen az új helyen új emberekkel ismerkedem meg, és – úgymond – 

szívembe zárom őket, még nem jelenti azt, hogy az otthoniaknak nem 

marad benne hely. Tehát valójában nem is szívet cserélek, hanem csak 

gyarapítom a tartalmát. Ugyanígy hazát sem cserélek, hanem még in-

kább kitolom annak határait.  

Ennek tudatában akárhová is visz az Élet, mindig tudni fogom, mi számít 

az adott pillanatban hazámnak, örök otthonomnak.        
 

 

Szabó Gitta: A halhatatlanság 
 

Lepketáncot jár a hamu, fut fel a magasba. 

Már messzi útról világlik a tűz vörösen izzó arca. 

Lángjai nyaldossák a síró, jajongó könyvek papírtestét. 

Tudom jól, sietni oly oktalan, botor dolog s dőreség. 

Nincs segítség! A könyvtár falai feketére égtek. 

Szívemben mély bánat gyúlt, a halhatatlanságnak vége. 
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DÁLYA GERGELY: ALKOTÓI KÖZELKÉP 

KESZY-HARMATH DÁNIEL 
 

- Szia! Kezdjük azzal, miért nem teszünk semmit a neved mellé, hogyan is ha-
tározod meg magad? 
Nézd, nem nevezném magam költőnek 

vagy írónak, elsősorban pedagógusnak 

tartom magam, aki szereti az irodalmat. 

- Szóval tanítasz. 
Igen, tanítok, nevelek, szeretek, átadok 

magamból és a tudásomból, szóval 

ugyanazt csinálom, mint egy író vagy 

költő, csak közvetlenebbül. 

- Mesélj még arról, milyen kapcsolatot 
véltél felfedezni a tanítás és az írás között! 
A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanáraként ez adott. Illetve elő-

ször adott volt a tanítás, aztán választottam csak hozzá tantárgyat. 

Szeretem, és úgy gondolom, jól művelem a magyar nyelvet, és a rajta írt 

irodalmi alkotásokat is. Szeretem a nagyokat, de a kortárs írókat is szí-

vesen olvasom, és olvastatom másokkal. 

- Kik a kedvenceid? 
A nagyok közül Kosztolányi, Arany, Ady, Ambrus; a kortársak közt pe-

dig a legjobb barátom, Kovács Anna, aki szintén verslistás.  

- Szóval számodra a Verslista tényleg egy baráti közösség, ha innen van 
a legjobb barátod is? 
Baráti, de Annát már én hoztam ide, ahogy annak idején, három éve jó 

barátom, Baranyai Attila, a listavezető hozott ide engem. Teszem hoz-

zá, ez egy nagyon okos lépés volt. 

- Sokat köszönhetsz a Verslistának?  
Igen, rengeteget: sok jó élményt, listatalálkozókat, kemény munkát, a 

havi pályázatok megszervezését, eddig titkolt fotós és videós képessé-

gem kifejlesztését, nagyszerű pályázati lehetőségeket, egy egyiptomi 

utat és persze a többiek sok-sok jó versét és novelláját. 
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- Térjünk ki egy kicsit erre az egyiptomi útra! 
A Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság, a VPM és a Barátok Verslista ál-
tal közösen kiírt „Az én Egyiptomom‖ című novellapályázaton első helye-
zést értem el az Egyiptomi csata című novellámmal, amely egy csattanó-
val végződő „csalimese‖ vagy úgynevezett „short story‖. Nagyon örül-
tem az elismerésnek, ezt óriási dolognak tartom, és nagyon hálás va-
gyok a kiíróknak a nagy nyereményért.  
- Egyébként jártál már Egyiptomban? 
Nem, eddig Európán kívül még nem jártam soha, így most nagyon izga-
tott vagyok az út előtt pár hónappal. 
- Említetted, hogy a novella műfajában alkotsz, de mi a helyzet a ver-
sekkel és a versírással? 
A verseket szeretem, de a versírást meghagyom inkább másoknak, akik 
jobbak benne. Ezen a téren inkább csak szárnypróbálgatásaim vannak. 
Ha írok is verset, az általában nem komoly, inkább a játékosságra, zene-
iségre törekszem, asszociálok, és ilyenkor is legfőbb eszközöm a humor. 
- Hol olvashatjuk az írásaidat? 
Mivel kezdő vagyok, és a tanítás, tanulás szinte minden időmet leköti, 
kevés mű születik tőlem. Ezeket itt, a Barátok Verslista köteteiben ol-
vashatjátok. Máshol még nem nagyon publikáltam. 
- Említetted, hogy tanulsz is. Mit? 
Az írástól kicsit távoli területen, az alkalmazott nyelvészet berkein be-
lül anyanyelvpedagógiával foglalkozom, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem egyik PhD-programjában. 
- Akkor a következő publikációdat, a disszertációdat is elolvashatjuk? 
Igen, hamarosan             

Keszy-Harmath Dániel írásai elérhetők honlapunk  
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