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Kedves Olvasó! 
 

Képzeld el… című irodalmi folyóiratunk ez évi ötödik számával jelentke-

zünk. 15 alkotó 24 munkája olvasható itt ezúttal, ebből 17 vers és 7 próza, 

melyek a heti játékokon (Iniciálé, Szó-Szövő), a belső és külső pályázato-

kon (Macska, Kutya, Pók) első helyezést értek el.  

A Lista életét bemutató – most főleg a könyvelhagyásokkal kapcsolatos - 

képek mellett Vehofsics Erzsébet három fotóját is megtaláljuk, hiszen 

ezekre is születtek írások a heti játékok keretében.  

A válogatott művek után hat alkotói közelképet is olvashatunk, a Kortárs 

Magyar Irodalomért Díjban részesült tagokon túl Jalcs Irénről, ki Sol-

tész-Várhelyi Klárához hasonlóan nemrég vehette át az emlékplakettet 

több évnyi eredményes verslistás munkájáért, valamint Millei Lajosról és 

Petres Katalinról, ezek által egy kicsit többet megtudhatunk verslistás ba-

rátainkról, mint amennyi írásaikból kiderül.  

Léleküdítő perceket, kellemes időtöltést, jó olvasgatást, a versek, novellák 

és miniinterjúk által mélyebb megismerést kívánok! 
 

 Kutasi Horváth Katalin szerkesztő 

*** 

Diana Soto: Séta az időben 
 

Sírunk, hogy vajon mit hoz a holnap. 

Rettegünk, ahogy az idő eltelik. 

Sántítanak az érzelmek, testünket elveszik. 

Soknak tűnik, ám csak kilenc hónap. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: Önelégültség 
 

Öreg alma mater, itt kaptam alapot, 

Örömteli szívvel emelek kalapot, 

Öt év máris eltelt, nemsokára bankett, 

De még mindig tudom, hogy ki is volt Hamlet!  
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Mukli Ágnes: Este 

 
Pihen a paplan, 

pihen a párna, 

az éjtündérek 

parányi álma. 

Pihen a szél is, 

pihen az este, 

liliom fodra, 

éjt dideregve. 

Holdvilág cselt sző, 

zsenge szerelmet, 

apró virágon 

szirmot szemelget. 

Harmatot lehel 

bokrokra, fázva, 

ezüstjét szórja 

esteli tájra. 

Takarják felhők 

holdsarló testét, 

magára húzza, 

hogy melengessék, 

mint puha dunna 

ölelik lágyan, 

patyolattiszta 

kék éjszakában. 

Párnája ábránd, 

zord hegyek orma, 

reggel a fényét 

visszaragyogja. 

 

 

Petres Katalin: Meki emlékére 
 

A macskák különös lények, ez már évezredek óta köztudott tény, gon-

doljunk csak az ókori egyiptomiakra, akik istenként tisztelték, és be-

balzsamozták őket. Azonban saját bőrünkön megtapasztalni varázsukat 

és egyéniségüket, az egészen más. Rólam mindenki tudja, hogy amióta az 

eszemet tudom, de lehet, hogy már előtte is, az állatok mindig kivételes 

helyet foglaltak el életemben. Kislánykori képeimen többnyire valamilyen 

állat társaságában vagy állatkával a kezemben kaptak lencsevégre. Most 

éppen a harmadik, fehér puli kutyámmal osztjuk meg napjainkat. 

Meki története a második, fekete, Szutyi névre hallgató pulim idején 

kezdődött. Szutyi 1998-ban került hozzánk, miután Zsömle 16 és fél év 

után örökre lehunyta szemét. Rövid ideig bírtuk ki kutya nélkül, néhány 

hullámos papagájjal próbáltam pótolni a hiányt, de másfél évvel Zsömle 

távozása után a férjem beleszeretett Velencén, az Iskola utcában 
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Szutyiba, és noha ő leány volt és három hónapos, én nem lettem félté-

keny, sőt, lelkesen támogattam akcióját, hogy próbálja rábeszélni a tu-

lajdonost, adja el nekünk a náluk harmadik puliként csaholó fekete jó-

szágot. Miután sikerrel járt, attól a naptól kezdve a kutyus semmi jelét 

nem mutatta, hogy esetleg máshova is tartozhatna, sose akart elmenni 

tőlünk, pedig néhány utcával odébb volt a régi otthona. Rendkívül okos, 

kedves pulinkról később derült csak ki, hogy még a cicákat is kedveli, 

sőt, imádja. Budán, a XI. kerületben, a harmadik emeleten lakunk egy 

háromemeletes társasházban, kertes övezetben. Itt sündisznók, éne-

kesmadarak és természetesen macskák is bőven akadtak. Szutyi már 

felnőtt, „bejáratott” kutyusként sétálgatott velünk, amikor egy szép 

napon a kőkerítés padkáján üldögélt egy nagyon érdekes mintázatú, há-

romszínű felnőtt macska. Kicsit aggódtam, mi lesz a találkozásból, mert 

a puli érdeklődését már tapasztaltam, de a nyávogók többnyire eszeve-

szett menekülésbe fogtak bármilyen kutya közeledtére, kivéve Mekit, 

aki valamilyen sugallattól vezérelve leugrott a kerítésről, és mint aki 

régi ismerőst üdvözöl, elsétált elnyújtózva, dörgölőzve a kutyám álla 

alatt, majd a puli zsinórjaitól lenyűgözve annak hasa alatt. Szutyi telje-

sen elolvadt a boldogságtól, én meg a döbbenettől, szólni sem tudtam: a 

kutyám szereti a macskákat! Azelőtt soha nem láttam ezt a cicát, feke-

te, vörös és fehér színekben pompázott, és különös ismertetőjele a 

homlokán - fekete alapon lévő vörös háromszög - fejdíszként pompázott 

a nagy zöld szempár fölött. Látszott, nem idős, de nem is fiatal négylá-

bú, valószínűleg a legszebb korban volt, talán 3-5 éves lehetett. Néhány 

hónapon át csak az utcán barátkoztak, a cica kedves nyávogással üdvö-

zölt minket, ahogy a kertkapun beléptünk, vagy éppenséggel kiléptünk a 

kertbe a ház kapuján, kutyával vagy anélkül. Természetesen barátságát 

megfelelő falatokkal viszonoztuk. Férjem keresztelte Mekinek, mert 

nyávogása kissé mekegő hangra emlékeztetett, nem a megszokott 

macskahangra. Öt-hat éven keresztül tartott a barátság. Egyik nyár éj-

szakáján még az is előfordult, hogy a Bartók Béla úton sétáltunk legki-

sebb fiammal a puli és a macska társaságában, amikor japán turisták 

megkérdezték, hogy lefényképezhetik-e együtt a cicát és a pulit. Meg-



KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2016/5. SZÁM 

 

4  

engedtük. Sokáig csak az utcára vagy a kertre hagyatkozott az együtt-

létünk, viszont egy hideg esős novemberi estén a férjem megsajnálta, 

és próbaképpen a hóna alatt felhozta a harmadik emeleti lakásba, ahol 

hamarosan kiderült, hogy Meki valószínűleg nem volt mindig hontalan 

utcalakó, mert nem idegenkedett nálunk, azonnal otthonosan mozgott a 

bútorok világában, vélhetően az emberi környezetből került ki valami-

lyen oknál fogva. Ezután gyakrabban hoztuk föl, sőt, később önállóan is 

feljött a harmadikra, türelmesen megvárta a zárható folyosó ajtajánál, 

hogy valaki felfedezze, időnként a szomszéd is becsöngetett, hogy a 

macska a lábtörlőn ülve vár a bebocsáttatására. 

Szutyi egy darabig szinte mindent eltűrt a cicának, aki, miután elfo-

gyasztotta a számára adott falatokat, összegömbölyödött valamelyik 

ágyon, és több órán át aludt, télen még a meleg radiátoron is elnyúlt. 

Késő este viszont szigorúan elindult a szabadság felé, amikor a macskák 

ideje elérkezett. A béke több év után foszlott szét, amikor Meki „el-

szemtelenedett”, és többször próbált Szutyi tányérjából csenni vagy 

táplálkozni, de ezzel vérlázító gaztettre szánta magát, és kihúzta a 

gyufát. A pulim szeretett a konyhapult mellé ülni, jelezvén, hogy éhes, 

esetleg jutalomfalatra vágyik. Meki elébe somfordált, nem tisztelve a 

rangsort. Kétszer vagy háromszor is rendre kellett utasítania a kutyá-

nak, méghozzá erőtejes módon, mire megértette, hogy azt a láthatatlan 

vonalat nem lépheti át. Onnantól kezdve kissé tartózkodva, sandítva a 

puli hajlandóságára, lassan mert csak ellépdelni mellette, még akkor is, 

ha a kutya szemmel láthatóan mélyen aludt, és nem is törődött vele. 

Így ment ez éveken át, néha meg kellett vívni néhány szomszéd értet-

lenségével vagy lelketlenségével, de már a társasház többi lakója is el-

ismerte Meki különlegességét. Idővel cserélődött a társasházunk 

öszszetétele, és sajnos olyan új lakók költöztek be, akik finoman szólva 

ridegen tekintettek az állatvilágra, különösen a macskákra. Addigra már 

az is előfordult, hogy három vagy négy macska is kísérte a sétáinkat, de 

egyedül csak Meki járt fel a lakásunkba, neki már bolhaöve is volt. Maf-

fia fekete cicaként és sokkal félénkebben követett minket, főleg a ke-

rítésen belül, míg mi kívül haladtunk a kutyával. Odakeveredett egy má-
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sik háromszínű nőstény is, akit Tengerimalacnak hívtunk a mintázata 

miatt. A negyedik Tengerimalac kölykei közül egy fehér cica volt fekete 

farkincával és egy pici fekete folttal a fején, őt Amálkának nevezte el 

az egyik kutyatulajdonos. Amálka még most is él, befogadta a „kereszt-

anyja”, akinek kutyusával szinte együtt nőtt fel. 

A történet szomorú fordulatot vett az emberi lelketlenség példájára. 

Említettem az új lakókat, akik összefogtak, és megvárták, hogy szoká-

sunkhoz híven elmenjünk hétvégén a nyaralónkba, ahova még télen is 

gyakran lejárunk, hogy a kutya futkoshasson a kertben, és mi szabadul-

hassunk a várostól. Januárban, visszatérvén egyik macskát sem találtuk, 

a mai napig sem tudom, csak sejtem, hogy az ő kezük lehetett benne, 

mert egyszerre tűntek el. Sokáig nem is találtuk már őket, kérdést fel-

tenni hollétükről felesleges lett volna, talán csellel összeszedték őket, 

és valahová messzire elvitték. Ezt abból a szívszorító tényből követ-

keztetjük, hogy akkor nagyon hideg tél volt, sőt, még tavasszal is esett 

a hó március 15-én. Lent voltunk Velencén, legkisebb fiam Budapesten 

maradt, freestyle focistaként lent gyakorolt a kertben, s amikor az el-

gurult labda után ment, meglátta az elpusztult Mekit a tujabokor tövé-

ben. Vasárnap volt. Azonnal telefonált, mikor hazaértünk, a férjem el-

temette a kertben, és megállapította, hogy nem olyan régen halt meg, 

valószínűleg valahonnan keservesen visszatért, de annyira legyengült, 

hogy nem hallhattuk a hangját sem, csak lerogyott, és már nem tudott 

jelt adni magáról, talán látott is minket elrohanni a kertkapu felé a ku-

tyával, de mi nem vettük észre a zord időjárás miatt sem. Nyughelyén 

egy háromszög alakú kő hirdeti a rosszindulatú emberek szívtelenségét, 

néhány virággal a tövében. Az egyik „kedves” új lakó egyszer megkér-

dezte tőlem, hogy miért van ott az a kő. Válaszoltam. Majd figyelmez-

tettem, legalább a követ ne próbálja elmozdítani onnan senki, hagyjanak 

békét egy élőlénynek, aki ebben a kertben hozzánk tartozott, és kínke-

servvel visszatért, ki tudja, milyen messziről, ahová elvetemült lélekkel 

elhurcolták. Az „úriember” hümmögve távozott, de a követ azóta sem 

merte senki sem elmozdítani. Szomorúan simogatom meg szememmel, va-

lahányszor elhaladok a tuja mellett, a kertkapu és a ház kapuja között.
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Czégény Nagy Erzsébet: Miféle túlvilági őrület… 
 

Szívemre telepedtél, mint szivárványos lepke, 

leheletnyi érintéseddel bolondul keresve szerelmet, 

békét, nyugalmat repdeső szárnyaidnak. 

 

Mondd, miféle túlvilági őrület 

kergetett hozzám? 

 

Éltem, mint nyárfa levelén bebábozódott  

lárva, örökös körforgásba’. 

Újrakezdett napjaim tarackos mező,  

néha rozsda-arany napfény. 

S mikor épp nem vártam, 

pilleszárnyon jöttél, 

elém tartottad tükrödet. 

Márványos, de egyre fényesebb. 

S mint föld alól a mag, 

mi ősidők óta várja az 

éltető napsugarat, 

kihajtott belőlem  

a tűzvirág. 

 

Mondd, miféle túlvilági őrület 

kergetett hozzám? 

 

 

Diana Soto: Az idő 
 

Egy szürke hétköznap volt, abból is a kormosabb fajta. Rohantam ke-

resztül a forgalmon, szívtam a tüdőmbe a kipufogók illatát, és csak arra 

tudtam gondolni, hogy már megint késésben vagyok. Nem először for-

dult elő az életemben, viszont talán utoljára. Egyszerű slampos ruhát 
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viseltem, feketét. Olyanok voltunk, mint a gyalogosok a sakktáblán, tel-

jesen egyformák. Egy pillanatra a Napot kerestem. Néztem felfelé, hu-

nyorogtam kissé és vártam, hogy a ragyogó sugarak a szemembe süsse-

nek, azonban a várt élmény elmaradt. Ez a nap még szürkébb volt, mint 

a többi. Kabátomat jobban összehúztam magamon, és alig vártam, hogy 

belépjek az aluljáróba. 

A városi panoráma megszokott képéhez tartoztak az aluljáróban kére-

gető koldusok. Azonban volt egy közülük, aki valamiért kitűnt a szürke 

tömegből. Az újságos előtt álltam, és éppen morgolódtam a sor miatt, 

miközben egyre gyakrabban pillantottam a karórámra. Azon morfondí-

roztam, hogy rohanjak-e tovább. Már nem vacogtam, mégis orromat 

megcirógatta az érdes bűz, amitől menten tüsszentenem kellett. Elő-

kaptam a zsebemben óvott kendőmet, ám sajnálattal vettem észre, 

hogy elszakadt. Éppen kitörő haragomat akartam köszönteni, amikor 

tekintetem a dúdolva üldögélő koldusra tévedt. 

Nem mai gyerek volt, ráncai mélyen szántották viselt arcát. Ült nyugod-

tan egy egyszerű rongydarabon, és amikor abbahagyta a dúdolást, egy 

színes léggömböt vett maga elé, majd teljes erejéből fújni kezdte. Va-

jon ebből él? Egy pillanatra el is feledkeztem az újságosról, az órámról, 

meg arról, hogy éppen rohannom kellett volna. Csak álltam, és néztem, 

ahogy ez az egyszerű arc komolyan mered maga elé, és egymás után 

fújja fel a színes léggömböket. Már menni készültem, amikor egy szőke 

hajú kislány kilépett a rohanó rengetegből. 

Megállt a koldus előtt, és ártatlanul nézett rá, miközben óvatosan mo-

solygott. A koldus egy könnyed mozdulattal felajánlotta neki az egyik 

lufit, de a kislány megrázta a fejét. Arra gondoltam, hogy talán szé-

gyenlős lehet, ám a kislány még mindig ott állt. Mintha kővé vált volna 

lába, nem mozdult. Erre a tömegből egy újabb alak vált ki, és idegesen 

nézett körül. Amikor meglátta a kislányt, gyors és biztos léptekkel ha-

ladt felé, és elkapta a kezét. 

- Nem megmondtam neked, hogy ne tűnj el szó nélkül? 

- Bocsánat, mama. 

- Gyere gyorsan, mert elkésünk. 
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- Mama, vehetünk a bácsitól? 

Az anya erre meghökkent, mintha csak most vette volna észre a csen-

des koldust. Ránézett, -meredt a színes léggömbökre, majd a lányára. 

Úgy tűnt, mint aki egyre dühösebb lesz. 

- Van neked is lufid. 

- Nekem nem lufi kell, mama. 

- Hát akkor mit szeretnél tőle venni? 

- Időt. 

Az anyuka megfagyott, ahogy én is. Mindketten a koldusra meredtünk, 

aki végtelen nyugalommal üldögélt. Nem sietett. Az anyuka lehajolt a 

kislánya mellé, és könnyes szemmel átölelte. Kivette a pénztárcáját a 

kezéből, és megajándékozta a koldust egy nagylelkű összeggel. Letér-

delt a koldus elé a kislányával. 

- Uram, megengedi, hogy vegyünk magától egy kis időt? 

A koldus egy pillanatig habozott, majd elmosolyodott. 

- Az enyém a megtiszteltetés - mondta. 

Az anyuka bólintott, majd elindult a lányával. Már nem siettek, hanem 

beszélgettek és nevetgéltek együtt. Elfelejtettem ránézni az órámra. 

Elfelejtettem, hogy sietek. Azt hiszem, hogy abban a pillanatban én is 

vásároltam a koldustól. Elégedetten léptem ki az aluljáróból s leültem a 

legközelebbi padra. Meglepetésemre a Nap hirtelen kisütött, és a lan-

gyos levegő cirógatta az arcom. Igen, végre nem siettem, végre bol-

dog voltam. 

 

 

Jószay Magdolna: Decemberi igézet 
 

Talán túl nehéz ez az élet. 

Talán híján is vagyunk a szeretetnek. 

Ám decemberben - bármily zord hideg lehet - 

megkap egy gyönyörű igézet. 

Elvarázsol, szívemben dallamok zengenek, 

jobbak lehetnénk, ha többen is szeretnének. 
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S itt most mindegy, Istenben hiszek-e, 

vagy csupán apró alkotóeleme vagyok a szeretetnek, 

nem számítana semmi, ha mindenki így érezne, 

örök nyugalom és béke, biztonság, jó érzés 

ölelné át a világon az összes lelket. 
 

 

 
 

Vehofsics Erzsébet: Sodrásban 
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Lám Etelka: Bár nem tudhatom 
 

Talán elfogytak 

életemből a boldog percek, 

s szürke felhőket terelt Isten felém.  

Bár nem tudhatom, 

mi vár rám 

az első őszi hajnalon,  

mikor a fehér babarózsák 

felém mosolyognak, 

s az édes aszú szemek 

összekoccannak 

az érett szőlőtőkén. 

Életem alkonyán elfogynak 

a rózsaszínű tavirózsák, 

s hervadó szirmok 

aranyhálót dajkálnak  

a szélcsendbe temetkező tó vizén. 

Tegnap még sodort az ár, 

fiatalságom átrepített  

a vadul hömpölygő folyón. 

Sebes folyása fájó sebeket ejtett rajtam, 

majd lassítva elidőzött egy-egy letört faágon. 

 

 

Tara Scott: Csoki 
 

Hegedűs Lindának, a Rákóczifalvi 

Gazdikeresők alapítójának 

ajánlva 
 

Gábor - kilépve a bejárati ajtón - fázósan húzta össze magán kabátját. 

Párás, hideg volt a reggel, szokatlan a hosszú, langyos ősz után. Gyorsan 

beült az autójába, s beindította a motort. Az utcából nehezen tudott 
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ráfordulni a közeli városba vezető főútra, javában tartott a „reggeli 

csúcs”. Az aprócska helységet elhagyva lassan haladt a sor a közelben 

lévő nagyobb város felé, ahová dolgozni igyekezett. Az ablakon kinézve, 

a másik oldalon meglátta az úttól kicsit távolabb fekvő, barna kutyát. 

Hirtelen nem is tudta, mikor is látta meg először. Talán három-négy 

napja lehet. Az autóban már érezhető volt a fűtés kellemes melege, a 

kutya azonban ott kint a hideg földön fázósan gömbölyödött össze. 

Délután, munkából hazafelé igyekezve megállt egy állateledelbolt előtt. 

A kutyáknak való szárazeledelt a kis zacskóban maga mellé tette, az el-

ső ülésre. Most sem haladt a sor jobban, mint reggel, s ő alig várta, 

hogy odaérjen már a kis barna kutya helyéhez. Egy pillanatra felmerült 

benne, hogy esetleg odébbállhatott, vagy ami még rosszabb, elüthették 

reggel óta. Ez a gondolat rossz érzést keltett benne, így gyorsan elhes-

segette. Ugyanakkor türelmetlenül nézegetett előre, hátha megpillant-

ja. S még pár métert gurulva meglátta. Ott ült a kutyus, nézegette az 

autókat. „Hát persze!” – döbbent rá az igazságra. „Itt tették ki, és 

azért nem indult el semerre, mert várja a gazdáját!” 

Indexelt és lehúzódott a padkára. Megnyomta az elektromos ablakeme-

lő gombját, mire a túloldali ablak nesztelenül lesiklott, beengedve a pá-

rás hideget. Gábor halkan füttyentett, mire a kutya hirtelen felé for-

dult, s megemelte bal fülét. „Milyen jópofa!” – mosolyodott el a férfi, és 

az ablakot felhúzva megfogta a zacskót a száraztáppal, s kiszállt a ko-

csiból. Megkerülte az autót, és elindult a kis barna szőrmók felé.  

Ő előbb csak felállt, de ahogy Gábor közelebb ért, megiramodott az el-

lenkező irányba, és csak olyan jó tíz méter után állt meg és nézett 

viszsza. Sem a fütyülés, sem a térdcsapkodás nem késztette jobb belá-

tásra, eszében sem volt közelebb jönni. Végül a finom táp a földre ke-

rült egy kis kupacban, s az autó eltűnt az első házak takarásában. A ku-

tya lassan visszaért megszokott helyére, s előbb körbeszaglászta, majd 

lassan megette a neki hagyott ajándékot. 

A másnap délután hasonlóan zajlott, csak az étel már egy kis műanyag 

edényben maradt ott, és egy másikban víz is került mellé. A táv is csök-

kent, már nem tíz, csak olyan öt méter jelentette a biztos távolságot.  
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A harmadik délután már alig volt több, mint a karnyújtás. A férfi úgy 

látta, mintha a kutya szemében a félelmet felváltotta volna valami biza-

lomféle. De ez még törékeny volt. 

A negyedik délután megsimogatta a kis buksit, de a lába alatt egy kavics 

reccsent, mire a kutya ijedten elszaladt. Mérgesen rúgta arrébb a kis 

kődarabot. Mikor a kis állat látta, hogy nincs veszélyben, lassan vissza-

óvakodott. De csak annyira jött közelebb, hogy az ujja hegyével elérve 

újra megsimogathatta a feje búbját. Ezen az éjszakán nagyon hideg 

volt. Váratlanul fagyott, még a meteorológia sem jelezte előre. 

Reggel a kutya megint összegömbölyödve feküdt a helyén. Gábor megállt 

volna, de igyekeznie kellett, külföldről várt tárgyalópartnereket. Délután 

hazafelé is csak nulla fokot mutatott az autó külső hőmérője. Mikor meg-

állt a szőrgombóc helye mellett, az autó kombi részében egy vadonatúj 

kutyaház piros teteje virított messzire. A kutya nem mozdult még akkor 

sem, amikor már hallania kellett a lépteket. A férfi szíve összeszorult. 

Mikor mellette állt, a kutya felemelte a fejét és ránézett. Az ő mellka-

sából megkönnyebbült sóhaj szakadt fel. Felnyalábolta a kis testet, és 

betette a hátsó ülésre. Rátakarta meleg dzsekijét. „Ki lehet mosni” – 

gondolta, és igyekezett haza. 

Juckó, a felesége, mikor meglátta az autóban a kutyaházat, kiment elé. 

Nem gondolta, hogy már lakója is van a házikónak, így meglepődött, mikor 

párja a dzsekivel megállt előtte, amiből egy barna kis orr látszott csak ki. 

- Tudsz hozni valami meleg, puha anyagot neki a házba? Addig kiveszem 

a kocsiból – nyújtotta oda a kis csomagot feleségének. Ő széthajtotta a 

gallért, s egy riadt, de meleg barna szempár pislogott rá. 

- Honnan hoztad? – nézett fel csodálkozva. 

- Az út mellett várt, már napok óta. Biztos kocsiból tették ki. 

- Be akarod tenni, a kutyaházba? – nézett vissza hitetlenkedve. 

- Persze. Hát neki vettem – s kiemelte a csinos kis fából készült házat. 

- Nagyon hideg van. Nem hagyhatjuk kint. Akármilyen meleg ruhát te-

szünk bele, fázni fog. Beviszem – s már be is lépett az előszobába. 

Gábor egy ideig a csukott bejárati ajtót nézte, majd letette a kutyahá-

zat abba a szélvédett sarokba, ahová szánta. Mikor belépett a házba, a 

fürdőszoba felől vízcsobogást hallott. 
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- Ugye, milyen jólesik a jó meleg a kis lábaidnak? - hallotta felesége 

hangját az ajtón át. 

Épp átöltözött kényelmes otthoni ruhába, mikor nyílt az ajtó, s fürdő-

lepedőbe burkolva, a kutyával ölében megjelent Juckó. 

- Még jó, hogy csak babáknak való szappant használok – nevetett. 

Jó alaposan végigdörzsölte a már átmelegedett, szőrös kis testet, majd 

letette. 

- Ismerkedj meg az új otthonoddal! – mondta, s megsimogatta a hátát. 

Aztán előkerült egy régi, de jó meleg pléd, két kis tál, víznek és ennivalónak. 

Ezalatt a kis jövevény óvatosan megszaglászott mindent, megpróbálta 

Gábor cipőjét játékba vinni, és lassan-lassan feloldódott. 

- Valami nevet kellene adni neki – nézett az asszonyra. 

- Csoki. Szerintem az jó lenne. Csoki – ízlelgette. 

- Miért éppen csoki? – s szája sarkában huncut mosoly bujkált. 

- Mert ránézek, és az jut eszembe – s már Ő is szélesen mosolygott. 

Míg vacsoráztak, Csoki befeküdt az asztal alá, s hol az egyik, hol a má-

sik oldalról nyúlt le egy kéz, a legjobb falatokkal. 

Aztán amikor eljött a fekvés ideje, a férfi odahívta az előszoba sarká-

ban összehajtogatva letett jó vastag pléd mellé, megveregette a vállát 

és azt mondta: 

- Nézd csak, Csoki! Itt a helyed! 

És ő engedelmesen leheveredett, s összegömbölyödve becsukta kis szemeit. 

Az asszony lefekvés előtt még egyszer megnézte. 

- Mit csinál? – kérdezte férje, mikor bebújt mellé az ágyba, s észre 

sem vette, hogy lehalkította a hangját. 

- Teljesen elnyúlva alszik, és ha hiszed, ha nem, közben mosolyog. 
 

 

Mukli Ágnes: Tavaszom 
 

Megszínesül a gyöngyfényű hajnal, 

zöld erdőn békésen szél szalad át. 

Tovaszáguld szájaló patakkal, 

fut szelíden, mint csikó nyargalász. 
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Megédesül réteknek virága, 

égre lobban a pipacsfodrú tánc, 

fátyolfényben meggyfa görcsös ága, 

csipke szirmain leng a napsugár. 

 

Megszépül a reggeli madárdal, 

ébresztő lárma, oly messzire zeng. 

Rigó ébred, megrebben a szárnya, 

csevegve rikoltoz, zengve kereng. 

 

Megszelídül szívedben a lelkem, 

megfáradt vándor mindig hazatér, 

hogy gyöngéd karomban megpihenjen, 

nyárfák tövében szendereg a tél. 

 

 

Dél Tamás: Fehér lélek 
 

Fekete vagyok, 

de a lelkem fehér; 

mint sötét angyalok, 

mint a gyászoló fény. 

Mely bizony fény-űzés, 

ott, hol a kenyér is 

fényűzés. 

 

S minden reggel 

egy boldogságra éhes 

újrakezdés; 

mint mikor Anyám 

keletre mutatott: 

Figyeld a felkelő napot! 

Isten arca az. 
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S ahogy a víztükör 

rajza 

egymás mellé rakja. 

Így nézd a sajátod! 
 

Minket jobban szeret. 

Többször nyugszik 

rajtunk szemed. 

Megint, 

megintelek, 

ha nem látod: 

Az én szeretetem 

a te barnaságod. 
 

S ha bősz erővel, 

a szeleket befogva, 

egy felhővel, 

előled eltakarna; 

csak int: 

Testvérek vagytok mind. 

Ne tekintsd 

egy sötét foltnak! - 

ahogy másoknak mondtad - 

a szobád falán. 

Melyet talán 

levakarna. 
 

Árnyék ő 

az arcom előtt, 

hisz oly hő 

vágya; 

magába szívni a hőt, 

mely neked 

volt már szánva. 
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S ha a közös őst 

keresed; 

Nézzed meg 

a tenyeredet! 

Nekem is fehér! 

Ezért én is 

büszke vagyok: 

Kérni, sírni, könyörögni 

nem tudok, 

és nem fogok! 
 

S ha megérem 

a nyolcvan évet - 

jut talán nekem is 

ennyi élet - 

addigra 

te is megérted; 

hogy Őt 

bennem is 

kell, hogy nézzed. 

S akkor 

ezüsthajunk előtt 

meghajlik majd 

a térded. 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: Harbach – Pilinszky szemével 
 

Csillagok gyúltak fent a magasban, s közömbösen hunyorogtak le kozmi-

kus magasságukból a földiekre, értetlenül meredve lehetetlen és em-

bertelen tevékenységükre, amit már jó ideje nem is akartak megérteni. 

Hisz nem is lehet! Régóta próbálták megkeményíteni szívüket, érzéket-

lenné, fagyossá varázsolni lelküket, hogy elviseljék, aminek akaratlan és 

tehetetlen tanúivá lettek. A hold is csatlakozott hozzájuk, s miközben 
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egyik-másik csillaggal ráérősen kacérkodott, akaratlanul is megvilágí-

totta a szekereket, melyek elé az embertelenek emberségüktől meg-

fosztott embereket fogtak be. 

Ahogy a szerencsétlenek egyre jobban elfáradva húzták az egyre job-

ban növekvő terheket, mindinkább érezték a mardosó éhséget a krump-

liföldek láttán, s egyre több por férkőzött pórusaikba, valamint az egy-

kor élhetőbb világ fogaskerekeibe. Régóta és sok porszem került a gé-

pezetbe, így most végképp megakadt, s csak az emberfeletti küzde-

lemmel vonszolt roppant szekerek haladnak előre. A lét megrekedt.  

A test csak vegetál. Reszket az állandósult ridegségben, kegyetlenség-

ben, az éji menetelés kínjában. A táj ugyan együtt érez az igavonókkal, 

de ők a tájakból is csak a terheket hurcolják magukkal. 

Ezüstösfehér előttük az út, szénaillat kíséri őket végtelennek tetsző, 

de a végességet sugalló útjukon. Megakad szemük szomszédjuk esendő 

testén, beléjük ivódik a kitörölhetetlen, ismerős kép, mintha tükörbe 

néznének. Egy szeptemberi bágyadt búcsúzást idéz minden. Nincs 

viszszatérés! Kitérítik előlük a falvakat, arrébb nyílnak a kapuk is, de 

eléjük jön a messzeség, melyet sikerül megtántorítaniuk és elijeszteni-

ük. Néha térdre rogynak, de felállnak vagy felállítják őket, míg lehet. 

Bár felemelkednek, nem magasodhatnak föl, törzsük lassan a némaságé. 

Régóta, s folyamatosan szimatolják a veszélyt, minden lépésnél ott le-

selkedik rájuk az állatiasan feltárulkozó értelmetlen halál, szomjukat 

pedig egy égi vályú olthatja a leghamarabb. 

Csillagok térnek nyugovóra, pedig nincs ok a nyugovásra. Kozmikus a tér, 

felénk robog egy elszabadult szekér... 
 

 

Dobrosi Andrea: Erdei iskola 
 

Már majdnem a hegy tövében jártunk. Legalábbis mi így hittük. Túl rég 

indultunk ahhoz, hogy ne érjünk le. Kezdte mindenki az óráját nézni, 

mintha várták volna, véget érjen az osztálykirándulás. 

Pedig emlékszem, mennyire akartuk ezt a napot, mikor a töri óra helyett 

lágy szellő oson a fejünk felett, nem kell eszeveszetten lapozgatni füze-

tünket a szünetben, benne pedig: „A történelem az élet tanítómestere.” 
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Végre a május ontotta illatát. Azon a napon senki sem koptatta búsan 

az iskolapadot, az igaz – de a sárga jelzést nem találtuk, annak örültünk 

volna igazán. Mégis kitartóan róttuk a kilométereket, olyannyira, mintha 

már a vakáció v-jét írnánk a táblára. Persze a természet halk neszének 

nyoma sem volt, annál inkább az össznépi csődületnek. Csodálatos mó-

don mindenki tudta a helyes irányt, ezért aztán ijedtükben még a ma-

darak is felrebbentek a fák között, mondanom se kell, rossz felé. 

A történelmet csak az idő múlása idézte fel, ahogy egyre hosszabbod-

tak az árnyékok. Persze ott volt még a biológia, mely tantárgyat az osz-

tályfőnökünk rendszeresen gyakorolt, de azt szerette volna, ha az nem 

csak az ő lelkét simogatja. 

Babi néni megint megerőltette a hangszálait, mint máskor, amikor el-

nyelt minket az iskolai hajcihő, akár morajló tenger a kagylót. Osztály-

főnökként most ő volt a nagyvezér, a női Napóleon, s meneteltünk, 

mintha csatába mennénk. 

Aztán eleredt az eső, de már meg sem lepődtünk, mert mindig a lábát 

lógatta, ha kirándulni mentünk. Ez amúgy nem sokat változtatott a hely-

zeten, esőkabát elő és kész. Valahol duzzadhattunk a tettvágytól, hogy 

hazaérjünk, de úgy, hogy pihenjen a másnap. 

Út persze már sehol sem volt, csendes permettel lélegzett az erdő. 

Előttünk párás-zöld meredély, pedig az imént még Babi néni tartott 

kiselőadást az ártatlan kis vízisiklóról, ami a lábunk előtt szelelt el a 

nap elől két gally között. 

Egy kerítés állta utunk, mint valami vatikáni strázsa, de bizony ez az 

őrszem volt, aki megleckéztetett, amikor át kellett mászni rajta. A kis 

Mazsi gömbölyded testét pl. nehezen engedte el a kert vasrácsos felvi-

gyázója, de nekünk is sietnünk kellett, mielőtt Bodri megismerkedik az 

emberi test anatómiájával. Más szerencsére nem volt akkor otthon, rá-

adásul megkönnyebbültünk a távolból felsejlő autófékezéstől, hogy is-

merős a terep. 

Ekkor hátrafordultam. 

A kis táblán, ami a kerítést díszítette, ez állt: Kikelet u. 46. Az addig 

szitáló esőt magába gyűrte a nap, amint a végre elénk táruló földút po-
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csolyáján megcsillant egy fénysugár, én pedig szomorúan konstatáltam, 

holnap megint iskola. 

 

 

Gősi Vali: Őszi dal 
 

A dombtetőn, kinn üldögél az ősz, 

szétnéz büszkén,  

mint birtokán a csősz, 

ébren őrzi a búcsúzás neszét; 

ahogy a fák sírnak szerteszét, 

míg mosolyogva hordja a vihar 

a levetkezett, tépett rongyokat, 

és a pőre, megtépázott ágak 

átölelik szelíden a fákat,  

mint gyermekek az elaggott anyákat, 

s búcsúdaluk szól: aludjatok! 

 

 

Mukli Ágnes: Enyém... 
 

Enyém a lenge nyár, az ősz, az enyhe tél, 

a kéklő ég szelíd dombtetők felett, 

védtelen éj neszét hallgató csendben, 

a mámorittas képzelet. 

Elhagynak ők, s őket én is egyszer elhagyom, 

mégis szelíd mosolyukra ébredek... 

Szerteszét szóródott, ami szép volt, 

a valóság valótlanná vetkezett. 

Aludjál, múló nyár, színarany fák tövén, 

a tél- puha hó majd melenget, 

napszálltakor, madárszárnyon, 

életemmé perellek. 
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Czégény Nagy Erzsébet: Életkép 

 

Anyám fodros köténye olyan volt, mint pipacsözön a réten, s minden 

mozdulatára lágyan ringottak a bíbor virágszálak, mintha futó szél csó-

kolta volna meg őket. Szerettem, amikor maga elé köti, csodáltam szí-

neit, néha meg is simogattam, ami olyan simára volt vasalva, hogy talán 

még a légy is lecsúszott róla. 

Gyúrta a kalácstésztát, s mi csak ámultunk, hogyan simul keze alá a lágy 

massza. Tetejét gyöngéden lisztezte, majd megpaskolta, ettől lisztfel-

hő telepedett a szempillájára, s mi annyira kacagtuk, hogy még a cirmos 

cicánk is lábra kapott, és tovaszáguldott a nyitott ajtón. Majd lobbant a 

láng, beizzott a kemence, s a közben szépen megkelt és tojásokkal 

megkent kalácsokat úgy fogadta magába, mint éhes száj. Mi, gyerekek a 

kemence tövébe kuporodtunk, s mint hatalmas, kedves nagyanyónak, úgy 

öleltük hófehér hasát. Arcunkon piros almák keletkeztek, s verseng-

tünk, ki bírja tovább „nagyanyó” melegét, amely egy idő után ránk lehel-

te a sülő kalács illatát, átjárta az egész konyhát, kiillant az ajtón, s 

szállt, szállt fel a magasba, ünnepet varázsolva talán még az angyalok-

nak is. 

 

 

Golán Angéla Gabriella: Tiszai hangok 
 

A tiszai tanyák mellett 

hálóba sző a holdsugár. 

Emlékeim szárnyra kelnek: 

álmodom, s csak egyre száll 

 

az egymagamban dúdolt Nóta, 

melyhez harmonika hangja szól, 

üzennek a messzi múltba, 

mit a feledés karol. 
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Vehofsics Erzsébet: Rozsdavirág 
 

Dél Tamás: Mindenkinek szüksége van virágra 
 

– Leányka! 

Kinek szeded azt a csokrot? 

– Láttam ott 

egy kaput lakatra zárva; 

olyan rozsdarágta. 
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Ha rátalálok 

a Vasvirágra, 

meglásd, 

az majd sarkig tárja. 
 

– S ha egy rémmeséből 

szökötten, 

vérengző kísértet 

van mögötte?! 

– Nem a temetőben 

szedtem, 

miért bántana? 

Felmászom 

az égigérő rózsafámra, 

hogy szirmát ontsa 

illatul, 

s meglátod, 

hogy ettől még az 

ő szíve is felvidul. 
 

– És, ha egy lőszerraktár?! 

Ha elég egyetlen szikra, 

hogy eltűnjön a város, 

s nemcsak, aki felnyitja?! 

– Látod ezt a virágot? 

Most szedtem 

egy vulkán oldalából. 

Éltetője a tűz, 

mégis csak 

a szirma lángol. 
 

– Óvóhely az, 

ahonnan a gazdag  

a szegényt kizárja, 
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miközben pusztulást hoz 

erre a világra. 

– Akkor... 

ha majd kilép onnan, 

s csak a romokat látja, 

neki lesz 

a legnagyobb szüksége 

erre a virágra! 
 

 

Kerékgyártó László: Szerelem 
 

- Óóó! Ezt az oroszlánt minek hoztad? 

- Madárpók, te szamár! 

- Mi a különbség? Szőrös és harap. 

- Nem igaz! Ki szoktam venni és megsimogatom, még sohasem harapott meg. 

- Tudtam, őrült vagy! Mégse gondoltam, hogy ilyen súlyos az eset. 

- Ha megtenné, sem halnék bele, csak bedagadna a kezem és nagyon be-

teg lennék. 

- Az vagy te most is! Mi van, ha kimászik a dobozból és engem mar meg? 

- Te sem halsz bele. 

- Na-na! Nem ismersz te annyira engem, én sok mindenre képes vagyok. 

Tavaly majdnem belehaltam az influenzába. 

- Mert tüdőgyulladást is kaptál. 

- Mindig maximalista voltam. Mi lesz, ha a pókcsípés mellé is beszerzek 

valami nyavalyát, akkor biztos végem van! 

- Nem tud kimászni a dobozból. Peti különben is… 

- Ááá! Neve is van! Ne haragudj meg, ha nem mondom neki, hogy örven-

dek, és nem szorongatom meg valamelyik végtagját. Mert az van neki 

bőven! 

- Nyolc. 

- Kétszer állt sorba, mikor a lábakat osztották a kis kapzsi! 

- Peti nem kapzsi! 

- Akkor honnan van annyi lába? 
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- A kígyótól lopta! Te idióta! 

- Akkor meg tolvaj! Nem tudom, megfigyelted-e már, de ha egy lénynek 

kettőnél kevesebb vagy négynél több végtagja van, az mind csúnya. Sok 

közülük mérget is termel. Ha állatorvos leszek, majd írok egy tudomá-

nyos dolgozatot a szépség és a lábak összefüggéséről. 

- Arról én is tudnék mesélni neked. 

- Tudom, mire gondolsz. Például Szabó Zsuzsi, ő szép! És két lába van. 

Oh, de milyen kettő! Ő is az elméletemet bizonyítja. 

- Különben is, hogy akarsz te állatorvos lenni, ha undorodsz a pókoktól 

és a kígyóktól? 

- Én csak kutyadoktor leszek, de a lovat sem fogom hazaküldeni, ha el-

jön a rendelésre. Egyébként térjünk vissza a szörnyecskédhez, ha a ta-

nárok meglátják, repülsz vele együtt. 

- Tudom! Majd holnap keresek neki egy jó helyet az erdőben. 

- Miért nem most? 

- Mert mindjárt sötét lesz. 

- És fél a sötétben a kis drága? 

- Nem, sőt azt szereti! Én nem találok neki megfelelő helyet, ha nem lá-

tok rendesen. Rossz dolog sülne ki abból, ha valaki rátalálna. 

Ez a beszélgetés a gimnázium nyári táborának egyik szobájában hang-

zott el a beköltözés estéjén. Én, akit a barátaim csak Pelikánnak nevez-

nek, mint póktulajdonos vettem részt benne. Barátom és osztálytársam, 

Kese, aki szőke tincseiről kapta becenevét, volt a másik. Némi ügyeske-

déssel sikerül elérni, hogy mi kapjuk az egyetlen kétágyas szobát az 

épületben. 

Így nyugodtan bent hagyhattam Petit éjszakára. 

A pókot kénytelen voltam magammal hozni, mert otthon senki nem vál-

lalta az etetését, pedig már várható, hogy elkezd enni a vedlés és két-

heti koplalás után. Betoltam őkelmét az ágy alá, aztán elmentünk vacso-

rázni, és utána szunya következett. Barátom a másik ágyon gyakran 

forgolódott és sokszor felébredt. Egyszer láttam, hogy zseblámpával 

bevilágít az ágyam alá és gondosan ellenőrzi a doboz épségét. Másnap 

kissé durcásan ébredt. 
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- Éjjel nyugtalanul aludtál - mondtam tettetett naivsággal. 

- Aha – válaszolt bőbeszédűen. 

- Kemény a matrac, meg a hely is szokatlan. 

- Menjünk reggelizni, mert lekéssük. 

Ha pillantással ölni lehetne, akkor én nem kajálok se akkor, se máskor. 

Már csak egy páran lézengtek az ebédlőben. Elég mélyre kellett nyúlni a 

kondérba a szakácsnőnek, mikor a teát kimérte. Viszont az egyik asz-

talnál ott virított teljes szépségében Szabó Zsuzsi és Marcsi nevű ba-

rátnője. Kese arca felderült és forró pillantásokat vetett feléjük. Nem 

egészen értettem a barátomat. Mindent el lehetett mondani róla, csak 

azt nem, hogy félénk lenne a lányokkal. Számtalan virtuális skalp fityeg 

már az oldalán. Megveregettem a karját. 

- Menj oda hozzá! 

- Nincs értelme, ha a közelében vagyok, ledermedek. Hebegek–habogok 

meg ügyetlenkedek, már tiszta hülyének nézhet. Ő más, mint a többi 

lány. Ő a Zsuzsi! 

Ezt olyan szenvedélyesen és annyi melegséggel a hangjában mondta, 

hogy már nem kételkedtem. Fülig szerelmes! Bátorítani akartam. 

- Meglátod, összejöttök itt a táborban. 

- Az csodálatos lenne, sőt maga a csoda! Minden este elrebegnék egy-

két hálaimát, ha teljesülne. Pedig nem sokat zaklattam mostanában imá-

immal semmilyen istenséget sem. 

- Lemegyek a tóhoz. Jössz velem? 

- Megyek. 

Megérkeztünk a horgászbolthoz. Bementem. Kifelé jövet egy zöld do-

bozt szorongattam a kezemben. Kese kíváncsian kérdezte. 

- Mit vettél? 

- Gilisztát. 

- Nem volt elég a reggeli? 

- Petinek lesz, te hülye. 

- Köszönöm, hogy időnként felvilágosítasz pillanatnyi elmeállapotomról, 

de ha szabad érdeklődnöm, ki vagy te? Az ideggyógyászom? 

- Menj a francba! 
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- Úgy tudtam, az erdőbe megyünk nyughelyet keresni szörnyecskének. 

Hát ne küldözgess engem össze-vissza! 

Betekertem a pók dobozát egy hatalmas törölközőbe és a hónom alá 

csaptam. 

- Nagyon feltűnő? 

- Nem annyira, mintha egy felfújt guminőt szorongatnál a hónod alatt. 

Tehát mehetünk! 

Közel a táborhoz, az erdőnek azon a részén, ahol ritkán járkálnak az 

emberek, találtam egy nagy fát. Az ágai a föld felett három méterrel 

ágaztak szét oldal irányba. A középső főág valamikor kitörhetett, így 

egy mélyedés keletkezett, melyben éppen elfért a doboz. Kinyitottam, 

és egy termetes gilisztát Peti csáprágói fölé tartottam. Rá se bagózott. 

Nem akart enni, pedig hosszú ideig lógattam a szegény áldozatot. 

- Pelikán, beszorult a lábad? Vagy visszaköltöztél a fára, ahol távoli 

őseid éltek? 

- Megyek már! 

Lekászálódtam a fáról, és a nap további részében éltük a tábor normális 

életét. Fürödtünk, fociztunk, járkáltunk a környéken. Ebédkor eltettem 

két darabot a resztelt májból, amit este pókocskám hajlandó volt elfo-

gyasztani. Legalább három napig nem lesz rá gondom. Már az ágyban fe-

küdtünk, mikor Kese megszólalt. 

- A Colos egész nap a Zsuzsi körül lődörgött. 

- Én is észrevettem. Ő felettünk jár egy évvel, ugye? 

- Igen, harmadikos. Félek, elcsábítja. El kell riasztanom! 

- Bizony, cselekednünk kell! Megpróbálok kitalálni valamit. 

Lekapcsoltam a villanyt és gondolatban latolgattam a lehetőségeket. 

Faházakban szállásoltak el minket, és a lányok is ugyanolyan típusház-

ban laktak, mint mi. A bejárati ajtó pontosan az ablakunkkal szemben 

volt. Ezek a tények adták az ötletet a tervemhez, mely egyre inkább 

kezdett alakot ölteni. Kell egy belső ember… Ekkor elaludtam. Reggeli 

után megláttam Marcsit, egyedül ment valahová. Megszólítottam. 

- Szeretnék beszélni veled. 

- Hallgatlak. 
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- Szerinted Zsuzsinak mi a véleménye Keséről? 

- Szimpatikus neki, csak nagyon maflának tartja. 

- Mert a barátom teljesen bele van zúgva, próbálok segíteni rajta. 

Ezért van szükségem rád. 

- Mit tehetek én? 

- Este Zsuzsival kellene zuhanyoznod, és lehetőleg akkor, mikor már min-

denki végzett. Induláskor jelezzél nekünk az ajtóból, a szobánk ablakából 

figyelünk. Fürdés után gyorsan magára kéne hagynod a mosdóban. 

- Eddig értem. 

- Akkor folytatom. 

- Amikor kijöttél, szintén jelezned kell, de ezzel még nincs vége. Zsuzsi 

sikításakor kérdezd meg, mi történt, és indulj el segítségért. 

- Honnan tudod, hogy sikítani fog? 

- Ez olyan hatodik érzék. Időnként transzba esek és előre látok esemé-

nyeket. Érted? 

- Nem. 

- Azért megcsinálod? 

- Meg. 

- A felszabadító hős lovag véletlenül épp az ajtó előtt lesz. 

- Kese? 

- Igen. Megyek is és közlöm vele, hogy fellépése lesz este. 

Barátom az asztalnál ült és olvasott, mikor a szobába léptem. 

- Öregem, gondolkodtam! 

- Szokatlan élmény lehetett. 

- Komolyan, tervem van! Gyere velem a fürdőbe, elmagyarázom. Ez 

ugyanolyan faház, mint a lányoké… 

- Ezt mind egyedül találtad ki, vagy segített valaki? Csak ki kell nézni az 

ablakon. 

- Ne dohogj állandóan! Figyelj! Az a szellőző ugyanott van a másik épü-

letben is. A polcok, ahol a törölközőt és a ruhát tartják, szintén. Ha 

megjelenik valami a falon a szellőző környékén, azt a tükörből is észre-

veheti, aki épp fogat mos vagy tollászkodik. 

- Ki venne észre? És mit? 
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- A Zsuzsi! Például egy madárpókot. 

- Ezt nem gondolhatod komolyan! 

- De igen! 

- Hogy tud bemászni a szellőzőbe, ha jól tudom, van benne valami szű-

rőbetét? 

- Hajnalban, mikor még javában durmoltál, ellenőriztem, kívülről köny-

nyen kiszerelhető. Meg is lazítottam a csavarokat. Ezen a belső rácson 

meg átfér. 

- Meg fogja marni. 

- Nem, mert egy damillal fogom a mozgását korlátozni. Csak megijed és 

te megszabadítod a szörnytől. 

- Én? 

- Igen! 

- Én ugyan nem! 

- Akkor jön a Colos! 

- Mit kell tennem? 

- Este az ajtó előtt vársz, és amikor Marcsi kijön érted, bátran belépsz 

a fürdőbe és megkeresed a pókot. 

- Bátran? 

- Bátran bizony! Mert Peti már nem lesz ott, visszahúzom. 

- Az más, a hűlt helyét szívesen felkutatom. 

Ezután elmentünk, megvettük a damilt, majd barangoltunk az erdőben. 

Lefeküdtünk egy bokor tövébe, a friss fűbe, és süttettük a hasunkat a 

nappal. Egyszer csak énekszót hallunk a bokor másik oldaláról. 

- Csigabiga, gyere ki, ég a házad ideki. 

Átkukucskáltunk a bokor ágai között, és egy 4-5 éves kislányt láttunk 

guggolni egy kóró előtt, melyen egy csiga volt. Vagy háromszor eléne-

kelte már az ismert mondókát, de a csigabiga csak nem jött ki. 

Odasúgam Kesének: 

- Biztos nincs otthon! 

Barátom arcán kaján vigyor jelent meg, majd mikor ismét elhangzott a 

versike első sora, elváltoztatott hangon mondta: 

- Nem megyek! A múltkor is becsaptál. 
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A gyerek felpattant és futni kezdett. 

- Anya, anya, a csiga beszél! 

Kuncogva osontunk el a környékről. A táborba mentünk előkészíteni az 

esti akciót. Már azt hittük, hogy Marcsi becsapott minket, de végül 

csak megjelent az ajtóban. Kivettem az ágy alá készített pókot, aki egy 

szappantartóban kuporgott egész délután. Kese gyorsan kijelentette, 

hogy kimegy, és az udvarról figyeli a következő jelzést. Én nagyon óva-

tosan Petire erősítettem három méter damilt, vigyázva, hogy meg ne 

sérüljön, és nehogy megcsípjen. Majd visszatettem a szappantartóba. 

Kisvártatva benyitott Kese. 

- Marcsi jelzett. 

- Akkor menj az ajtó elé, mi meg pókocskával megyünk a szellőzőhöz. 

Sötét volt odakint, odaosontam a másik épülethez egy kukát vonszolva 

magammal, amit már délután kinéztem a feladatra. Feltérdeltem rá, ki-

szedtem a szűrőt a szellőzőből, simán ment minden. Jól beleláttam a 

csőbe, de Peti nem nagyon akart elindulni befelé. Némi potrohlökdösés 

után csak rászánta magát, és megnyugodva láttam, hogy átmászik a bel-

ső rács nyílásán. Engedtem még egy méternyit mászni, aztán megfogtam 

a zsinórt. Vártam! Vártam és nem történt semmi, pedig nem volt sok 

időnk. Zsuzsi még bent volt, mert hallottam, leejt valamit. Kicsit rákop-

pantottam a falra, nemsokára meglett az eredmény. Ilyen karcsú leány-

kától ekkora sikítást azért nem vártam. Ijedten néztem körbe, nem 

csődül-e össze a tábor. Nem mozdult semmi és senki. Visszahúztam a 

pókot, aki szemlátomást nem volt elragadtatva a tolatástól. Idegesen 

viselkedett, gyorsan betettem a tartóba, mielőtt még baj lenne. Aztán 

elhelyeztem egy kis ajándékot Kesének, és mindent visszaszereltem. 

Majd kukástul, pókostul távoztam. Barátom még mindig az ajtó előtt 

toporgott. 

- Nem jött érted Marcsi? 

- Nem, de Zsuzsit láttam, itt szaladt el. Nem volt rajta ruha, esküszöm, 

nem volt. Az ilyen látványért érdemes élni! 

- Térj magadhoz, most jöttek ki a lányok a társalgóba, szíved hölgye is 

köztük van. 
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- Már van rajta köntös. 

- Ezt én is sajnálom, de készülj! Marcsi elindult, szerintem érted jön. 

A lány gyorsan elmesélte a történteket. A barátnője annyira megijedt a 

póktól, hogy meztelenül berohant a szobába, alig tudták megnyugtatni. 

Ő felajánlotta, hogy hoz valakit, aki eltávolítja a betolakodót. Még azt 

is mondta, hogy nagy szemétládák vagyunk, de ezzel mi nem értettünk 

egyet. 

- Sir Lancelot, ön elindulhat! - csaptam Kese vállára. 

Marcsival együtt beléptek az ajtón. Én meg siettem a szobánkba, meg-

szabadítottam Petit a kötelékeitől, és visszavittem a fára. Aztán a szo-

bába érve kíváncsian és türelmetlenül vártam szobatársamra. Egy jó 

félóra is eltelt, mikor megjelent. A homlokán egy ragtapasz virított. 

- Csak nem derült ki a dolog és Zsuzsi megfenyített? 

- Nem, de te egy disznó vagy. 

- Szép kis hála, amiért töröm magam érted. Mi történt? Hallgatlak, 

csupa fül vagyok! 

- Amikor bementem, nagy kupaktanács volt a társalgóban. Zsuzsi elme-

sélte nekem, hogy egy nagy szőrös pók mászott a falon a fürdőben. Én 

hitetlenkedtem és közöltem, erre nem él ilyen, de ő kötötte az ebet a 

karóhoz. Marcsi közben olyan pofákat vágott, hogy féltem, elárul. Ki-

húztam magam, férfias külsőt öltöttem, kijelentettem, megkeresem, 

bármi is legyen az a lény. Zsuzsi szeme kerekre tágult, és aggódva 

mondta, vigyázzak magamra! Örültem. Félt engem! Harciasan szinte be-

törtem a zuhanyzóba és becsuktam az ajtót magam mögött. Gondoltam, 

fütyörészek és motoszkálok egy kicsit, azután közlöm, hogy nem talál-

tam semmit. Közben észrevettem, hogy résnyire kinyitották az ajtót és 

leskelődnek. Így kénytelen voltam gondosan átkutatni mindent. Átnéz-

tem a tükör és a zuhanyrózsák környékét. A lefolyók fedelét felemel-

tem és vizet engedtem beléjük. A polcok alját és környékét átnéztem, a 

szemetest kiborítottam és átvizsgáltam. Szóval derekasan ügyködtem. 

Már csak a szellőző maradt. Felálltam a felfordított szemetesre és be-

lekukucskáltam, de sötét volt bent, nem láttam semmit. Észrevettem, 

hogy a rácsot felfelé ki lehet emelni, megtettem és benyúltam a csőbe 
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egészen a szűrőig. Mikor kifelé húztam a kezem, belekerült valami, hát 

megnéztem, mi az. Megláttam, amit szíveskedtél otthagyni! A szemetes 

kiugrott alólam és bevertem a homlokom a zuhanyzó szélébe. 

- Ó, hát ott felejtettem azt a műanyag pókot? Már mindenütt keres-

tem! 

- Csak azért nem verlek laposra, mert jól sült el a dolog. Szóval békésen 

fetrengtem a földön és igyekeztem ezt a pókutánzatot zsebre tenni, 

nehogy meglássa valaki. Mikor betódultak a lányok, sajnálkoztak, ször-

nyülködtek, hogy mekkorát estem. 

Zsuzsi meglátta a vérző homlokom, leült a zuhanytálca peremére és a 

fejem az ölébe húzta. Valaki hozott vattát és ragtapaszt, lekezelték a 

sebet és kérdezgették, hogy vagyok. Mondtam, egy picikét még szédü-

lök! Mert nagyon jó helyem volt és nem akaródzott felkelni. Közben el-

mesélték, már nem is félnek, mert látták, hogy mindent átkutattam. Az 

a ronda pók biztosan bemászott a lefolyóba, én meg okosan kimostam 

onnan őkelmét, már biztos meg is fulladt. Csak Marcsi nem lelkende-

zett, kicsit gúnyosan nézett rám. Végül mégis el kellett szakadnom ké-

nyelmes fekhelyemtől, de meghívtam Zsuzsit holnap délutánra sörözni. 

- Sörözni? Jobb program nem jutott eszedbe? 

- Gondoltam, az olyan férfias. 

- Mit válaszolt? 

- Azt mondta, szívesen eljön, de ő csak fagyit eszik. 

- Téged sem szolgálnak ki alkohollal, nem vagy 18 éves. 

- Délelőtt találkoztam azzal a pincérrel, akivel tavaly ismerkedtünk 

meg, idén is itt dolgozik, megpróbálom megfűzni. 

- Jó! Holnap délelőtt elkísérlek és beszélünk vele. 

Másnap a pincér közölte, szerencsénk van, mert a főnök egész nap távol 

lesz. Barátságunkra való tekintettel megterít a hátsó teraszon, ahol ők 

szoktak kajálni. De nem maradhatunk sokáig, mert ő az állásával játszik. 

Mondtam, én nem jövök, csak a barátom és egy lány. „Akkor virágot is 

teszek az asztalra” - mondta. Mi távoztunk. Kese izgatottan készült a 

randevúra. Láttam, mikor elindultak, és magamban sok sikert kívántam 

nekik. Jóval vacsoraidő után jelent meg a barátom. 
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- Hogy ment? - kérdeztem. 

- Ahogy szokott. Először rosszul, aztán mégis jó lett. 

- Hirdesd az igét, testvérem! Megöl a kíváncsiság. 

- Tehát megérkeztünk, a pincér hátravezetett a teraszra, ahol gyönyö-

rűen meg volt terítve az asztal. Szép abrosz, középen virág, szóval a fi-

úk kitettek magukért. Rendeltünk. Zsuzsi három gombóc fagyit kért, én 

meg egy korsó sört és egy fél Portorico rumot! 

- Az nagyon erős. Ittál te már egyáltalán égetett szeszt? 

- Még soha, de gondoltam, az igazi férfi azt iszik. Kihozták a rendelést. 

Zsuzsi elkezdte kanalazni a fagyit, közben beszélgettünk. Jól éreztük 

magunkat. Úgy döntöttem, itt az idő keménynek lenni, egy hajtásra kiit-

tam a rumot. Miközben levegő után kapkodtam, a poharat nagyon az 

asztal szélére tettem. Már majdnem rendesen kaptam levegőt, mikor a 

kezemmel levertem. Lenyúltam, hogy felvegyem, de az a nyavalyás szék 

kicsúszott alólam. Megkapaszkodtam az abroszban, ekkor jött a sör a 

nyakamba, de a virág is követte. Majd a fagyi landolt a fejemen, végül 

az abrosz került a vállamra. Szóval ott ültem az asztal alatt, mint egy 

őrült arab sejk. Hímzett fehér burnuszban, színes fagylalt fejfedővel, 

virágokkal körbeszórva. Zsuzsi úgy kacagott, hogy a könnye is kicsor-

dult. Azt mondta, miközben letakarította fejemről a fagyit, hogy mel-

lettem nem unatkozik. A pincér is beszaladt a robajra. Nagy borravalót 

adtam neki, és hátul kiosontunk. Te meg ne röhögj, mert nem folytatom! 

- Rendben, mostantól szomorkodom. 

- Szóval lementünk a tóhoz, megmostam a hajam. Zsuzsi lemosta a sört 

a hátamról és kimosta a pólóm. Felterítette egy bokorra és vártuk, hogy 

megszáradjon. Addig napoztunk, beszélgettünk. Rájöttünk, hogy azonos 

az érdeklődési körünk és jól megértjük egymást. Holnap az erdőbe me-

gyünk sétálni. 

A táborozás hátralévő idejében Kese és Zsuzsi sokat voltak együtt. Én a 

pókomat gondoztam és a többi sráccal lógtam. Gyorsan eljött az idő, mi-

kor haza kellett utazni. Felszálltam a buszra Petivel a hátizsákomban. 

Marcsi mellé ültem, aki egyedül volt, mert barátnője félrevonult Kesével. 

- Egészen jól megértik egymást - mondtam. 
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- Igen - sóhajtotta Marcsi. 

Majd rátette a kezét az enyémre és szótlanul nézelődtünk kifelé az ab-

lakon. 
 

 

Lám Etelka: Csodállak, Január! 
 

Szemerkélő esőcseppek ezüstfényében 

lépegetett a Tél tündéri leánya apró lábaival, 

hópelyheket varázsolt a sötétzöld ősfenyők árnyékában. 

Az északi fény csillogó sugarai bevilágították a januári éjszakát. 

Ott álltam én egy fehér szikla tetején, 

s néztem az elcsendesedő hullámokat. 

S a szél aranyló fényeket ringatott a vízen. 

Kíváncsian forgattam a kék varázsgömbömet, 

amikor visszapillantottam az óévbe. 

Láttam a nagy óceánt hatalmas erejével, 

amint elsöpörte a múlt fájó sebeit. 

Majd átsuhantam a jelenbe és figyeltem a hópelyheket, 

amint a jeges szél ezüstgyöngyként lengeti, 

s majd a mélykék víz örökre eltünteti. 
 

 

Dittrich Panka: Lenget a szél 
 

Mi más volnék az ősfenyők mélyén, 

árvaleányhaj, mit lenget még szél, 

ha csillogó eső gurul fején, 

leszálló ködben ármány a fehér. 

 

Reggel, mint száradó hajnali pír, 

ébredő réten az idő idill. 

Míg fenyők levelén izzik a zöld. 

Lennék örök, ha majd elnyel a föld. 
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Bár volnék olyan nap, felleg tükrén, 

mely nem rejtőzik el éj kék ölén. 

A felhőn születne egy tündéri lény, 

fáradt Hold tetején északi fény. 

 

Mi más volnék az ősfenyők mélyén, 

árva leány, kit majd felkap a szél... 
 

 

 

 

Vehofsics Erzsébet: Ágak között 
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Jószay Magdolna: Pókháló-életünk 
 

Sűrű ágak, gallyak között 

ólomlábú este leszáll, 

Fenn az égen, lombok fölött 

az éj már jelenésre vár. 
 

Elcsitul a nappal zaja, 

esti hangocskák neszeznek, 

a pók, ki remekművét végzi, 

mára végét veti ennek. 
 

Ilyen csodás, csipkés ezüst- 

háló a mi életünk is, 

néha biztos, szép és egész, 

néha ingoványos mégis. 
 

Pókunk szemszögéből nézve 

erős mentsvár az ő vára, 

pedig összetörni elég 

vihar; ember keze, lába. 
 

Mégsem adhatja fel soha, 

ha szétszakad, épít újra, 

mindenkinél kell a remény, 

álljon fel, s ne nézzen vissza! 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: Hétköznapi Vazul 
  

Féken tartsd a nyelved, Fanni, 

Felhatalmaztál, hogy döntsek… 

A fülembe ólmot öntsek? 

Mikor fogsz már nyugton hagyni? 
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 Hanyecz István (shf): Téli világban  
- haikusor - 

 

Északi fényben 

csillogó fehér tájon  

süvít a zord szél  

* 

Hegyi lejtőkön  

szél lenget ősfenyőket 

Télvíz idején 

* 

Erdők leánya  

regél tündéri mesét  

északi fényről  

* 

Szellő lengeti  

a mamut ősfenyőket 

fehér éjszakán  

* 

Sokszínű, csodás 

villogó északi fény  

tündéri látvány  

* 

Fehér, csillogó  

jéghegyeknek leánya 

északi fényt fest 

* 

Vén ősfenyőket  

tündéri álmaikból  

manók ébresztik 
 

*** 

A Kortárs Magyar Irodalom FB oldal: 

https://www.facebook.com/kortars.magyar 
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GŐSI VALI: 

ALKOTÓI KÖZELKÉP – KESZY-HARMATH DÁNIEL 
 

– Valamelyik alkotói közelképben olvastam tőled az alábbi, szerény mon-

datokat: „Nem nevezném magam költőnek vagy írónak, elsősorban peda-

gógusnak tartom magam, aki szereti az irodalmat. Tanítok, nevelek, sze-

retek, átadok magamból és a tudásomból, szóval ugyanazt csinálom, mint 

egy író vagy költő, csak közvetlenebbül.“ Ars poeticád is lehetne e né-

hány soros vallomás. Én azért kíváncsi lennék, hogy a fönti, szerény sza-

vakba foglaltakon és tanítványaidon túl is, milyen módon közvetítesz iro-

dalomkedvelő barátaid, sőt, a Verslista kortárs szerzői felé értékes pub-

likációkat, építő műhelyfeladatokat? A kezdetektől, 2008-ban történt 

érkezésedtől figyelem ebbéli tevékenységet. Mondanál erről pár szót?  

– Szabadidőmben örömmel veszek részt a Verslista életében, élő iro-

dalmi találkozók szervezésével, állandó, belső játékos, kispályázatok – 

Iniciálé, Lyukas vers – gondozásával, Irodalmi okosságok rendszeres 

publikálásával, belső, havi pályázatok kiírásával, bonyolításával.  

– Örülök, hogy magam is részese lehetek ezeknek, és nem csak kívülről 

figyelhetem a felsorolt, mindannyiunk építésére szolgáló játékokat, 

publikációkat. Bátran mondhatom: a legtöbb élő találkozó, amelyen 

együtt részt vehettünk, igazi csapatépítő tréning is volt egyúttal, amel-

lett, hogy a társaság irodalmi életét is felpezsdítették ezek a tartal-

mas találkozások, közös kirándulások. 

A fentieken túl magad is publikálsz verseket, prózai írásokat is. Hol ol-

vashatók ezek? 

– Igyekszem a Verslista legtöbb fórumán jelen lenni írásaimmal, így 

rendszeresen jelennek meg verseim és más írásaim a Képzeld el… című 

folyóiratban, a Sodrásban című, évente megjelenő antológiában. Ha te-

hetem, részt veszek a Verslista által kiírt és gondozott külső pályáza-

tokon is. 

– Jó, hogy említed ezeket a kedvelt, külső pályázatokat is, hiszen úgy 

tudom, szép sikereid vannak itt is. Mesélj ezekről az élményeidről, hadd 

ismerjenek meg jobban új tagjaink is! 



KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2016/5. SZÁM 

 

38  

– Talán a legkülönlegesebb élményem a Magyar-Egyiptomi Baráti Társa-

ság, a VPM és a Barátok Verslista által közösen kiírt „Az én Egyipto-

mom” című novellapályázathoz kapcsolódik, amelyen első helyezést ér-

tem el az Egyiptomi csata című novellámmal, amely egy csattanóval vég-

ződő „csalimese” vagy úgynevezett „short story”. Nagyon örültem az el-

ismerésnek, óriási dolognak tartom, és nagyon hálás vagyok a kiíróknak 

a nagy nyereményért, amely egyiptomi utazással járt. 

– Ezúton is, ismét gratulálok. Említetted, hogy elsősorban a novella mű-

fajában alkotsz, de ismereteim szerint az említett verspublikációid is 

figyelemre méltóak. Milyen stílusban írsz, és milyen témákat fogalmazol 

meg szívesen versben? 

– Ezen a téren inkább csak szárnypróbálgatásaim vannak. Ha írok is ver-

set, általában inkább a játékosságra, zeneiségre törekszem, asszociá-

lok, és ilyenkor is legfőbb eszközöm a humor.  

– Vannak-e kedvenceid nagyjaink és a kortárs írók, költők között?  

– A nagyok közül Kosztolányit, Arany Jánost, Adyt, Ambrust, a kortár-

sak közül pedig a legjobb barátomat, Koncz-Kovács Annát említeném, 

aki szintén Verslistás.  

– Kívánom, hogy a tanítás, az irodalmi műhelyben való aktív közreműkö-

désed és a tanulás mellett – hiszen olvastam valahol, hogy az alkalma-

zott nyelvészet berkein belül anyanyelv-pedagógiával foglalkozol az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem egyik PhD-programjában – maradjon 

mindig időd, energiád arra, hogy gyakran velünk legyél itt, a csoportban, 

segítsd a szárnypróbálgatók és a már úton lévők munkáját, és írj élmé-

nyeidről, adj hírt írásaidról, mindannyiunk örömére! 
*** 

- A fenti interjú óta megkaptad a Kortárs Magyar Irodalomért Díjat a 

napokban – amihez gratulálunk! Milyen érzés ez számodra? 

Nagyon jó érzés számomra a díj, igazán örülök neki, nagyon sokat jelent 

számomra a lista, és örülök, hogy dolgozhatok érte. Attila ugyan meg-

viccelt a borítékokkal műsorvezetés közben, de végül a meglepettség és 

a mosoly ragadt az arcomon a Verslista díjátadóján. Remélem, sokan 

örülnek velem együtt. 

***
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GŐSI VALI: 

ALKOTÓI KÖZELKÉP – HANYECZ ISTVÁN (SHF) 

 

– Kedves István! Bevezetőül kérlek, mesélj személyes életedről, felesé-

geddel való találkozásodról! 

– 1970-ben, Budapesten találkoztunk, és novemberben már el is jegyez-

tem Etelkát, 1971. július 17-én pedig megesküdtünk. 

– Svédországban éltek, több évtizede. Hogy alakult a közös életetek 

Etelkával? Hogyan és mikor kerültetek Svédországba?  

– 1974-ben költöztünk Szentendrére. Etelkával embert próbáló éveket, 

tragikus események sorát éltük át ekkoriban: három gyermekünk halt 

meg, újra kellett gondolnunk a jövőnket. 1978-ban útnak indultunk, új 

életet álmodva magunknak, és Svédországban telepedtünk le. 

– Úgy tudom, a sport szerelmese is vagy. Mielőtt az irodalomra térünk, 

mondd el, mi az, ami a sporthoz köt? 

– Már a gimnáziumban aktívan a sport vonzáskörében éltem. Evezés, 

labdajátékok, és végül az iskola tornászcsapatába is bekerültem. Élve-

zettel adtam át magam az edzés és a versenyzés csodálatos világának, 

Etelkával együtt rendszeresen sportoltunk Göteborg kertvárosában is, 

ahol igen aktív a sportélet. Így kerültem a helyi focicsapat mellé minde-

nesnek, ahol ma is tevékenykedem. Megbecsülnek, az örökös tagságot is 

megkaptam, és rólam nevezték el a Tanulmányi alapot a Klubban.  

– Hogyan kezdődött e legújabb szerelem, az írás, hiszen ma már mind-

ketten rendszeresen írtok, publikáltok, és könyved is jelent meg.  

– A könyv szeretete ekkor már mindennapos volt az életemben. A mesék 

és a klasszikus irodalom varázsa elkísért. Gyerekként a meseirodalom 

klasszikusai - a Magyar népmesék, Benedek Elek és Andersen, Gulliver 

meséi voltak rám hatással, majd az indián könyvek, a kötelező és szaba-

don választott irodalom remekei - Arany, Petőfi, Balassi, Gárdonyi, Jó-

kai, Ady, Nagy László, Móra, Victor Hugo, Hemingway, Csehov – és vége 

nincs a sornak. Az írás gondolata lassan érett meg bennem, valamikor a 

90-es évek elején kezdődött. Eleinte csak a ládafiának írtam, majd 
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Etelka és egy barátnőnk biztatására küldtem be írásaimat egy irodalmi 

társasághoz, és mit ád Isten, leközölték. Ezután intenzív írásperiódus 

következett; 2005-re megérett egy önálló kötet: Napfogyatkozás Etel-

kával a Duna partján.  

– És innentől már nem volt visszaút. Az írás mindennapjaid részévé vált. 

Mesélj megjelenéseidről, publikációidról! 

- Több éven keresztül megjelentem az Irodalmi Honlapok Antológiájá-

ban, a Verslista Sodrásban című antológiáiban, a Fullextra, Fulltükör, a 

Cinkék Antológiában. Újabban a Facebookon is jelen vagyok, több iro-

dalmi csoportban, tagja, később moderátora lettem a Kortárs Magyar 

Irodalom – Barátok Verslista nevű irodalmi csoportnak. 

2012-ben a közösségi munkámat Verslista Különdíjjal ismerték el. Rend-

szeresen veszek részt irodalmi pályázatokon is. 

– Mára Etelka is ihletet kapott, és együtt éltek aktív irodalmi életet, 

rendszeresen írtok verseket, meséket. Nem gondoltatok arra, hogy ha-

zatértek, és további terveiteket itthon valósítjátok meg? 

- Nem lehet előre látni a sorsot, talán egyszer hazatérünk. Ám ma már el-

mondhatjuk: két otthonunk van. “Házat, hazát cseréltünk, de szívet nem!”  

– További szép életet, jó egészséget, töretlen alkotókedvet kívánok! 

*** 

- A fenti interjú óta megkaptad a Kortárs Magyar Irodalomért Díj Kü-

löndíját a napokban kiemelkedő több évnyi közösségi munkádért - ami-

hez gratulálunk! Milyen érzés ez számodra? 

- Igen megtisztelő, felemelő érzés, amelyet nagy örömmel veszek tu-

domásul, és nagyon szépen köszönöm a Verslistának, hogy rám gondol-

tak. Köszönet a Kortárs Magyar Irodalom csoport lelkes tagjainak is 

mindezért. Ez egy szabadon választott csoport, itt mindenki megtalál-

hatja a magának tetsző, megfelelő formát, és így válhat részesévé a 

közös, örömet adó alkotói tevékenységnek.  

Jó egészséget és további sikeres munkálkodást Tinéktek, kedves Bará-

taim! 

***
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KESZY-HARMATH DÁNIEL:  

ALKOTÓI KÖZELKÉP – KUTASI HORVÁTH KATALIN 
 

- Hogyan kezdődött minden, drága Kati? 

- 1968. november 21-én születtem Budapesten, azóta is itt élek. A Jó-

zsef Attila Gimnáziumban érettségiztem. Tanítóként kezdtem, majd az 

ELTE Tanárképző Főiskolai, később Bölcsészettudományi Karán diplo-

máztam. Jelenleg középiskolai magyartanár vagyok a Modell Divatiskola 

Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskolában. Éppen az érett-

ségi dolgozatok javításának időszaka van. 

- Hogyan kerültél kapcsolatba az irodalommal? 

- Nemrég kezdtem el írni, s bár újabban néhány versem is született (a 

Verslista játékainak köszönhetően egyre több és több), a próza az igazi 

énem. Nemrég jelent meg novelláskötetem Kóborló emlékeim címmel, 

amelyből a Verslista játékaira is felajánlottam néhány példányt juta-

lomkönyvként kedves alkotó- és játékostársaim számára. Egyébként a 

folyamat nem áll meg, már a grafikus dolgozik a 2. kötet borítóján, a 

külcsín mellett a belbecs is készülőben. Lassan tervezem egy verseskö-

tet kiadását is, az elmúlt két évben bizony felhalmozódtak verseim a 

heti játékok kapcsán… 

- Mit jelent számodra az írás? 

- Az írással szeretném egyrészt én is átmenekíteni a magyar nyelv ér-

tékeit a túlsó partra, másrészt rögzíteni a megélt vagy vágyott valósá-

got, s leginkább az örök emberi érzéseket, az örömöt, a bánatot, a fájó 

hiányt, a kételyeket. 

- Van-e valami komoly irodalmi sikered? 

- Rengeteg versenyen indultam, szép helyezéseket értem el, például a 

Mécs László Irodalmi Díj kapcsán vagy a Cserhát Művész Kör és az 

Evokáció pályázatain, a Litera 10 szóban pályázaton, a Szárnypróbálga-

tók című megmérettetésen, vagy a Verslista által kiírt játékokon és pá-

lyázatokon, valamint büszkeségem a Kláris nívódíj II. fokozata. Tagja 

vagyok az Irodalmi Rádiónak is, sikerrel indultam pl. a Szakma himnusza 

- A munka becsülete c. pályázaton. 



KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2016/5. SZÁM 

 

42  

- Gratulálok ezekhez! 

- Köszönöm. 

- Mesélj egy kicsit a Verslistás élményeidről! 

- A Verslista számos alkotói élményt adott nekem az elmúlt két évben, 

illetve személyes kapcsolatokat, kellemes emlékeket. Aktív résztvevő-

nek számítok a levelezőlistán, sok játékon és pályázaton indulok. Heti 

játékok közül többet is megnyertem már, az Iniciálét és a Szólá-

sok/közmondások játékot többször is. A belső havi pályázatok közül a 

tanítás és a nátha témájú pályázatoknál értem el első helyezést. Ezek 

mellett saját játékokat is vezetek a listán, például a Régi szavak jelen-

tése című játékot, amelyben elfeledett, de irodalmi nagyjainknál újra és 

újra olvasható szavakat, kifejezéseket kell kitalálni, négy válaszlehető-

ség alapján. Ezt is nagyon élvezik a tagok. Emellett alkalmanként 

lektorkodom is a listán, Baranyai Attila, a lista vezetője többször meg-

bízott már, hogy nézzem át a pályázati anyagokat nyelvhelyességi és 

helyesírási szempontból. 2016-tól a lista operátoraként még több fele-

lősség és feladat jutott nekem, de lelkes és ügyes tagtársaimmal köny-

nyebb is a munka. Az élő találkozókon is próbálok minél többször részt 

venni (budapesti lakos lévén ez nem is olyan megvalósíthatatlan). 

- Úgy tudom, természetjáró is vagy… 

- Igen, szenvedélyesen járom a természetet, fényképezem szépségeit. 

Cikkeim jelennek meg a Magyar Turistában. A HTM által kiírt Az én 

természetem 2014. fotópályázaton is értem el helyezést. 

- Köszönöm szépen az interjút. 
*** 

- A fenti interjú óta megkaptad a Kortárs Magyar Irodalomért Díjat a 

napokban az írásaidért - amihez gratulálunk! Milyen érzés ez számodra? 

- Igazán boldoggá tesz, nagyon örülök az elismerésnek, megerősítésnek, 

bizalomnak. Ezúton is szeretném megköszönni, hogy sokan érdemesnek 

tartottatok rá. Ez a díj további hitet és erőt ad. Sok mindenen átsegít 

az írás, megnyugtat, egyfajta gyógyír. Fáj, ha nem írhatok. Életem ré-

szévé vált, nem tudok már lemondani róla. Ha némelyik írásom másnak is 

nyújt valamit, akkor már nem öncélú tevékenység, s ez igazán jó érzés. 

***
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KUTASI HORVÁTH KATALIN:  

ALKOTÓI KÖZELKÉP – JALCS IRÉN 
 

Azonnal megragadott csendes, mélyen érző, szimpatikus lénye, meg-

érintett a Sodrásban bemutatóján elhangzó szép emberi története,  

A legszebb ajándék. Jalcs Irén nem véletlenül kapta meg 2015-ben az 

Emberi Hang díjat, hisz a tolerancia, a béke, a szeretet, a humanizmus 

útján jár, kommunikál, és mindez sugárzik róla. Díja elismerése interne-

tes újságírói munkájának is. Magyar Toleranciadíjas, így ismerték el a 

kisebbségek és a másság támogatásáért, elfogadásáért.   

– Gyüre neves személyeként díjaidat kiemelve a Wikipédia is megemlít, 

Irén. Mit jelent számodra Gyüre? Melyek legkedvesebb emlékeid? 

- A gyerekkoromat jelenti. Ott jártam iskolába, s tanáraim mindig arra 

biztattak, hogy merjünk nagyokat álmodni és legyünk büszkék, hogy Gyü-

rén élünk. Igaz, közel 40 éve már a fővárosban lakom, de mindig szere-

tettel gondolok kis falumra, álmaimban gyakran vissza-visszajárok. Ezek-

ben az években kezdtem el írni, első sikereimnek is ott örülhettem. 

– Mióta írsz? Mi indított arra, hogy tollat ragadj?  

– Általános iskolás koromban kezdtem el írni, úgy éreztem, érzéseimet 

papírra kell vetni. Több ifjúsági lapnak és a megyei lapnak írtam, majd 

hosszú időre letettem a tollat. 5 éve vettem fel újra. Az emberi sorsok 

érdekeltek. Gyerekként is órákon keresztül figyeltem a felnőtteket, 

gyűjtöttem a történeteket, azóta is folyamatosan gyűjtöm. Nagyon fon-

tos az ember életében a szeretet, és e köré szövődnek történeteim is. 

– Jól érzem, hogy inkább novellista vagy, mint költő? 

- Igen. Vannak verseim is, de lényegesen kevesebb.  

– Olvasóként, íróként milyen témák ragadnak meg a leginkább? 

- Az emberi kapcsolatok, a szeretet, az elfogadás az, ami foglalkoztat. 

Szeretném, ha boldogan tudnánk egymásra figyelve és segítve élni, 

olyan szép lenne a világ, ha a sok negatív érzés szeretetté alakulna, hisz 

szeretet nélkül csak kopár sivatag az életünk. 

– Több antológiában is olvashattuk már műveidet, ott vagy a Délibábban, 

nemrég jelent meg novellásköteted. Melyik a legkedvesebb számodra? 
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- Az antológiák, internetes oldalak egy gyönyörű rózsát jelenítenek meg 

számomra, és a rózsa is akkor szép, ha minden szirma megvan. 

– Könnyen írsz? Hogy jössz ki a múzsáddal? 

- Igen! Számomra az írás az élet, ha tehetném, mindig írnék. Jól kijövök 

a múzsámmal, a toll és a papír mindig kéznél van, ha jönnek a gondola-

tok, írnom kell, megszűnik körülöttem a külvilág, csak a történet létezik. 

Minden érzést mélyen átélek, csak így tudom hitelesen átadni az olva-

sónak. 

– Vannak olyan írásaid, melyek jobban a szívedhez nőttek valamiért? 

- Magamról ritkán írok. Mások történeteit szövöm, hogy ezzel is segíte-

ni tudjak azoknak, kik nem tudják megfogalmazni érzéseiket. Számomra 

az a boldogság, ha a történetek révén sokaknak sikerül lezárniuk vala-

mit, ha rádöbbennek arra, hogy számukra mi is a fontos. 

– A Sivatagi Rózsa blog gazdája vagy. Mesélj erről, kérlek! 

- A weboldal hosszú éveken át sikeresen működött friss írásaimmal.  

A technikai részt a Barátom intézte, de tavaly sajnos az égi mezőkre 

távozott, az oldal működését befejeztem. Talán idén ősszel más névvel 

újra indul. Szép időszak volt, de akkor és ott úgy éreztem, vége. 

– A Cserhát Művészkör több alkalommal is elismerte munkásságodat, 

Aranytoll díjat kaptál. Mit jelent számodra ez a társaság? 

- A körben sok Barátra találtam, alkotásra ösztönöznek. Színes volta is 

elvarázsol, mert itt író, költő, festő, zenész, zeneszerző és minden mű-

vészeti ág alkotói megtalálhatóak. 

– Öröm látni, milyen aktív, segítőkész vagy a Verslistás megmozdulá-

sokon.  

- A Verslista számomra nagyon kedves, mikor újra írni kezdtem, itt ko-

pogtattam először. Barátokat szereztem, magával ragadott az a szere-

tet és figyelem, amit kapok. Szívesen segítek, amiben tudok, legalább 

olyan jó érzés adni, mint kapni. Remélem, még nagyon sok évig fog ez a 

kis közösség működni, és csodálatos évek várnak ránk. 

– Mesélj a jelenről és a terveidről, kérlek! 

- Rengeteg tervem és feladatom van. Már dolgozom következő kötete-

men, amiben a férfiak a főszereplők. Regényem végére is hamarosan 
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pont kerül. Most csendesebb alkotói időszakot terveztem, de több fel-

kérést is kaptam antológiákba, így azoknak is igyekszem eleget tenni.  

– Köszönöm, hogy vagy nekünk, Irén, további sikeres alkotómunkát! 

- Én köszönöm, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok, hálásan kö-

szönöm azt a sok mindent, amit kaptam. Én is kívánok mindenkinek na-

gyon szép és boldog, alkotásban gazdag éveket! 

 
 

*** 

 

KOVÁCS DANIELA:  

ALKOTÓI KÖZELKÉP – MILLEI LAJOS 
 

Mindig mosolyog a szívem, ha Millei Lajos munkásságáról kell szót emel-

nem. Egyrészt azért, mert azonos nyelven beszélünk mindketten, a lélek 

nyelvén, másrészt, mert Millei Lajos az a költő, aki mer úgy írni, ahogy 

érez. Őszinte magaigazolásával nyeri meg az olvasók szívét. Nem szé-

gyelli kimutatni félelmeit és fájdalmait, hiszen tudja, a költő legfőbb 

feladata az emberi léthez tartozó öröm és fájdalom felvállalása, ezzel 

tud igazán adni másoknak is. De nemcsak azért tisztelem őt, mert köl-

tőként hiteles, hanem mert emberként is hűséges az önmaga jobbik én-

jéhez. Miközben salakmentes lírájával lelkéhez öleli minden olvasó szí-

vét, azt mondja: „Nem szólok, csak gyűjtöm a szépet, / elteszem mind-

azt, mi egyszer megigézett. / Új fénnyel hintem be a megfakult álmot,  

/ baráttá fogadom, ki engem leigázott. / Óriás mosollyal karomat kitá-

rom,  / szeretni próbálok mindent a világon.” És valóban, rokonszenves 

egyéniségéhez szó sem férhet.  

- Mikor vetetted verságyba legelső gondolatodat? – kérdezem tőle már-

már ösztönhangon.  

- Alsó tagozatos koromban szinte hetente követtem el kettő vagy négy 

sorban mondóka jellegű versikéket, az egyik így szólt: 

Kati néni meg Pista bácsi udvart söpör dalolva, 

utána meg szép ruhában mennek el a templomba. 

- Tudom, hogy mindig a saját utadat jártad a költészet terén. Miért 

nem vonzott Téged soha a nyáj-, a csordaszellem? 
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- Egy versrészletemmel válaszolnék: 

Viszem a keresztem, mint sok-millió / birkává bágyadt, bús emberi tár-

sam, / de nem bégetek hozzá. / Az én acélos vágyam nem hajlik idommá. 

/ Ha kell, törjön darabokká. 

- Gyakran mondogatod, hogy ez a világ nem neked való. Mi a véleményed 

a kortárs költészetről?  

-  Ismételten egy versrészletemmel válaszolnék: 

Aki nem lát, erőlködhet bárhogy, hiába is néz. 

Oly sok közöttünk a szemellenzős élet-vitéz, 

aki elszántan, mert az élet kongatott, 

rakja a mára a remélhető holnapot, 

s bár fény nélkül élte a mulandó tegnapot, 

megelégedéssel küzd, s békésen mosolyog, 

mert úgy érzi, ő a derengéstől is jóllakott. 

- Jól ismerlek ahhoz, hogy tudjam, míg másoknak az önkritika keserves ke-

nyér, Te tudatosan metszed le azon gondolataid szárnyát, melyek képtele-

nek a magas repüléshez. Szükséged van egyáltalán az olvasók visszaigazo-

lására ahhoz, hogy tudd, hogy felismerd vitathatatlan költői értékeidet?  

- Az olvasói visszajelzések a legfontosabbak, hisz azáltal tudhatom 

meg, hogy miután felpróbálták a legújabb szófonálból szőtt lélekruhá-

mat, mennyire érezték azt a sajátjuknak. 

Korunk költői értékeiről szubjektív véleményt lehet mondani, ám senki-

nek sem tiszte azt eldönteni, hogy melyik az időtálló kincs. Vajon ki 

tudná azt megmondani, hogy a barlang falára most rálehelt párahalma-

zokból évszázadok múlva melyik ragyog cseppkőként?   

- Köszönöm, hogy mindennap ünneplőbe öltöztetted a lelkedet, további 

szép alkotómunkát kívánok a magam és olvasóid örömére.  

- Az ünnepi öltözék harmonikus pompája csak a lélekből jövő alkotás tükré-

ben látható, én köszönöm, hogy Te nap mint nap fényesíted ezt a tükröt. 
 

 

*** 

Ajánljuk a VERSLISTA YouTube csatornáját is,  

ahol több száz Verslistához kapcsolható írás videofelvételét  

nézheted/hallgathatod meg: http:/youtube.hu/Verslista 
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KESZY-HARMATH DÁNIEL: 

ALKOTÓI KÖZELKÉP – PETRES KATALIN 
 

- Mesélj a gyökereidről, Katikám! 

- 1959. április 5-én születtem Budapesten, Budán nőttem föl társbér-

letben és egyszerű családban, ma is ebben a városrészben élek és taní-

tok. 

- Hogyan kerültél kapcsolatba az irodalommal? 

- Az irodalom és a versek szeretete már általános iskolás koromban 

megbabonáztak, hála osztályfőnökömnek és magyartanáromnak, Dr. Kol-

ta Rezsőnének (Magdi néninek), majd a középiskolában Dr. Muhi László-

né (Zsuzsa néni) tovább fokozta szenvedélyemet. Kiskamaszként kezd-

tem verselni, de felismertem, hogy kísérleteim messze vannak az igazi 

költők verseitől. Ezért magyar-történelem szakos tanárként végeztem, 

majd családot alapítottam. 

- És mi a helyzet most? 

- Jelenleg angol szakos tanárként dolgozom a Budai Középiskolában. 

Osztályfőnök is vagyok, lányokból álló ügyvitel szakos osztályom jövőre 

érettségizik. Fogom őket, ahogy csak tudom, de a jól megérdemelt 

munka után akár többnapos osztálykirándulással is jutalmazom őket, és 

megadom nekik a bizalmat. 

- Hogyan kerültél kapcsolatba a Verslistával? 

- 2013-ban olvastam a Sodrásban antológiáról, a következő két számban 

már megjelentek saját írásaim is, valamint publikálok a Képzeld el… c. 

irodalmi folyóiratban is, illetve egyéb PDF-ekben. Nagy örömet okoz 

nekem az írás, a játék, a közösség, és az, hogy szárnypróbálgatok. 

- Van-e valami komoly irodalmi sikered? 

- A Kortárs Magyar Irodalom - Verslista nevű irodalmi társaság admi-

nisztrátoraként sok örömömet lelem, aktívan részt veszek a lista életé-

ben, az élő találkozókon jelen vagyok, és a lista által hirdetett játéko-

kon és pályázatokon is indulok, ahogy időm engedi.  

A levelezőlistán a Szólások/közmondások nevű játékot vezetem, amely-

nek lényege, hogy egy ismert magyar szólás vagy közmondás tartalmára, 
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mondanivalójára kell verset vagy prózát írni, saját gondolatokkal, saját 

költői képekkel. Ez egy havi játék, azaz mindig az adott hónap 3. heté-

ben ezt játsszuk. A többi játékot is nagyon szeretem, amelyeket admi-

nisztrátor társaim vezetnek, sokszor indulok például az Iniciálé játé-

kon, ahol többször értem már el első helyezést. Emellett a Kutya témá-

jú külső pályázaton II. helyezést értem el, a Macska témájút pedig 

megnyertem. Ezekre nagyon büszke vagyok. Fontosak számomra kisálla-

taim, mindig családtagnak tekintjük őket. 

- Ha már család… 

- Igen. Három fiam teljes családban nőtt fel, hála az istennek és a ró-

lunk szeretettel gondoskodó férjemnek. Van egy nyaralónk Velencén, itt 

is sok időt töltünk együtt. 

- Van-e önálló köteted? 

- Még nincs, de majd a pedagógusi munkám jubileumán meglepem magam 

egy önálló kötettel, ami nagy munkát fog igényelni (versek válogatása, 

szerkesztés stb.). Már alig várom ezt a komoly, de nehéz feladatot! 

- Kaphatnánk egy kis részletet valamelyik győztes írásodból? 

- Persze. A Macska pályázaton házunk egyik lakója, Meki emlékére írt 

memoárom ért el első helyezést. Ebből egy kis részlet: „Az egyik ’ked-

ves’ új lakó egyszer megkérdezte tőlem, hogy miért van ott az a kő. Vá-

laszoltam. Majd figyelmeztettem, legalább a követ ne próbálja elmozdí-

tani onnan senki, hagyjanak békét egy élőlénynek, aki ebben a kertben 

hozzánk tartozott, és kínkeservvel visszatért, ki tudja, milyen messzi-

ről, ahová elvetemült lélekkel elhurcolták.” 
 

*** 
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