
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Verslistás tábor 2016 júliusában – Jászszentandráson 
 

A Verslista kiadványa – 2017/1. szám 



 
 

Diana Soto: Nézz fel a Holdra! c. kötetének bemutatója – Budapest  
 

 
.  

Jalcs Irén: Szeretet szőttes c. kötetének bemutatója – Budapest



ÁLARC – MASZK  

 

1 

Kedves Olvasó! 
 

Képzeld el… című irodalmi folyóiratunk ez évi első számával jelentkezünk. 

Báli, sőt már farsangi időszak lévén – nagyon aktuális a tematikája: az ál-

arc- és a maszk-motívumot járja alaposan körül. Ezúttal huszonegy szerző 

húsz versét és hét prózáját olvashatjuk, melyek – a téma kötöttsége elle-

nére – nagyon változatosan dolgozzák fel a tapasztalatokat és életélmé-

nyeket. Érdekesség, hogy bár felbukkan a cirkusz, a manézs világa is, töb-

ben az őszinteség-mesterkéltség, illetve az igazság-hazugság prizmáján 

keresztül látták meg és dolgozták fel ezt a látszólag könnyű, de sokrétű-

sége miatt mégsem egyszerű témát. A versek elvárható és régen megszo-

kott színvonala mellett ezúttal a prózák minősége is jobb az átlagosnál: 

némelyik valóságos kis műremek. Olvashatunk még egy szubjektív-szép él-

ménybeszámolót Szegedről, majd négy szerző tollából összesen hét könyv-

ajánló, azaz kedvcsináló következik. A számot most is remek fotók gazda-

gítják, és egy rokonszenves, fiatal tagunkkal készített interjú zárja.  

Jó lapozgatást! 

 Sz. Gábor Ágnes szerkesztő 

*** 

Az ÁLARC - MASZK téma írásai: 
 

Gősi Vali: Vesd le álarcodat! 
 

Ábrándok helyébe álmodj új világot, 

mosoly-fakasztót és igaz-boldogot! 

Ne csupán álmodozz, tedd meg, ami jó: 

legyen nagy álmod, mi nem illúzió! 

Minden, mit remélsz, rajtad is áll: 

ha álmoddal végül a porondon állsz, 

és sorsod-küldötte így szól hozzád: 

− megvalósultam, itt vagyok ! − 

hulljon le akkor a maszk végre konok 

lelkedről, légy, aki vagy, 

vesd le álarcodat! 
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S ha álmodozón mégis tévútra térsz,– 

a hazug csillogás bódít, megigéz, 

vágyott világod a fényben elenyész, 

gyászolhatod halott vágyálmaidat! 

Semmivé leszel, reményed sem marad, 

szétfolyó álmaid nem védi maszk, 

álarcod mögött, hamis fények alatt, 

titokban siratsz jövőt, ábrándokat, 

s halálon túl is  

bohóc maradsz! 

 

(Az légy, aki vagy c. vers átirata) 

 

 

Holécziné Tóth Zsuzsanna: SIKOLY 
 

Andrea harmadik napja feküdt a Krankenhausban, Bécs egyik legjobb 

kórházának baleseti sebészetén. Erős fájdalmai voltak, bal lábát comb-

ban fúrták át, és egy csigás rendszerrel húzatták átmenetileg – amíg a 

törött combnyakat meg tudják műteni. A fájdalomtól és a vérveszte-

ségtől sápadt, szép arcát hosszú, barna haj keretezte, mely most ra-

koncátlan fürtökben terült el a párnáján. A sok gyógyszertől kissé ká-

bán, de éberen feküdt, így tisztán hallotta a szomszéd szobából beszü-

remlő hangokat. A tv-híradóból a következő hallatszott:  

„Egyre több bohócjelmezes támadást követnek el Németország mellett 

Ausztriában is: Stájerországból, Karintiából és Salzburgból is érkeztek 

jelentések ilyenről, és a rendőrség keddi közlése szerint Tirolban is le-

csaptak a horror bohócok, hárman rontottak rá egy 19 éves fiatalra a 

hétvégén, hétfőn este pedig a felső-stájerországi Mürzzuschlag tele-

pülésen egy 16 éves lánynak kellett menekülnie egy sikoly jelmezes tá-

madó elől. A lány két barátjával együtt egy mélygarázs felé tartott, 

amikor a maszkos támadó ráijesztett. Menekülés közben a lány leesett 

a lépcsőről…” 
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Itt tartott a bemondó, amikor Andrea zokogásban tört ki: ez a hír róla 

szólt, és most, a tévéből hallottak hatására újra átélte a támadást. 

Igen, gondolatban újra ott járt a rosszul megvilágított lépcsőnél, sie-

tett a szomszéd fiúk után, akik már a garázsban az autónál álltak, ami-

kor a sövény mögül kilépett egy rémisztő alak: fekete lepelben volt, ar-

cát a horrorfilmből ismert sikoly álarccal fedte, és kezében baseball-

ütőt lóbált. A lány halálra vált, pár pillanatig csak tágra nyílt szemmel 

nézte támadóját – aki eközben ördögi hörgéseket hallatott - majd tel-

jes erőből rohanni kezdett. Cipője sarka azonban a második lépcső re-

pedésében megakadt, és ő teljes testsúlyával a bal csípőjére esve vé-

giggurult a lépcsőn. Most, hogy a hírt hallotta, újra átélte a sikertelen 

menekülés minden percét, és kétségbeesetten zokogott tovább mind-

addig, amíg egy kedves hang meg nem szólította: 

- Bejöhetek? 

- Igen, persze – válaszolta, és könnyein át a hang irányába nézett.  

Magas, barna fiú állt a kórterem ajtajában, kezében egy fehér rózsa-

csokorral. Andrea úgy emlékezett, soha életében nem látta még ezt a 

fiút, de határozottan helyesnek látta, ezért hellyel kínálta. 

- Bocs, hogy csak így betörök hozzád. Hans vagyok, tegnap itt voltam 

a barátomnál a hetes kórteremben, amikor épp kitoltak a műtőből. 

Mondta valaki, hogy Te vagy az a lány, akit megijesztettek… 

- Ja! Elég jól sikerült. Úgy tűnik, béna maradok egész életemre ettől 

az ijesztgetéstől. 

- Ne mondd! Az nem lehet! Egy ilyen szép lány… Meg kell gyógyulnod! 

- Hát... azon vagyok, de egyelőre nem nagyon biztatnak. A combnyak-

törésen felül gerincsérülésem is van, ez még nem műthető, előbb a 

lábamat próbálják helyrehozni. Azt mondta a prof, az a sürgősebb, 

mert ha elhalnak az idegek, az visszafordíthatatlan – mondta, és 

újabb könnycseppek jelentek meg szép arcán. 

A fiún látszott az őszinte együttérzés, megkérdezte, eljöhet-e máskor 

is, mert annyira szeretne neki segíteni, úgy szeretné látni, amikor majd 

jobban lesz. Andrea beleegyezett, hogy eljöjjön, beszélgettek még ki-

csit, majd a fiú - mielőtt távozott - még megkérdezte: hozhat-e vala-
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mit, amivel könnyebbé teheti a kórházi perceket. A lánynak határozot-

tan jólesett a törődés; mondta, hogy egy kölcsön lejátszónak és egy kis 

jó zenének tudna örülni. Miután a fiú elment, Andrea eltűnődött azon, 

hogy lám, milyen rendes fiúk is vannak, bezzeg az az őrült, aki miatt ide 

került! Vajon hol lehet? Érez bűntudatot? 

A napok nagyon lassan teltek a kórházban. Hans gyakran meglátogatta, 

hozott MP3 lejátszót és hozzá SD kártyát sok zenével, újságokat és vi-

rágot – és a két fiatal egyre közelebb került egymáshoz, egyre hosz-

szabban beszélgettek. Persze, jöttek Andrea szülei, a szomszéd fiúk is, 

akikkel együtt volt a baleset idején, és az osztálytársak is - de a fáj-

dalmat, az egymást követő műtéteket így is nehéz volt elviselni. Körül-

belül két héttel a baleset után a nyomozók is felkeresték Andreát, és 

érdeklődtek, mire emlékszik a támadásból, jutott-e eszébe esetleg 

újabb részlet az akkor történtekből, de a lány, sajnos, semmi érdemle-

gessel nem tudott szolgálni. Azt ugyan meg tudta mondani, hogy a tá-

madó kb. egy fejjel volt magasabb nála, de mivel a torz hörgésnél egye-

bet nem hallott tőle, annak semmi esélye nem volt, hogy a hangját fel-

ismerje, és annak sem, hogy az alkatáról tudjon mondani valamit, mivel 

az egész testét egy aranyszegélyes fekete lepel takarta: olyan, mint 

amilyet halloweenre árulnak bármely nagyobb áruházban. 

Andreát eléggé megviselte a nyomozók látogatása, mert megint újraélte 

a támadás borzalmát, és akarva-akaratlanul arra gondolt: ő már soha 

nem fog olyan gondtalan, boldog életet élni, mint eddig; hogy számára 

ott, azon az estén véget ért a gyerekkor. Vigaszképpen elővette a fej-

hallgatót, és elkezdte hallgatni a zenét, amit Hanstól kapott. Az SD 

kártyán a rockzenei számok végén kis szünet után felhangzott egy kü-

lönleges, halk muzsika, egy lassú valcer, egy andalító keringő, melytől 

mindig különös nyugalom szállta meg. Gondolta, hogy ezt csak véletlenül 

hagyhatta rajta Hans, el is határozta, hogy majd megkérdezi tőle, mi ez 

a zene, de aztán ez elmaradt.  

Újabb napok teltek el fájdalomban és kétségben, majd gyógytornászok 

jöttek, akik megpróbálták átmozgatni a sérüléstől béna tagjait, és las-

san–lassan megtanulta, hogy próbáljon legalább segíteni az őt ápolóknak 
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a felültetésben, a kerekesszékbe helyezésben. Aztán egy napon, amikor 

Andrea szülei épp látogatóban voltak, bejött hozzá Robert Offner se-

bészprofesszor, és leült megbeszélni a jövőt. Elmondta, hogy a tudo-

mány jelen állása szerint ők többet nem tudnak tenni, Andreának ke-

rekesszékben kell elhagynia a kórházat, és valószínűleg hosszú éveken 

át így kell élnie, de ne keseredjenek el, nagyon nagy az orvostudomány, 

folyamatosan jönnek új módszerek és új fejlesztések, és egy napon biz-

tosan bevezetnek egy olyan műtéti eljárást, amivel majd őt is lábra tud-

ják állítani. 

Andrea vigasztalhatatlan volt. Zokogott hosszú időn át, majd arra kér-

te szüleit: hagyják őt itt, most kisírja magát, és ha jön Hans – ekkorra 

már a szülők is ismerték, és elfogadták, hogy a kislány egyre jobban ra-

gaszkodik ehhez a fiúhoz – egyedül szeretné neki elmondani az orvos 

„ítéletét”. A szülők beleegyeztek, és azzal váltak el, hogy másnap, ha a 

zárójelentés elkészül, mentővel hazaszállíttatják a lányt. 

Négy óra körül Andrea csöngetett a nővérnek, és megkérte: ültesse át 

a kerekesszékbe – nem akarta, hogy a fiú az ágyban fekve találja, mert 

úgy még kiszolgáltatottabbnak érezte magát. Elkérte a nővértől az 

MP3-ast, és végighallgatta újra a valcert, hogy kissé megnyugodjon. El-

határozta, hogy amikor a fiú a szobába lép, nem fog sírni: erős akart 

maradni, mert úgy döntött, megmondja neki, ne keresse őt ezután, hi-

szen most már biztos, hogy nyomorék marad, hogy nem fog teljes éle-

tet élni, és nem akarja, hogy a fiú ettől szenvedjen. Itt tartott a gon-

dolataiban, amikor Hans belépett, kezében egy kis dobozzal és egy tűz-

piros flamingó virággal: 

- Drága Kincsem! Mindent tudok! Édesanyád felhívott, és elmondta, 

hogy mit mondott a professzor! – mondta, és magához ölelte a lányt, 

miközben a kezébe csúsztatta a kis dobozt, és az ölébe fektette a 

szív alakú piros virágot. 

Andrea bontogatni kezdte a selyem masnit, mely a kis piros dobozt fog-

ta át, és benne egy csodaszép gyűrűt talált.  

- Kicsi Kincsem, én ezután mindig veled akarok élni, legyél a menyasz-

szonyom! Addig várok rád, amíg te akarod, de tudd, hogy én sosem 
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engedlek el, hogy mindig gondoskodni fogok rólad – mondta a fiú, és 

csókokkal halmozta el a lány könnyes arcát. 

- De én… de én azt akartam mondani, menj el, mert én sosem leszek 

egészséges… - zokogta a lány, de aztán boldogan hozzábújt Hanshoz, 

és lassan megbékélt. 

- Dehogy megyek, hogy gondolod! A szüleidtől is meg fogom kérni a 

kezed, ott akarok melletted lenni, segíteni az iskolába járásban, és 

mindenben, amiben kell. Nagyon szeretlek. 

Andrea aznap nehezen aludt el a kórházban. Bármennyire vágyott is már 

haza, félt a jövőtől. Tudta, hogy a házuk jelenleg nem alkalmas a kere-

kesszékes közlekedésre, hogy amíg át nem alakítják, apjának kell majd 

karban levinnie a bejárati lépcsőn, valahányszor iskolába megy, vagy a 

kertben szeretne levegőzni. De zakatolt a szíve arra a gondolatra is, 

hogy Hans menyasszonya lett, tudta, érezte, hogy túl fiatal ő még eh-

hez, de nem volt ereje nemet mondani, hiszen végtelenül hálás volt a fi-

únak, akit napról napra jobban szeretett. 

 

A kórházból hazatérve barátok vártak Andreára, a léggömbökkel feldí-

szített lakásuk lépcsőjén Hans vitte fel a házba, anyja a kedvenc süte-

ményével és saslikkal várta, apja pedig megvette számára azt a motoros 

széket, melyen majd egyedül is tud mozogni a lakásban – sőt ha elkészül 

a rámpa a bejárati lépcső mellett, egyedül tud vele az utcán is közle-

kedni.  

Lassan kialakult a hétköznapi menetrend is: iskolába mindig a szülei vit-

ték, tornára pedig - ha csak lehetett - Hans kísérte el. Aztán egy nap a 

fiú a torna után nem haza vitte, hanem a saját lakására, melyhez kul-

csot is adott Andreának – egy pici, szíves kulcstartóval egyetemben. 

Nagyon boldogok voltak azon az estén, Andrea úgy érezte, a sors kár-

pótolta őt az elszenvedett balesetért, hiszen a szívszerelmét csak így 

ismerhette meg. Igaz, keveset tudott a fiú múltjáról, nem ismerte a 

barátait vagy a szüleit, csak azt tudta, autószerelő valahol abban a ne-

gyedben, ahol az ő balesete történt, de ezekben a napokban ez egyálta-

lán nem számított. 
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A rendőrség még mindig nem zárta le az ügyet, melyhez nagyon kevés 

nyom állt a rendelkezésükre, de semmiképp sem akarták futni hagyni a 

tettest. Jóformán csak az a pendrive állt rendelkezésükre, melyet pár 

nappal az első helyszínelés után találtak a mélygarázs közelében: ér-

tékelhető ujjlenyomat nem volt rajta, és mindössze egyetlen zene-

számot tartalmazott. Végül elhatározták, hogy ezt a zenét a helyi rá-

dióban egy rendőrségi közlemény beolvasásával naponta többször le-

játsszák, hátha jelentkezik valaki, akinek ismerős lesz a zene, esetleg 

tudja, ki szokta hallgatni. 

Andrea éppen egyedül volt Hans lakásán, kint ült a teraszon és tanult, 

amikor hallotta, hogy a ház előtt a kertész rádiót hallgat, miközben 

gyomlálja a kertet. Már éppen szólni akart neki, hogy halkítsa le, mert 

zavarja a nyelvtanulásban, amikor felhangzott a rendőrségi közle-

mény, és utána a zene: az a valcer, amit ő annyiszor, de annyiszor 

meghallgatott a kórházban a Hanstól kapott MP hármason! A lány elő-

ször fel sem fogta, mit jelenthet ez, de a felhívást megismételték, 

elmondták, hogy egy orvosnő tájékoztatása szerint ezzel a zenével a 

bécsi pszichiátrián kezeltek betegeket, és az agressziójuk levezeté-

sére használták a zenét. Azután elmondták azt is, hogy mivel ezt a 

zenét találták meg egy pendriveon a mélygarázsos támadás helyszínén, 

feltételezik, hogy esetleg az ő támadója veszítette el, amikor mene-

kült.  

Andrea megdöbbent a hír hallatán, és bizonyságot akart: a motoros 

székkel begurult a lakásba, és módszeresen kutatni kezdett a fiú szo-

bájában, majd a gardróbban is: arra gondolt, ha szörnyű gyanúja be-

igazolódna, itt kellene lenni a ruhának vagy a maszknak a lakásban. A 

kutatás nem járt eredménnyel, de nem hagyta nyugodni: felhívta a 

nyomozót, elmondta neki, hogy a zene ismerős, hogy a fiút a balesete 

után ismerte meg, és a tőle kapott hangkártyán véletlenül fedezte fel 

ezt a zenét, és most tanácstalan, de bármennyire szereti is a vőle-

gényét, ezzel a gyanúval nem tud együtt élni. Berger úr megörült a te-

lefonnak, elmondta Andreának, hogy máris van egy elképzelése.  
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Kérdezte, mikorra várja haza a fiút, és megígérte, hogy még azt meg-

előzően odaér, és beavatja a tervébe. 

Fél órán belül csöngettek, a nyomozó állt az ajtóban. Amikor meggyőző-

dött róla, hogy Andrea még mindig egyedül van, elővett a táskájából egy 

videokamerát és egy sikoly maszkot –pont olyat,  milyennek Andrea leír-

ta a támadója által viselt álarcot. 

- Kedves Andrea, kérem, segítsen! Én beállítom a kamerát, hogy vegye 

fel a szobában történteket, ön pedig amikor hallja, hogy Hans kinyit-

ja az ajtót, vegye fel a maszkot, és kapcsolja be a zenét. Engedel-

mével én elrejtőzöm a fürdőszobában, és amikor kell, közbelépek. 

Ne féljen, kérem! Ezt meg kell tennünk, hogy lelepleződjön. 

- Jó, megteszem, amit kért. De ha nem Ő az, soha nem fogja nekem 

megbocsátani a gyanúsítást! 

- Nézze, Andrea, nem akartam ezzel terhelni, de tegnapelőtt megint 

volt egy sikolymaszkos támadás. Itthon volt tegnapelőtt este kilenc-

kor a párja? 

- Nem. Nem volt. Azt mondta, a főnöke túlórára kérte fel egy sürgős 

munkához… és mi lett azzal a lánnyal? – kérdezte ijedten. 

-  Azt a lányt fojtogatta is a támadója, de a lány le tudta húzni a férfi 

kesztyűjét. Van DNS-ünk, ha a mai próba után be tudjuk vinni kihall-

gatásra Hansot, lesz jogalapunk, hogy tőle is beszerezzük. 

- Értem. Rendben. Állítsa be, kérem a kamerát, én megkeresem a ze-

nét. 

Éppen elkészültek, amikor Andrea meghallotta Hans kocsijának a hang-

ját. A férfi pillanatokon belül belépett, kezében két pizzával. Amikor 

meghallotta a zenét, mint a fúria rontott be a szobába, ahol meglátta a 

lányt a sikoly maszkkal a fején és kezében a lejátszóval. 

- Mit csinálsz! – üvöltötte. – Kutattál utánam?!  

A kerekesszékhez rohant, le akarta tépni a maszkot a lányról, de az 

igyekezett a motoros kocsival tolatva menekülni, miközben ezt siko l-

tozta: 

- De miért? Miért akartál magadhoz láncolni, látni nap mint nap, mit 

tettél velem? Miért hagytad, hogy megszeresselek? 
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A férfi végül a lejátszót tudta elvenni a lánytól, és leállította. Lero-

gyott a tolószék mellé a földre: 

- Nem akartam, hogy nyomorék legyél! Én beteg vagyok, nagyon be-

teg, egyszerűen kell nekem a feszültség, amivel az ijesztgetés jár. 

Ez ellen van a zene, hogy tudjak uralkodni magamon… amikor a tv-

ben láttam, hogy milyen szép az a lány, akit megnyomorítottam, azt 

hittem, beleőrülök. Először öngyilkos akartam lenni, de utána rájöt-

tem, ezzel rajtad nem segíthetek. Elmentem hát a kórházba, hogy 

mit tehetek érted, és beléd szerettem! Andrea, meg tudsz nekem 

bocsátani? Annyira szeretlek, de ha nem maradsz velem, meg kell , 

hogy öljelek, mert nem akarom, hogy kitudódjon: én vagyok az álar-

cos rém! 

Andrea végtelen szomorú pillantással végignézett a mellette térdelő 

férfin, és lassan ezt mondta: 

- Nem, Hans, ezt nem lehet megbocsátani. De már kitudódott. Berger 

úr, kérem, jöjjön be – fordult az ajtó felé, ahol a nyomozó fegyver-

rel a kezében várta a fejleményeket. 

 

 

Tóth-Hekkel Arany: Maszk nélkül 
 

Maszkabálon csuda jól, 

Álarctalan zene szól. 

Kipp-kopp táncba lengetőzz... 

Hí az idő, kergetőzz! 

 

Szabad élc - arcél nélkül, 

Síppal-dobbal vitézül. 

Megújhodás - születés? 

Köntörfalas kilengés. 

 

Nem kell farsang: lét a bál... 

Tarkít őszt, télt, tavaszt, nyárt! 
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Álarcon álarcköteg... 

Maszk nélkül ráng a tömeg. 

Szemfény-farsang minden tájt, 

Rángatóztat őrszempárt. 

 

Határtalan benn és künn, 

Mezsgyeszéli körgyűrűn... 

Csapodár a vérláz: 

Üsd-vágd, nem apád, nem ám! 

 

Nem kell farsang: lét a bál... 

Tarkít őszt, télt, tavaszt, nyárt! 

 

 

Jalcs Irén: Mosoly alatt könnyek 
 

- Ma olyan boldog vagyok. Olyan jó lenne, ha mindennap ilyen boldogok 

lehetnénk. 

- Szép nap volt, kedves, és meglátod, hamarosan eljön a pillanat, mikor 

visszatér a régi boldogságunk. Te sírsz? 

- Ezek most boldogságkönnyek, mert olyan jó volt a fiunkat mosolyogni 

látni. Én már nem is tudom, mikor volt az a nap, mikor egész nap moso-

lyogtunk. Látod, milyen az élet. Egy pillanat alatt elvesz minden boldog-

ságot. 

- Édesem, a sors ellen nem tehetünk. Te nagyon jó anya vagy, és szere-

teteddel átsegíted Danikát ezen a nehéz időszakon, és, természetesen, 

itt vagyok én is. Valahol azt is megértem, hogy neheztelsz anyámra a 

történtek miatt, de ő sem tehet semmiről. Bár kicsit jobban figyelhe-

tett volna, de ne a múlttal foglalkozzunk, kedves, csak előre nézzünk, és 

akkor minden szép lesz újra. 

- Olyan jó, hogy tudhatom és érezhetem, hogy te mindig itt vagy velem. 

Mit szorongatsz a kezedben? Milyen papír az? Igaz, lassan már csak 

papírlabda lesz belőle, ha még sokáig görcsösen szorítod. 



ÁLARC – MASZK  

 

11 

- A Danika írta. 

- Mit írt? Elolvashatom? 

- Természetesen. Tessék. 

- Neked írta. 

- Olvasd csak nyugodtan. Tudom, hogy könnyeket csal majd a te sze-

medbe is, mert olyan nagyon szeretjük őt, hogy talán már jobban nem is 

lehet. 

 

Kedves Anya! 
 

Nagyon nehéz azt elmondani, amit szeretnék, így az írás mellett dön-

töttem. Bár így sem sokkal könnyebb, de talán összeszedettebben tu-

dom elmondani azt, amit szeretnék, és talán kevésbé fogok izgulni. Nem 

vagyok boldog mostanában, és talán soha nem is voltam az. Bár lehet, 

hogy gyerekkoromban az voltam, de arra nem emlékszem. Igazán csak 

azokra az időkre emlékszem, mikor kezdtem iskolába járni. Tudom, na-

gyon vártam már, mert szerettem volna megtanulni írni-olvasni, de 

gyorsan nehézzé vált az iskolatáska, és mindig úgy éreztem, fáj a lá-

bam, és nem akarok menni. Mindig csúfoltak a nagy fülem miatt, a nem 

túl szép arcom miatt, és a súlyfeleslegem is nevetésre adott okot. Ne-

hezen viseltem el minden napot, és barátom sem volt. Nem számítottam 

soha arra, hogy jobb lesz a helyzetem, de miután megtörtént az a bal-

eset, már-már tudtam, semminek nincs értelme. Anya, ne haragudj a na-

gyira, mert ő nem tehet semmiről. Én voltam a rossz, mert hiába kér-

deztem, mit főz, ő nem válaszolt. Én mindenáron tudni akartam, magam-

ra húztam azt a nagy fazekat, és így sikerült szereznem azt a sok ne-

hezen vagy soha nem gyógyuló égési sérülést. Milyen furcsa! Épp az ar-

com volt az, ami szinte felismerhetetlen lett. A fájdalom nagy volt, de 

reméltem, egyszer talán lesz barátom. Először nagyon megértőek voltak 

a társaim, és láttam, átérzik fájdalmamat, de lassan gyógyul testem, és 

a sok műtét után talán még annyi vár rám, mint amennyi már mögöttem 

van, de egy idő után már újra nevettek rajtam. Semmi nem változott. 

Ők nevettek, én sírtam. Igaz, a tükörbe még én is félve nézek bele, 

mert rondább arcot, mint az enyém, ritkán látok. Most viszont úgy ér-
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zem, talán sikerülhet, hogy egy pillanatra boldog legyek, ha segítesz ne-

kem. Jövő héten lesz a farsangi bál és szeretnék jelmezt ölteni. Bohóc 

szeretnék lenni. Tudom, most csodálkozol, mert soha nem érdekelt, és 

még az oviban is sírtam, ha be akartál valaminek öltöztetni. Emlékszel, 

hányszor meséltél erről? A bohóc az, akinek az arca mindig mosolyog, de 

ha nem takarná festék, akkor láthatnánk a könnyeit is. A ruha nem okoz 

gondot, de az arcomat most nem festhetem be, mert sokat ártanék vele. 

Így olyan maszkot kell készítenünk, ami hűen hasonlít egy bohóc-arcra. 

Segítesz, anya? Talán még nyerek is vele, ha jól sikerül, de ha nem, akkor 

is boldog lehetek egy percig, mert igazi arcomat senki nem láthatja, és a 

bohócokat szeretik a gyerekek. Anya, segíts, hogy ha egy percre is, de 

boldog legyek, és azért mosolyogjanak, mert örülnek nekem. 

Köszönöm, Anya! Szeretlek nagyon! 

 

Drága Danikám! A mai nap boldogsággal volt tele, és a sok mosolyon kí-

vül a fődíjat is Te hoztad el. Gratulálok! Csodálatos ember vagy, és 

ezt társaid is tudják. Légy elnéző a mosolyukkal szemben, mert ők is 

tudják, hogy erős és csodálatos lélek vagy, és kitartóan tudsz a célja-

idért küzdeni. Csodálattal tekintenek ők rád, és szeretnének olyanok 

lenni, mint Te, de nekik nem igazán akar sikerülni, mert nincs elég ki-

tartás bennük. Ezért a nevetésükkel ellensúlyozzák ezt. Ne vedd eze-

ket a szívedre. Inkább minden mosoly erősítsen abban, hogy még a le-

hetetlen elérése sem kihívás számodra. Barátot is fogsz találni, mert 

lelked szépsége ott ül az arcodon, és ezt valaki észre is fogja venni, 

csak idő kérdése minden. Talán most lehetne száz hamis barátod, de 

mondd, mit érne, ha hazug mosollyal ajándékoznának meg? Maradj 

mindig ilyen, mint amilyen most vagy, és akkor meglátod, boldog leszel, 

még akkor is, ha most nem hiszed el. Tudod, az ember értékei nem a 

külső jegyekben vannak. Az érték az ott belül van, és aki ezt felfedezi 

benned, az lesz az igazi barátod.  
 

Tudd, hogy utadon van két ember, kik mindig segítenek, és ott vannak 

veled. Apa és én azt akarjuk, hogy szárnyalj vágyaid szárnyán, de mi 

mindig ott leszünk, hogy elkapjunk, ha zuhanni készülnél.  
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Dél Tamás: Álarcosbál 
 

Milyen tulipános kedvű 

ez a Fan-Fan! 

Az igazságtalan 

gazdagság orrán 

szeret fricska lenni. 

S bár szívügyekben elég pajzán, 

kit csaljon meg, 

mikor már nem lehet 

a gonoszságot 

poénra venni? 

 

- Ennyi! 

Fekete álarc. 

A válasz, 

az ökölharc, 

melyben a halálfej 

a védjegy; 

hol a gonoszság, 

egy homlokukra ütött bélyeg. 

De mi van, 

ha a tiszta homlok mögött, 

a szívbe van égve? 

- Fantom! 

Egyéni ez a mérce! 

 

Lehetsz itt a Földön 

Lánglovag. 

De az égő, 

égi 

döntés pírja, 

égeti majd arcodat. 
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- Fogjuk be 

zeneterápiára! 

Ha már az 

arkangyal rangja 

nem hajtja, 

attól még a hangja 

lehet angyali, 

erős, 

bűverő. 

S a szerelemnek 

nem kell az álca! 

A torz külső 

nem lehet annak a próbája! 

S lett belőle egy sikoly; 

s az elveszett illúzió 

ájulása. 

 

- Ó, bárcsak 

megmaradt volna Fan-Fan, 

egy cinkos félmosollyal!: 

- Kis szeszély. 

S nem az utolsó esély, 

mely adva volt 

e világnak. 

Az utolsó felvonása 

a darabnak, 

hol a főszerepet 

Fan-tom-as-nak adtad; 

s melynek, Hirosima 

lett a főpróbája. 

S utána mindenki 

hivatalos lenne 

az álarcosbálba. 
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Ez valóban egy 

Isteni Színjáték lenne. 

De sohasem 

kerül fel 

a repertoárba! 

 
 

Varga Katalin: Talmi csillogás 
 

Ebben a mai, rohanó világunkban sok embertársunk viselkedik így.  

Reggel a tükör előtt állítja be arcán a csáb-mosolyt. Hamis fogsorral, 

megjátszott kedvességgel alakítja a megértő, kedves embert. 

Közben mindenkin keresztülgázol, megalázza a környezetét. 

Sajnos, így van ez az internet közösségi oldalain is. 

A fotókon bomba nők, izompacsirta férfiak pózolnak. Hamis idézeteket 

írogatnak.  

Több száz ismerősük van, Szexoldalakon obszcén szavakat használva 

kínálják fel magukat. 

Nekem is van egy ilyen ismerősöm - már évek óta. De én nem őt tekin-

tem a legjobb barátnőmnek. 

Depressziós a hölgy, sőt, egy energiavámpír. Nincsen három mondata 

sem, amiben ne lenne negatív gondolat. Szinte vonzza a rosszat maga 

köré. 

Kicsit talán sajnálnám is.  

De amikor a másfél éve meghalt férjét siratja folyton, dühös leszek.  

Én tudom legjobban, hogy amíg élt a párja, hány férfihoz utazott el na-

pokra.  

Több kapcsolata is volt. Hol van akkor itt az a nagy szerelem a férjé-

vel? A soha meg nem szűnő bánat az elvesztése miatt? 

Panaszkodik néha nekem, hogy mennyi szexuális ajánlatot kap. Pedig ő 

mindig hű volt a férjéhez.  

Ezzel szemben naponta rakja fel a mély dekoltázsát megmutató, kihívó 

fotókat. 

Akkor miért csodálkozik?  
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Sorolhatnám még, miket csinál, de nem teszem. Igaz, nem szép, hogy 

ilyeneket írok. De név nélkül teszem, jogos felháborodásomban. 

Ő egy súlyosan beteg, élettől meggyötört özvegyasszony, akit mindenki 

üldöz. 

Ez az ő álarca. El lehet ítélni, sajnálni, mosolyogni rajta. Én mindig meg-

írom neki: ne vonzza magához a rosszat! Senkinek sem könnyű. De ezek 

nem a közösségre tartoznak. 

A kisgyerek őszinte még, ahogyan az állatok is. Róluk kellene példát 

venni. Van így is elég tragédia a világban. Nem kellenek az ilyen álarcot 

viselő emberek is.  

Semmi szükség rájuk.  

Az álarcokat, maszkokat hagyjuk meg farsangra. 
 

 

Hanyecz István (shf): Farsang idején 
 

Velence szépe  

álarcos bálba hívlak  

rejtélyes maszkban  
 

színes kavalkád  

farsangnak idejében  

télnek havában  
 

szép maszkok mögé 

rejtőznek fiatalok  

szerelmes párok 
 

Boldog szép napok  

vidám mulatozások 

pajkos maskarák 
 

éjnek tündére  

csábításnak mestere  

szépséged bénít 
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Lám Etelka: Eszter egy napja 
 

Eszter felébredt és gyorsan végiggondolta a napi teendőit: még öt perc 

pihenője van. Csendben figyelte, amint az őszi falevelek lustán himbá-

lóztak az ablaka előtt, majd a szél megpörgette őket, és lassan lehullot-

tak a többi színes levelek közé. 

Gyorsan felöltözött, nem időzött sokat a szobatükör előtt. Anyja jutott 

eszébe, és a szíve összeszorult. Gondolatai újra meg újra visszatértek 

szeretett édesanyjához, amint sietve sürgött-forgott a konyhában.  

A fia reggelije is készen volt. Ránézett az órára, ekkor Zolika is megje-

lent. A fiú haja kócosan lobogott, mint egy ifjú titáné, és a csodálatos 

kék szemével figyelte anyja aggódó arcát. Eszter elkapta a pillantását, 

majd rámosolygott, és halkan közölte: „Minden rendben van, drága fiam. 

Siess az iskolába, mert elkésel.” Zolika bekapta az utolsó falatot a 

tányéráról, és puszit küldve kirobogott az ajtón. 

Már éppen felöltözött, útra készen, lakáskulccsal a kezében, hogy megy 

az anyjához, mikor csörgött a telefonja. Nem akart hinni a fülének: az 

apósa kórházba került. Nem tudta, hány perc telt el, mire felfogta, mi 

történt. Igen, be kell mennie a kórházba, úgy érezte, hogy a feje felett 

összecsaptak a hullámok. Leült egy percre a konyhaszékre. Remegett a 

lába, amint átgondolta a helyzetét, Anyja szívbeteg, ápolni kell naponta, 

és be kell járni a kórházba apósához. A férje, Péter, Németországban 

dolgozik, és nem tud most hazajönni, segíteni neki. Hiszen ő a pénzke-

reső. 

Összeszedte lassan a gondolatait, és elindult a kórházba. Úgy haladt a 

járdán, mint egy alvajáró, azt sem tudta, merre jár, remegő lábai vitték 

a helyes irányba. Felszállt a metróra, úgy tíz perc múlva oda is ért a 

kórház bejáratához. Férjének küldött egy sms-t és anyjának egy rövid 

telefonhívást, hogy később érkezik. 

Józsi, az apósa sápadtan feküdt a kórházi ágyon, amint meglátta me-

nyét, kis öröm csillant fel az arcán. Eszter elővarázsolta legszebb mo-

solyát, és köszöntötte két nagy puszival. „Nincs semmi baj, hamar 

rendbe jössz, Józsi papa” - próbálta felvidítani az öreget. – „Mindennap 
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bejövök hozzád. Ma nem szabad téged kifárasztani, azt mondta a dok-

tor bácsi.” Megsimogatta az arcát, és kedvesen megszorította a kezét, 

majd búcsút intve távozott. 

Eszter szomorkásan ballagott az őszi, napfényes úton. Gyalogolva, de 

sietve haladt anyja lakása felé. Az őszi falombok incselkedve lebegtek 

előtte, de ma nem tudták felvidítani őt. A mama már az előszobában 

várta, mire odaért. Gyorsan elmesélte neki, hogy mi történt, és óvato-

san, gyengéden közölte anyjával, hogy jobb lesz, ha hozzájuk költözik. 

Mély csend volt a válasz, majd egymás szemébe pillantottak, ennyi elég 

is volt. A mama bólintott, megértette, és megfogták egymás kezét – így 

üldégeltek a kanapén hosszú ideig, nem beszéltek: a megértés csendje 

vette körül mindkettőjüket. 

Mire Zolika hazaért a suliból, a nagyi már ott volt náluk. Az unoka és 

nagymama jól elszórakoztatták egymást; az újdonság varázsa és a sze-

retet még közelebb hozta őket egymáshoz. Csendben telt el az este, és 

mindenki nyugovóra tért. Eszter Péterrel beszélt telefonon, hangja vi-

dámnak tűnt férje előtt, de amikor letette a telefont, elhagyta ereje. 

A sötét hálószobába bevilágítottak az autók refrektorfényei, villanó 

árnyak játszadoztak a falon. Eszter nagyon fáradtan, kimerülten ült az 

ágy szélén, csendesen folytak a könnyei, láthatatlan álarca lehullott, 

mint egy őszi falevél, és a hold fénye bevilágított az ablakon. 

 

 

Petres Katalin: Álarc-akrosztichon 
 

 Álságos világban segít 

 Letakarni igazi énünk 

 Arcunk póker maszk 

 Rejtekébe temetni 

 Cicomázva feledni. 

 

*** 

Az ÁLARC - MASZK téma írásait a 28. oldalon folytatjuk… 
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Jalcs Irén: Szegedi szép napok 
 

Vannak az életben olyan pillanatok, mikor lelkünkben gyerekek leszünk 

újra. Ránk törnek azok az érzések, amelyek már ismerősek, hisz gye-

rekként átéltük már néhányszor. Ilyen gyereki izgalom volt bennem is a 

Verslista-találkozóra készülve. 

Szeged, Szeged – ízlelgettem a szót, a város nevét, ahová kis csapatunk 

készülődött. Mitől is volt oly izgatott ez a már öregedő lélek? Szeret-

tem volna, ha ez a néhány nap kikapcsol, feltölt, és örök emlék marad. 

Így utólag már elmondhatom, hogy kár volt izgulni, mert minden elkép-

zelésemet felülmúlta az, amivel gazdagodtam ezen a hétvégén. A pálya-

udvar felé tartva akarva-akaratlanul arra gondoltam, hogy milyen lesz a 

személyes találkozás, hisz valahol már mindenkit ismertem, mert a fo-

tója rám köszönt mindennap, és az írások is, melyeket olvastam, kialakí-

tottak bennem egy képet. Így senki nem volt már idegen, de a szemé-

lyes találkozás mindig más, mint a virtuális világ. Viszont elég volt egy 

pillanat, és minden izgalmam tovaszállt, mikor a mosolygós, vidám kis 

csapatot megláttam. Valami olyan megmagyarázhatatlan nyugalom vett 

körül, hogy úgy éreztem, ez a kis csapat olyan, mint egy igazi kis család, 

ahol örülnek annak, hogy végre ismét együtt lehetünk. Úgy beszélget-

tünk, mintha csak tegnap hagytuk volna abba, és boldogok vagyunk, hogy 

ma folytathatjuk. Kegyes volt az időjárás is hozzánk, mert ránk moso-

lyogtak az égiek: tiszta, száraz idővel ajándékoztak meg. Három nap 

alatt rengeteg program volt, hosszasan lehetne mesélni arról, hogy mi-

ket is néztünk meg. Én úgy érzem – és nem csak én vagyok így vele –, 

hogy ott valami csoda történt. Természetesen, szép emlék marad a mú-

zeum-látogatás, a Dóm, a mangalica fesztivál, a séták, a város felfede-

zése. Most is örömmel és boldogan idézem fel ezeket a pillanatokat.  

A megmagyarázhatatlan pluszt, az ajándékot az adta, ahogyan odafi-

gyeltünk egymásra, ahogy őszinte kíváncsisággal érdeklődtünk az iránt, 

ki hogyan érzi magát. Mindannyian többé-kevésbé jártasak vagyunk a 
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kommunikáció azon formáiban is, melyek a mai világban már oly termé-

szetesek, de nélkülözni tudtuk ezeket, és egyáltalán nem éreztük a hiá-

nyukat akkor és ott, mert együtt akartunk lenni, és egymásra akartunk 

figyelni. A mobiltelefonok szinte csak akkor kerültek elő, mikor fényké-

peztünk. Fotóból viszont készült vagy két-háromszáz darab. Nem az 

volt a fontos, hogy percenként osszuk meg a világhálón, ami történik ve-

lünk, mert sokkal fontosabb volt, hogy együtt legyünk, és beszélges-

sünk. Nagy öröm volt számomra, hogy a mi szobánk adott helyet az esti 

nagy beszélgetéseknek, amelyek hajnalig nem is értek véget. Régen volt 

már ilyen beszélgetésben részem, mert a mai rohanó világban ritkán ér-

nek rá beszélgetni az emberek. Sok olyan témát érintettünk, amiről 

nem is olyan egyszerű beszélni. Főleg akkor, mikor mindenki másként 

látja a dolgokat, mikor vélemények, látásmódok ütköznek. A csodálatos 

az volt, hogy ennek ellenére meghallgattuk egymást, tiszteletben tud-

tuk tartani a másik véleményét, és el tudtunk mindenkit fogadni olyan-

nak, amilyen. Izgalmas volt azokat a véleményeket hallgatni, amelyek ki-

csit távol állnak tőlünk, mert ezek gondolkodásra késztettek. Nagyon 

fontos volt, hogy senki nem akart megváltoztatni senkit. Nem voltak ál-

arcok, csak igazi arcok és tisztelet és szeretet. Érezhető volt a díját-

adó előtti estén az izgalom is. Mindenkit nagyon foglalkoztatott az a 

gondolat, hogy vajon ki lesz az idei díjazott. Ez is mutatja, hogy minden 

Verslista-tag számára fontos ez a díj, és a lelke mélyén mindenki arról 

álmodik, hogy egy napon majd ő veheti át. A fokozott érdeklődést az is 

jelezte, hogy a díjátadót megelőző vacsorára mindenki időben érkezett. 

Olyan színvonalas este keretében került sor a díjak átadására, hogy ke-

vés elismerést adnak át ilyen keretek között. Csodálatos, első osztályú 

vacsora. Kívánságainkat éberen figyelő pincérek.  

A kötetbemutató méltó felvezetése volt ennek az eseménynek az iro-

dalmat kedvelők és az írást művelők számára. Igazi öröm volt Anna és 

Katalin felolvasását hallgatni. Én pedig úgy izgultam, hogy úgy éreztem, 

nem is fogok tudni megszólalni. Jó volt osztozni a díjazottak örömében. 
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Jó volt gratulálni azoknak, kik nagyon sokat tettek a listáért és csodá-

latos írásaikkal ajándékoznak meg minket mindennap. Szép este volt. 

Volt még sok nevetés és móka, melyekre ha visszagondolok, akkor még 

most is mosolyra húzódik a szám. A mi szobánkban volt egy kis szellem-

járás, ami sokakat megnevettetett, de olyan is akadt, ki megerősített 

abban, hogy bizony, szellemek léteznek, és nem véletlen az, hogy moz-

gott a függöny, magától bekapcsolt a kis asztali lámpa, vagy éppen egy 

időre eltűnt a vendégkönyv. Ezek megtapasztalásakor azért átfutott 

rajtunk egy kis félelem, és próbáltuk megmagyarázni a megmagyarázha-

tatlant, majd elhessegettük a kellemetlen érzéseket, és nevettünk na-

gyokat, de azért arra a két-három órára, amíg próbáltunk aludni, egy 

aprócska lámpát égve hagytunk. Gyorsan elrepült ez a néhány nap, és 

hiányzik mindenki nagyon. Ezekben a napokban azt kaptuk egymástól, 

ami a legfontosabb és a mai világban egyre kevesebb. Olyan szép is len-

ne a világ, ha úgy tudnának az emberek egymásra figyelni, mint ahogyan 

mi figyeltünk egymásra, és ahol jelen volt a szeretet kinyilvánításának 

sok formája.  

Köszönöm, hogy veletek lehettem, és boldogság számomra, hogy egy 

ilyen kis csapathoz tartozhatok. A szegedi hangulatot, érzést lelkem-

ben őrizve várom, hogy mikor találkozunk újra, de valahol azt is érzem, 

hogy egyszer még visszatérünk oda, ahol boldogok voltunk, és igazi kis 

csapattá kovácsolódtunk. Barátaim, Verslista, KÖSZÖNÖM! 

 

 *** 

 

A következő oldalakon a Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Vers-

lista csoport 16. születésnapjáról, a szegedi kirándulásunkról, a kö-

tetbemutatóinkról, illetve a Kortárs Magyar Irodalomért Díj átadá-

sáról láthatók fényképek…  

 

Szeged, 2016. november 4-6.
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Az ÁLARC - MASZK téma írásainak folytatása… 
 

Ordas Andrea: Maszkban a szív 
 

Álarcot vajon viselhet a szeretet? 

Mutathatja mindig más arcát neked? 

Be tudja csapni szerető szívedet? 

Csalfa remények adják az igened. 
 

Viselhet-e maszkot egész nap az arcán? 

S ha éjjel magához húz, fejeddel a vállán? 

Elhiteti veled, hogy megosztja világát, 

Hogy nem éled többé az életed árván. 
 

Az álarcát vajon meddig viselheti? 

Eljön a nap, hogy maszkját leveti? 

Ha rájön, hogy a gyűrű kicsit szorít, 

Kitalál valamit, és mindent borít. 
 

De álarcát, hidd el, ekkor sem veti le, 

Nem mondja, menj el, takarodj izibe, 

Hisz álarcát viseli, így bír maradásra, 

Szíved’, agyad’ becsapva ad csókot a maszkjára. 
 

 

Mukli Ágnes: Álarcom lettél 
 

Maszkom festem kékre, zöld lett, mint nyári lomb! 

Zengő berekben mártózik meg a sárga, 

fázós reggelemben beleégett tegnap 

halál-vörös orral, fintor maskarámban. 

Álarcom nem rejt el, beszél folyton-folyvást, 

árulkodik rólam, ha kell, ha nem – mondja. 

Színe szerteszét hull, átlátszó, áttetsző, 

játszi szavaival bíbor alkonyomba’. 



ÁLARC – MASZK  

 

29 

Álcám a festetlen, hófehér, hulló hó, 

betakar, eltüntet hegyes-dombos földet. 

Madaram lábnyomán csábító csillogás, 

kábító pelyhekkel hóangyalok jönnek. 

Vállamról válladra, arcomról arcodra 

hócsipkéket horgolnak lenyugvó napnak. 

Álarcom lettél már, lelketlen lelkeddel, 

fantomom, sejtelmem, hisz téged akarlak. 
 

 

Dobó Georgina (Canses): Álarcosbál 
 

Táncos lélek 

Már nem félek 

Maskarák: kékek lilák 

Mint Velencében a karnevál 

 

Páros élet 

Az élet 

Egyedül mily árva 

Ha nincs a szívednek párja 

 

Együtt voltunk ott 

Te és én 

Az álarcosbál közepén 

Nem féltünk 

Pedig majdnem megégtünk 

Jól eltévedtünk 

 

Erősen szorítottad mindig kezem 

Csepegtetted belém minden Hited! 

 

Az út hosszú volt vonattal mentünk 

Szerelmeskedtünk 
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Maskarák! Kékek és lilák! 

Mint Velencében az a tovatűnt 

Elfelejtett karnevál! 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: Álarc nélkül 
(Válasz Tóth Árpád Álarcosan c. versére) 

 

Nem voltál soha rossz, csupán szótlan, borús. 

 Némelykor hideg talán. 

Bevilágítottál mindent, szerteszórtad 

 Lelked összes aranyát. 

 

Kastélyokat csodáltál, pálmafákat is tán, 

 Virágzó Riviérát. 

Vágytál meddő helyett néhány boldog órát, 

 Feltártad intim szférád. 

 

Nehéznek érezted magadba zárt búdat,  

 Elhagytad börtönödet. 

Vergődtél, fénylettél, kifakultál, koptál, 

 Átkoztad ösztönödet. 

 

A Végítélet napjait éljük egyre, 

 Csillog a talmi világ. 

Egyforma maszkok, maskarák másodkézből, 

 Gomblyukban hervadó virág… 

 

Odabent vergődhetsz, tüdőd cellájában 

 Életre kelhet jajod. 

Lehetsz türelmes, ébren maradhatsz velem, 

 Kibeszélheted bajod. 



ÁLARC – MASZK  

 

31 

Légy reménységgel, álarcod hagyd örökül, 

 Ez lesz hát menedékem. 

Saját maszkom nem véd, könnyem vékonyítja, 

 Nem lehet fedezékem. 

 

Szelíd szemedben saját lelkem láthatom, 

 Öledbe veszel, ringatsz. 

Megmutatod tisztán szemüveged tükrén: 

 Ilyen vagy! Menj el! Sírhatsz… 

 

 

Jalcs Irén: Nagy színész voltál 
 

Igazi arcodat soha nem láttam, mert nagy színész voltál mindig, az biz-

tos. Kár, hogy soha nem léptél színpadra, mert biztosan minden este si-

kered lett volna. Vörösre tapsolták volna a nézők a kezüket, és ha így 

történt volna, akkor mindenkinek jobb lett volna. Kellett kis idő, míg ki-

ismertelek, és hiába viseltél álarcot, átláttam azon. Szép, színes álar-

cot viseltél, olyan vidámat, megnyerőt, és azt hitted, soha igazi lényed-

re fény nem derül. Erősen szorítottad kezem, és – Szeretlek! – súgtad a 

fülembe. Nagy színész voltál, mondtam már? Bókoltál és hódoltál, de 

olyan kifinomult érzékkel tetted, hogy először észre sem vettem. Csil-

logott szemed, és mosolygott arcod, de egy szép napon töredezni kez-

dett az álarc, úgy, mint mikor a jéghegyek olvadásnak indulnak. Szép 

lassan feltárult az igazi éned, amiben sok szép nincsen, mert aki hazug-

ságokkal téveszt meg másokat, az jó ember ritkán lehet; előbb-utóbb 

lehull az álarc, és fény derül az igazságra, mert játszhatsz szerepet 

százat, és hamisan mondhatod, hogy szereted a másikat, és ideig-óráig 

hisznek is neked, de egyszer eljön az igazság pillanata, és akkor magá-

nyos maradsz, majd meglátod, mert nem lesz igazi barátod. Lelked sze-

retetért kiált majd, de nem lesz, ki átöleljen, mert megtévesztetted 

azokat, kik téged szerettek, és az emberek nehezen felednek. A játék 

egyszer véget ér, mert semmi nem tart örökké. Egyszer belefáradsz a 
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sok szerepjátékba, és akkor mindenki előtt feltárul igazi arcod. Sajnál-

lak, tudod? Mert én már rájöttem, hogy hamis minden szavad és a ma-

gány felé rohansz éppen, mert ma még sok a barátod, de közel már a 

perc, mikor kezedbe temeted majd a fejedet, és sírva kérdezed: mi 

történt velem? Nehéz lesz feldolgozni akkor, hogy fájdalmadat egyedül 

magadnak köszönheted, mert kifinomult játékodba úgy belefeledkeztél, 

hogy észre sem vetted: az emberek lelkét törted össze. A sors megfi-

zet mindenért, és ennek igazságát elismered majd azon a napon, mikor 

kezedet nyújtanád, de nem fogja meg senki. Inkább továbbhaladnak, és 

hagynak sírni. Remélem, játékod hamar véget ér, és álarcod leteszed 

végleg, mert akkor talán még van reményed arra, hogy ember lehetsz 

újra – a következtetéseket levonva és lelkileg megtisztulva. 

Tudod, az jut eszembe, ahogyan nézlek, hogy aki másokkal játszik, azzal 

mások is játszani fognak, csak idő kérdése csupán minden, és meglátod, 

egy napon Te leszel az a játékos, kit megtévesztenek, és akkor átérzed 

majd a tetted súlyát, de lehet, hogy akkor már késő lesz. 

Az előadás véget ért, a függöny legördült, de az én tapsomat ne várd, 

mert számomra idegenné váltál. 
 

 

Czégény Nagy Erzsébet: Ál-arc 
 

két szem 

egy orr 

egy száj 

arc 

külsőség 

belül harc 

öröm mögött 

bánat 

leplezed vágyad 

mimikálsz 

rángó izom 

mosolyod 
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szemed ácsorog 

kezet nyújtasz 

bár ütnél 

érintésed égetőbb 

a tűznél 

kívül virulsz 

belül rohadsz 

lelked adtad 

a gonosznak 

szálfa termeted 

belül görbe 

sosem nézel 

tükörbe 

élted hossza 

félidő 

egyszer rájössz 

a hamisság nem 

kifizetődő 

 

 

Hanyecz István (shf): Álarcos szépség  
 

Álarcos szépség 

Velencében hódít most 

víg mulatságon 

 

álarcosbálban 

önfeledt fiatalok  

szép kavalkádja 

 

rejtélyes álarc 

színes maszk mögé bújva  

hódít szépséged 
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esti homályban  

szépsége elbűvöli 

maszkos lovagját 
 

csillagos éjjel  

gondolában csók csattan  

álarcos maszkon 

 

 

Diana Soto: Az álarc mögött  
(vers a gyermekkereskedelem ellen) 

 

Forró tejben fürödtem,  

tán tizenkettő voltam. 

Arany fésűket tettek 

elém arany dobozban. 

 

Fodros ruhácskát hoztak, 

kilátszott cseppnyi mellem, 

plüss mackót parancsoltak, 

hogy fogjam a kezemben. 

Hajamat befonták és  

piros rózsából fűzték,  

a tízesnek neveztek, 

egymás közt betűzték.  

Üvegfal elé vittek,  

arcom álarc fedte, 

maszkos bácsi könnyezve  

nézett rám, a gyerekre. 

 

Zöldhasú papírt tettek  

elé ezüst dobozban, 

vérben fürdettek meg. 

Tán tizenkettő voltam. 
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Keszy-Harmath Dániel: Farsangi színkavalkád rejtőzködőknek 
 

Arany, kék, piros 

zöld és barna maszk? Farsang! 

Más valaki vagy! 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: Kérdőjelek 
 

Álarcot kellene öltenem néha, 

Meghazudtolni valódi önmagam? 

Suhintsam meg ostorom is, te céda? 

Hogy retteghessétek „kegyetlen” szavam… 

Nem értitek, hogy mi az az emberség? 

Gyakorolhatom, tirátok nem ragad! 

Meghallgatnátok? (Micsoda szívesség!) 

Megérthetnétek, mit eszetek tagad… 
 

Kérdőjelet tesztek szép szavaimhoz. 

Gúnyoljátok egyre őszinte hitem. 

Hiába látjátok: szemetetek kínoz, 

Facsarodik egyre, bezárul szívem. 

Alakoskodtok, színleltek talán. 

Hasonulás közben kárhoztok így el. 

Sarlatán én nem vagyok, koholt a vád, 

Mindegyikőtök tetszeleg és mímel. 
 

Színleltek eleget, nem visztek jégre, 

Lehull maskarátok, maszkotok lyukas. 

Meglátjuk egymást, beszélgetünk végre. 

Lemerült a telefon. Ő volt a ludas! 

Összeér a lelkünk, megijedtek hát, 

Elhagytok így újra, kiált a jelen, 

Veszélyes az erkölcs, gonosz a világ. 

Győz hát a hamis? Kacag az értéktelen? 
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Petres Katalin: Villamoson 
 

gondosan felteszi sminkjét 

örökre ívelt tetovált szemöldöke 

valószínűtlenül döfködi 

a komor tétova reggelt 

okostelójába mélyed 

majd bamba szelfijével 

szemezve döbben rá 

otthon felejtette őszinte 

m o s o l y á t 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: Egy halotti maszk 
 

 Na, pontosítsunk csak! Nem egy halotti maszk, hanem Ady Endréé. 

Mit akarok vele? Igen, van az a szép, könyöklő arcképe is Érmindszent 

szülöttjének, nézhetném azt is! Beszélhetnénk arról is. Belebújhatnék a 

16 éves Csinszka bőrébe, s elképzelhetném, milyen volt, mikor hosszas, 

izgatott várakozás után megpillantotta rajta Ady autogramját… Rám is 

meghatározó benyomást tesz a Székely Aladár által készített kép, s 

bevallom: tagadhatatlanul megbabonáz. Valamit igenis megragadott a 

fényképész a költő énjéből! Azok a fura, idegen, merengve álmodozó, 

beszédes szemek! Hisz valamilyen módon mégiscsak táltos volt ő! Igaz… 

hús-vér, sebezhető, támaszra szoruló ember, csak éppen nagy erejűek, 

sodróak, varázslatos hatásúak a versei. Ott dübörgött szívében, agyve-

lejében, fülében a ritmus. A gőg, az önteltség, a magabiztosság álarcát 

öltötte legtöbbször magára.  

 De most tényleg nem erről a „könyöklős” fényképről szeretnék szól-

ni, hanem az említett maszkról… Lehet, hogy ez kényes dolog. Ilyesmi-

ről nem szoktak írni… Hát még vallani! Pedig ez a maszk-arc minden te-

kintetben a legpontosabb, és tulajdonképpen a legszebb kép, amit őriz-

hetünk a Hortobágy poétájáról. Nem látszik rajta a szélütöttség, a ko-
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rai vénség, semmiféle betegség jele nem ütközik ki rajta. Ha Dénes 

Zsófia szemével nézhetném, akkor is azt látnám, hogy a halott költő 

visszaszépült olyanná, amilyen valaha, a legszebb korában volt. Hanyatt 

feküdt Ady, mikor készült ez a maszk. Így mást érzékelhetünk, ha néz-

zük, nem azt, amit utolsó fényképe láttán Juhász Ferenc: „Fáj az istent 

roncsokban látni”. Nem, mi nem az összetört bálványt látjuk, ugyanis a 

püffedtség leapadt arcáról, kínzó betegsége lefogyasztotta, s befelé 

vérzett el, mikor aortája megrepedt. Teste nem lett hát szederjes. Góg 

és Magóg fia megfiatalodott, istenült. Igaza lett, ő megmondta: „Milyen 

szép halott leszek”… (Talán látta már saját magát halottként, talán 

tényleg képes volt uralni az idősíkokat, sőt: megsokszorozni önmagát.) 

Szegény vigasz, de vigasz.  

 Nos, ezért van rám ilyen nagy hatással ez a halotti maszk, ami in-

kább tabu, idegenül furcsa, rideg kiállítási tárgy lehet többek szemé-

ben. Van, akit meg is borzongat a látvány, s csaknem sértődötten fordul 

el: miért is kell idejekorán szembesülnie a halállal. Pedig ha figyelmesen 

megnézné Ady maszkját, láthatná: elsimult arcán a fájdalom, könnyűvé 

vált a keservvel hurcolt teher: az Élet. Senki és semmi nem kerülhetett 

közvetlenül közelebb a Halál rokonához halála után, mint ez a maszk, a 

megtisztult, derűt sugárzó arc legapróbb titkainak és utolsó vonásainak 

leghitelesebb őrzője. Szellemét így könnyebb megőrizni, persze kelle-

nek a lelkéből és az elméjéből sarjadt érzések és gondolatok – versei – 

is hozzá, együtt adják ki azt a valamelyest teljesebb képet, amit homá-

lyosan formálhatunk ösztöneinkkel, megérzéseinkkel, eszünkkel róla.  

 Álarcokat viselünk mindnyájan. Miért irtózik akkor bárki is az álarc 

legősibb formájától, egy halotti maszktól? Miért? Hisz annyi mindent 

üzen! 
 
 

Petres Katalin: Lehull a maszk /haiku/ 
 

Abban a percben 

a végső lehelettel 

a Mindenséggel 
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Dobrosi Andrea: Maszkabál 
 

Kinő a takarás, 

mint egy pattanás, 

alóla vígság szivárog, 

bombaként robbant 

hó takarta hegyet, 

lobbant helyette táncot; 

 

a sápadtság 

elszégyelli magát, 

csak egy a fontos: 

a maszkabál, 

 

ahogy tavaszt reklamál, 

a szóból ki nem fogy, 

s ha a fagy csípne is, 

mint a hagyma, 

ő akkor is duruzsolna, 

mert mi az, hogy…! 

 

Álarcban 

nem szólhat a nóta? 

Ezt ki mondta? 

 

 

Tóth-Hekkel Arany: Maszkabál 
 

Árnyékoló ornament' - 

Sorsok sora mire ment? 

Maszkabálos mindenek: 

Álarcra álarc minek? 



ÁLARC – MASZK  

 

39 

Arcredőn kenyérmorzsa, 

Életért küzdő hajsza. 

Ködözve lejtő fertő... 

Kormosodik az erdő! 

 

Maszkabáli piruett - 

Körébe ki nem esett: 

Sziulettjén csekk szelleng, 

Fiaskóján maszka-szleng! 

 

 

Dobó Georgina (Canses): Álarcok 
 

A gorombaság álarca 

Mögé bújtattam vad szívem, 

Mert másképp nem lehet. 

 

A mogorvaság maszkját 

Helyeztem dús keblemre, 

Hogy jobban értsenek. 

 

Hisz ki hallgat 

Egy lágy szavú balgára? 

 

Keményen kell harcolni, 

Állhatatosan. 

Halk szavunk nem 

Hallják a mennyekben sem. 

 

Üvölteni kell, még ha 

Belül sír is árva lelkünk. 
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Kiáltani a magasba 

Egy szebb és jobb életért. 

Egy közösségért, közegért, 

Hol az álarcosbál véget ér. 

 

Hol önmagad lehetsz. 

És maszkok nélkül szeretsz. 

 

 

Golán Angéla Gabriella: A maszk 
  

Szürke bőr, megannyi bűn. 

A múlt gyötör, az élet kín. 

A szem rideg, a lélek fád, 

Nem érdekel már a világ. 

  

Leveted e terhet hát, 

Az álarcot, az álruhát. 

S a lehullott álca mögött 

másik éned rejtőzködött, 

  

Mely szelíd, mint nyári szél, 

a léthatáron túlon ér, 

hol való az illúzió, 

s nem kell maszk, hisz reál a jó. 

 

 

Szabó Edit Irma: Örökbe zárt ékszer 
 

Kevésszer lehettem érzelmi jóllakott, 

átéltem szeretethiány állapotot. 

Csak rád programoztak genetikus kódok, 

zsigerek diktáltak hipnotikus álmot. 
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Rám kapcsoltak immár lassú fokozatot, 

emlék-feltámasztó tapadókorongok. 

Múltba merülésem többször megörökölt, 

egy testben két lélek, bennem ötvöződött. 

 

Állig-nagykabátod begombolt érintés, 

kihűlő kereszttűz, zsebben maradt érzés. 

Közöny-pillantásom akadálytúlélés, 

gyújtóláng-tekintet, pillanatfeltöltés. 

 

Farsangi maskarád fagyvirágos álarc, 

jégbordás ösvényen félbe maradt válasz. 

Beburkolt reggelek keresztezik utad, 

dermedt csendszilánkok dérszívet rajzolnak. 

 

Tűzeső éveink hamuba szürkültek, 

feltörő gejzírek hasadékba tűntek.  

Szeretet ívében fülbemászó dallam 

szállnak a szelekkel moll-hangjaink lágyan. 

 

Karod ölelése vétkező körvonal, 

tátongó mélységbe égi jellel zuhan. 

Csípőmben bolyongó, lassuló körforgás, 

minden ujjad hegyén megbújt kottavarázs. 

 

Kíméletlen valóm kétértelmű kényszer, 

létköz-állapotom örökbe zárt ékszer. 

Hajnali fény egén vágyteli szenvedély 

egymásban derengő menedéket remél. 
 

*** 
Ajánljuk a VERSLISTA YouTube csatornáját is,  

ahol több száz Verslistához kapcsolható írás videofelvételét  

nézheted/hallgathatod meg: http:/youtube.hu/Verslista 
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KUTASI HORVÁTH KATALIN: KÖNYVAJÁNLÓ 

Tóth-Hekkel Arany: Hetvenkedő idő című kötetéhez 
 

Tóth-Hekkel Arany válogatott kötete csaknem öt évtized költői termé-

séből ad ízelítőt a hetedik X-hez közeledve, melyre a címben is utal.  

Az idő árján folynak erős zeneiségű gondolatritmusai, dalai, szonettjei, 

melyeket tematikusan – XI fejezetbe– rendezve olvashatunk. A múlton 

révedezik, megpróbálta őt az élet, a fájdalom. 

Személyeket és hangulatképeket idéz meg verseiben, filléres, de meg-

hitt napjairól szól, megmutatkozik gyermekízű akarata is. Gyakran ódai.  

Több versében korrajzot fest, záró szonettkoszorúja egyfajta hely-

zetértékelés. Több művét rokonainak, barátainak ajánlja, szerettei illa-

tát őrzi a gyerekkori tanya, falu. A legtöbb vers központozás nélküli.  

Az alliterációk, a figura etimologycák, a tiszta rímek sokasága, a zene 

motívuma, az ellentétek egymásnak feszülése lüktetőbbé, a szineszté-

ziák pedig álomszerűvé teszik a sorokat. Meghitt perceket hozzanak! 
 

*** 

Gábor Ágnes: Hermés pillantása című verseskötetéhez 
 

Egy letűnt – egyben a mai – kor metszete, ami a fordításokat is tartal-

mazó, a klasszikus és modern műveltséget sugárzó – sokszor mitológiai 

alakokat megidéző, mottókat, ismert sorokat, kifejezéseket tartalmazó 

– kötetben feltárul disztichonokban vagy szabadabb verssorokban; szo-

nettekben, elégiákban, szatírákban, epüllionban, haikukban vagy a Vil-

lont idéző balladákban. A versek és ajánlásaik barátokhoz, tanárokhoz, 

társakhoz, vér szerinti és lelki rokonokhoz szólnak, és a tiszteletükről, 

elvesztésük fájdalmáról, a hiányukról árulkodnak. 

Gábor Ágnes együtt él a régmúlt – ókori vagy nyugatos – költőivel, hallja 

őket, így olykor beférkőznek kifejezéseik, soraik a verseibe; néha antik 

hősöket szólaltat meg, máskor a gyarló jelen emberei folytatnak párbe-

szédet, pl. pentameterekben, s lehet, hogy plázázás közben. Kánonjai a 

nyelv és a vers védelmében felszólaló fájó, negatív hangulatú ars poeti-

cák. Talán jogosan siratjuk el a múzsákat a költőnővel együtt…  
*** 
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KESZY-HARMATH DÁNIEL: KÖNYVAJÁNLÓ 

Kutasi Horváth Katalin: Lélekhálózat című kötetéhez 
 

Ez a keményfedeles, szürkés borítójú kötet már megjelenésével a leendő 

olvasó kezébe csalja magát. A cím is sokat ígér: Lélekhálózat, azaz az 

emberi lélek sokszor szövevényes, titkokkal teli világa, amelyben feltárul 

az írónő lelke és a körülötte lévő emberek, tárgyak és környezet lelke is. 

A Holnap Magazin gondozásában megjelent kötet prózái egyenként új ol-

dalra kerültek, igényes tipográfiával, alcímekkel ellátott fejezetekbe 

rendezve. Az alcímek által kirajzolódik Kutasi Horváth Katalin írói világa, 

amelynek fontos része a tanítás, az élet filozofikusabb kérdéseinek tár-

gyalása, az irodalom és a nagy elődök (Babits Mihály, Tóth Árpád, Pilinsz-

ky János) iránti alázat bemutatása rengeteg intertextuális kapcsolattal, 

illetve a természet és azon belül is az állatok. Nagyon fontos részei az 

írásoknak a pedagógus-írónő életében tanított és nevelt középiskolás di-

ákok, akik sokszor a novellák hétköznapi hőseivé válnak. Érezni a kispró-

zákban a szakma iránti szeretetet, de egyben a tehetséget is. 
 

*** 

Jalcs Irén: Férfi könnyek című kötetéhez 
 

A hívogató, lilás színvilágú borító misztikus, álomszerű érzetet kelt az 

emberben. Aztán elolvassa a kedves olvasó a címet: Férfi könnyek. A jel-

zős szószerkezet máris szokatlan, érdekes, sokat sejtető. Olyan írásokat 

– vagy ahogyan a szerző nevezi, történeteket – előlegez meg, amelyekben 

férfiak mesélnek érzéseikről, nehéz és megható pillanatokról, mély gon-

dolatokról, sokszor megpróbáltatásokkal járó sorsukról. Ötvenkilenc tör-

ténet, különböző életkorú és társadalmi helyzetű férfiaktól, de mindben 

közös, hogy a fájdalom vagy az öröm könnyei külön-külön vagy egyszerre 

megjelennek bennük. Jalcs Irén történeteinek hősei hétköznapi embe-

rek, a gimnazista kamasztól az érett korú férjen keresztül a tisztesség-

ben megőszült idős emberig. A legtöbb történetben fontos szó és téma a 

szeretet, a hála, a másik ember iránt érzett, talán soha ki nem mondott 

kötődés, így a megszólítások, amelyeket az olvasó néha magáénak érez, 

sokszor szívbe markolóak. Rövid novellákat olvashatunk, amelyekben do 
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minál az egyes szám első személyű mindentudó elbeszélő, az epikus alap-

formák közül pedig a leírás és a párbeszéd. Olyan párbeszédek, amelyek-

ben már-már lélektani feltárásnak lehetünk szemtanúi. 
 

 
.  

Jalcs Irén: Férfi könnyek c. kötetének bemutatója – Szeged 
*** 

KOVÁCS DANIELA: KÖNYVAJÁNLÓ 

Millei Lajos: Szószivárványok c. verseskötetéhez 
 

Millei Lajos minden versbe örökített lélekrezdülése olyan, akár egy 

szentély, ahová csak levetett cipővel és levett kalappal illik belépni.  

Az eszme magasztos szikrája ragyog minden tökéletesre csiszolt köl-

teményéből, és most nem csupán a hang kellemes mértéktartására, 

avagy verstani ritmuson alapuló tökéletességre gondolok, hanem a belső, 

a lényegbeli értékekre, a mártírpózoktól mentes szellemre, az ösztönös 

eleganciára, mely a szerző minden alkotásában felismerhető.  

Feszült magába figyelésével találkozhatunk már e kötet nyitó versében 

is, melyben dacosan elkiáltja magát: „Törekvésem vérét ne fessétek 

másra, / alkotni születtem, nem bólogatásra.” (Acélos derékkal).  

Az Élet nevelte őt ilyenné, amikor lelkének meztelen lapjára először 

véste rá a becsület szót. Az az Élet, melynek a szerző – mint ahogy a 
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Nem osztozom című versében írja – csak egyszerű bérlője. De amíg itt 

van, míg friss levegővel telítődik meg a tüdeje, a szépirodalom alázatos 

szolgájaként teszi a dolgát. Az akaratok és az elszánások tudattalan 

ősforrásaihoz hajózik el mindnyájunk örömére naponta, ám hiába ren-

delkezik a tudással és művészet eszközeivel, magával csupán egy élet-

képes szómagzatot hozhat el onnan.  

Ha nyílt elmével, odafigyeléssel és beleérzőn gyönyörködünk e szószivár-

ványok szépségében, kivétel nélkül mindannyian észrevesszük majd, hogy a 

költő szeretne átmenteni az örökkévalóságba valamit. Nem csak a táj, a 

hazaszeretet szentségét, a lélek gyönyörűségét, hanem a valaha átélt pil-

lanatokat is, és az emlékekkel együtt mindazokat, akiket szeretett; - 

„Anyám, ha teheted, néha vesd reám szemed, / kisded álmokat vigyáznod 

nem volt hasztalan” (Emlékeid hullámverésében), „Elrohantál innen, hol 

mindig karok védtek, / s az életvásznadat tiszta vízzel mosták” (Elmentél), 

„megajándékoztad folyvást éhes tekintetem, / hogy ez a pillanat örökre 

megmaradjon nekem.” (Lelkem falára festett a hajnal). Teszi ezt úgy, hogy 

nem fontos, kinek dalol, mert akinek a lelke csordultig tele van ilyen va-

rázslatos kincsekkel, úgy énekel bele a pusztába, hogy cseppet sem törődik 

azzal, hogy a puszta érti-e, vagy sem. Mégis, kezünkbe venni ezt a verses-

kötetet, belelapozni léleküdítő megpihenést jelent a tiszta művészet oázi-

sában. Szeretettel ajánlom azoknak, akik önérzetes és méltóságteljes al-

kotásokra szomjasak. 
 

*** 

Diana Soto: Ártatlan bűnös című kötetéhez 
 

Ha kezünkbe vesszük ezt a könyvet, találkozhatunk benne olyan alakok-

kal, akiknek nagy szemeiben titkos lángot látunk, és sejtelmesen érez-

zük elhallgatott szabadságvágyunkat. A legelső ilyen alak a forradalmár, 

a második maga Marie-Antoinette, aki unalmas életétől vágyott meg-

szabadulni elkártyázva nemzete vagyonát. Vienna (Bécs női alakban) 

felmenteni kívánja a királynét vétkei alól, míg a börtön szűk és rideg 

cellájában tölti napjait, álmában meglátogatja és visszaviszi őt a téren 

és az időn át oda, ahol bizonyosságot nyerhet afelől, hogy néhány eset-

ben nem volt más választása, mint azt cselekedni, amit cselekedett. 
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A történet Franciaországban játszódik és Marie-Antoinette királyné 

trónfosztásáról szól. A nép megelégelte az éhezést, a nyomort, és fel-

lázadt a királyi család ellen. A királyt már kivégezték. Zajlik a tárgya-

lás, melyen Marie-Antoinette-et is hazaárulással vádolják, és guillotine 

általi halálra ítélik. A királyné kivégzése után a polgár is, a forradalmár 

is rájön, hogy a lázadás nem old meg semmit, a kiontott vér úgy tapad 

mindkettejük lelkéhez, akár a lucfa ágaihoz a ragacsos gyanta. 

Klasszikus tisztaságú nyelvezet zeng az egész műből, a dráma a pergő 

történetek váltakozásában mindenütt felcsillan. Diana Soto addig gyúrja, 

színezi, árnyékolja papíros-figuráit, amíg azok teljesen élő hangon szól-

nak hozzánk, ez teszi élvezhető élménnyé a könyvet. Szeretettel ajánlom 

azoknak, akik a történelmet az irodalom szemén át szeretnék látni.  
 

***  

JALCS IRÉN: KÖNYVAJÁNLÓ 

Kutasi Horváth Katalin: Kiszakadva című verseskötetéhez 
 

Már a borító is vonzza a tekintetet, kíváncsivá tesz, milyen gondolato-

kat rejtenek a lapok. A saját kezű rajzokat látva csak fokozódik ez a 

kíváncsiság. Verslistás évek alatt születtek a rímbe szedett gondolatok 

és a játékokra, képekre szőtt érzések, úgy érezzük, a költő a mi kis vi-

lágunkba repít a mi gondolatainkat, érzéseinket megfogalmazva.  

Nem láthatók azok a képek, melyekre a sorok születtek, de életre kel-

nek, színesen pompáznak. Vágyak, álmok, érzések, pillanatok, merengé-

sek és kérdések. Kiszakadunk a jelenből, vagy behálózva érezzük ma-

gunkat. Nehéz letenni a kötetet, kíváncsiságunk tovább lapoztatja ve-

lünk. Nagyszerű utazás ez múltból a jelenbe vagy a vágyak mezejére, 

miközben kirajzolódik előttünk a költő lelkivilága, emberi értéke. A raj-

zok fogva tartanak. Hol mosollyal jutalmazzuk az alkotást, hol akaratla-

nul is megsimítja kezünk, mert olyan kedves. A költő hol Radnóti sírjá-

hoz visz minket, hol a természetbe hív. Egy öreg pár is felbukkan, a 

szerelem érzése is hatalmába keríti az olvasót.  

Mindenkinek szeretettel ajánlom a kötetet, mert egyes sorok olyan 

mély nyomot hagynak bennünk, hogy már csak azt vesszük észre: ismé-
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teljük, és szinte már kívülről tudjuk. Jó kiszakadni a hétköznapi világ-

ból, és hagyni, hogy behálózzanak a versek. 
*** 

 

KESZY-HARMATH DÁNIEL:  

ALKOTÓI KÖZELKÉP – DIANA SOTO 
 

- Mutatkozz be a Képzeld el… olvasóinak, kedves Diana! 

- A nevem Tanács Diána, írói néven Diana Soto. 

- Hogyan kezdődött vonzalmad, szereteted az íráshoz? Mesélj a kezde-

tekről! 

- Az írás az olvasás szeretetével kezdődött, mondhatni én voltam az 

egyetlen óvodás, aki azért várta az iskolát, hogy saját magának olvas-

hasson meséket.  

- Mikor születtek az első verseid? 

- A legelső verseimre nem is emlékszem, néhány sorosak voltak, és 

anyukámnak készítettem őket. 12 éves koromból maradtak fent az írá-

saim, versek a fákról, lavinákról és a falumról, ahol akkor éltünk.  

- Milyen témákról írsz még szívesen? 

- Volt egy rövid korszakom a szerelemről, majd 16 évesen már megtalál-

tam a kedvenc témáimat, a szomorúságot, öregedést és a halált.  

- Értél-e el valamilyen jelentős sikert, esetleg versenyeredményt? 

- Legnagyobb általános iskolás sikerem a Kazinczy-jelvény megszerzése 

volt. 

- Gratulálok! 

- Köszönöm. 

- Hogyan folytatódott a középiskola? 

- Középiskolás koromban írtam meg az első novelláimat, rövid történe-

teimet, és elkezdtem naplót vezetni, amit máig napi rendszerességgel 

írok. Versíró, versmondó versenyeken vettem rész, kisebb-nagyobb si-

kerrel. Egy országos kémia versenyen például azért értem el helyezést, 

mert a zsűrinek annyira tetszett a fogalmazásom, nem is a kémia miatt.  

- Ha jól tudom, jelenleg nem Magyarországon élsz. Hogyan kerültél kül-

földre? 
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- Ballagás után szinte azonnal külföldre költöztünk, ahol mondhatni gyö-

keresen megváltozott az életem. Egy évig szinte a tollat sem vettem 

elő, szerencsére azonban visszataláltam kedvenc tevékenységemhez.  

Egyik nap a közösségi oldalt böngészve találtam rá a Verslista csoport-

ra, ahova azonnal beadtam a jelentkezésemet. Igazán jól döntöttem. 

Pár hónapnyi tagság után annyi verset írtam, mint az elmúlt 3 évben.  

- Igen, és sorra nyered a verslistás játékokat, pályázatokat, amelyek-

hez ezúton is gratulálok! 

- Köszönöm. 

- Mesélj az eddig megjelent írásaidról! 

- Ebben az évben jelent meg az első verseskötetem, mely a 6 év alatt 

összegyűlt verseket tartalmazza. 3 hónap alatt azonban annyi új verset 

írtam, hogy már majdnem kész a következő kötetem is. Emellett még 

elkészült az első drámám, amelyet szintén ki szeretnék adatni még eb-

ben az évben.  

- Milyen távlati terveid vannak a könyvkiadás terén? 

- Van még egy regényem, félig kész állapotban, mely a jövőbe repíti el 

az olvasót, ahol öt furcsa nép életével ismerkedhet meg, és kiderítheti, 

hogy mi történt az emberiséggel. Emellett már vázlatosan készen van a 

következő regényem is, mely a múltba repít majd vissza, egészen idő-

számításunk elé, és egy királynő történetét dolgozza fel az én fantázi-

ámmal fűszerezve. Két mesekönyv-ötletem is született, a grafikusom 

már meg is tervezte a karakterek kinézetét, remélhetőleg 2017-ben 

azt is a boltokban fogom viszontlátni. A drámákról sem szeretnék le-

mondani, és egy novelláskötet is hívogatón integet felém. 
*** 
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