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VI. évfolyam
 

2006
 Kiadványunk hazai és külföldön élő magyar alkotók műveit kívánja elju�atni a magyarul olvasó 

 közönséghez szerte a világon. Klasszikusok, hivatásos kortárs szerzők művei melle� tehetséges 
 amatőrök munkáit is, megmére�etési lehetőséget teremtve a számukra, mert minden írói törekvésen 

 túl végül is olvasója teszi az írót igazán íróvá.
  

"Ad-e hangot az erdőben kidőlt fa, ha senki sem hallja?"
 

Alapítva: 2002.  Minden jog fenntartva. 
 

A korai évek -- 2002-2005 -- anyaga technikai okoknál fogva megörzésre alkalmatlanok.
 A szövegben eloforduló elcsúszásokért elnézést kérünk.

  



Szépirodalmi Folyóirat
 

2006. január 20.
 

V. évfolyam 1. szám
 

Kiadó-Szerkesztö: Kaskötő István
 

nyitó oldal
 archívum-szerzők

 kiadó-szerkesztő
  

próza
 versek
 műfordítás

 esszé-gondolatok
 klasszikusaink

 galéria
 galambdúc

  
tudnivalók

 kapcsolatok
 gyorsposta

 

szerelem, erotika
 

Télhó
 Fergeteg hava

  
Szélvész süvölt az országúton át,

 hol hóból hordott súlyos torlaszok
 között didergőn, gyalog baktatok,
 mert a tél döntött: nincsen út tovább.

  
Meleg szobában, otthon lenni jobb,

 hol nem töri a kezem hólapát,
 a kandallóban izzik a zsarát,

 és leírhatok néhány mondatot.
  

Az eresz alján szikrát vet a jég,
 ha elvonulnak komor fellegek,

 vakít a hó a dombok oldalán,
  

azt sugallva: egyszer majd — talán —
 múlik végre a szilaj fergeteg,

 s a Nap lassan a Vízöntőbe lép.
  

Kisszőlősi Szánthó Lóránt  
  

 
 
 

Munkácsy Mihály: Rözsehordó lány.            olaj
 

Rejtő Jenő
 méltánytalanul mellözött,

legolvasottabb magyar 
 íróra emlékeztetjük

olvasóinkat a
KLASSZIKOSOK oldalon.

 

Munkácsy Mihály
 a magyar festészet
 realista nagymestere a

vendégünk a 
 GALÉRIÁN

 

*
 

* Január, régies magyar neve.
 

2006. január 20.
 

Ajánlott Honlapok
  

Amatőr Irodalmárok
Klubja, fullextra

 Aurin 
 Fantázia, Irodalom,  

 Művészet
 BARÁTOK

 Irodalom. Művészet
 Canadahun.com
 Digitális Irodalmi

 Akadémia
 Hetedhéthatár

 Irodalmi Rádió
 Litera 

 Irodalmi Portál
 Magyar Elektronikus

 Könyvtár
 Olvasószoba

 helloinfo.hu melléklete
 Rózsaméz

 Rözseláng
 Se-magyarok

Foruma
 Tiszatáj
 HUMANISTA

mozgalom
  

Munkatársaink 
 Honlapjai

  
Barczikay Zoltán

 Berekméri-Virini 
 Ágnes

 Cserepes Andrea
 Efraim Staub

 Fuchs Éva
 Fülöp Katha

 G. Ferenczy Hanna
 Góg János

 Harmath Péter
 Kamarás Klára
 Kaskötő István
 Kéri Katalin

 Komlós Attila
 Nagyszékely István

 Polgár András
 Szabolcs Piroska

 Szöllősi Zoltán

Bár a kiadással járó összes költségeket a kiadó-szerkesztő fedezi, olvasóink hozzájárulását
köszönettel fogadjuk.

 A hozzájárulás módja külön oldalon található.

1956-2006
 

Az elmult évben G.Ferenczy Hanna szépszavú,
hangulatos Kalendárium sorozatának versei
köszöntötték ovasóinkat ezen az oldalon. 

 A tradiciót folytatva, e hónaptól kezdve a
szonett kitűnő mestere, Kisszőlősi Szánthó
Lóránt veszi át a nehéz, de hálás szerepet.

 

Tartalom
 A csodaszarvas, Uhrman Iván, vers

 A kis hajó és az emlékek, 
 Puskás György, próza

 A költő és a reggel, Nagy János, vers
 A szél gyermeke,

Mastrantoni/Berekméri, regény fordítás
 A város arcai, Fetykó Judit, vers

 Ablakvitéz,Fetykó Judit, regény
folytatás

 Álom, Efraim Staub, vers
 Apollón, Kisszőlősi Szánthó Lóránt, vers

 Az élet vize, Millei Ilona, próza
 Az én városom, Németh Tibor, esszé

 Az öregasszony és a halál, 
 Osvát Ágnes, próza

 Cicák, Aszalós Sándor, próza
 Concerto I. Egry Artur, vers

 Együttérzés, Umhauser Ferenc, próza
 Ezüst folyóm, Szabolcs Piroska, vers

 Figyelj rám, Baranyi Ferenc, vers
 Háború, Varga Ibolya, vers

 Hegytetőn, Szabolcsi Zsóka, vers
 Holdudvar, 

 G.Ferenczy Hanna, regény folytatás
 Irmuska. Polgár András, színjáték

 Itt vagyok, Erdélyi Gábor, vers
 Januári optimizmus, 

 Dobrosi Andrea, vers
 Kék csend, Kamarás Klára, vers

 Kőbe vésték, Erdei Éva, vers
 La Bella Itáliában, 

 G.Ferenczy Hanna, vers
 Mi vagyok, Góg János, vers

 Ne félj, Kerekes László, vers
 Őszura ül trónján, Kárpáti Tibor, vers

 Predesztináció, Némethy Mária, vers
 Reggeli ajándék,Őri István, vers

 Sikoly a szép szavakért, 
 Németh Tibor, vers

 Találkozás, Bittner János, vers
 Télhó, Kisszőlősi Szánthó Lóránt, vers

 Télmélyi tűnődés, Lelkes Miklós, vers
 Tisztelet, Végh Sándor, vers

 Töredékvers, Lázár Mónika, vers
 Városok pora, T.Fiser Ildikó, vers
 Vigyázz, Millei Ilona, vers

 Vilma kisasszony, Bányai Tamás, próza
 Visszatekintő, Fuchs Éva, vers

  Galambdúc
 

könyvajánló
 

Megjelent
  

 
 

című kötete.
 A szerző prózai írásaiból kap az olvasó 

 egy gazdag válogatást. 
  

Bővebb felvilágosítást a szerző ad. >>>>>
 

Arcok a múltból...
 

Arcok a múltból...
 

Kamarás Klára
 

A hölgyekhez, kivénhedőben,
 Uhrman Iván

 Álmodj, Kisszőlősi Szánthó Lóránt
 Hiányod megárad, Egry Artúr

 Nem benned de általad, Fulöp Katha
  

"Szépszó és Értelem"
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T.Fiser Ildikó
 Váradi József
  Mi se Jó, se Ős, se Igaz, se Nemes mi a néma,

  

a közönséges magyarok vagyunk.
 

irodalmi rádió
 

.
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V. évfolyam 2. szám.
 

Kiadó-Szerkesztő: Kaskötő István
 

1956-2006
 

nyitó oldal
 archivum-szerzők

 kiadó-szerkesztő
  

   in memoriam
    Gáli József
  

próza
 versek
 műforditás

 esszé-gondolatok
 klasszikusok

 galéria
 galambdúc

  
tudnivalók

 kapcsolatok
 gyorsposta

  

Télutó*
 Jégbontó hava

  
Még zord a tél, még „nyit” a jégvirág,

 vizek hátára jégpáncél feszül,
 a vad hideg még szorít cefetül,
 és jégbilincstől roskadnak a fák.
  

A téli éjbe víg kacaj vegyül,
 mert idebenn már vár egy más világ:

 itt karnevál zeng, tarka társaság
 táncol, tréfál, és egymásért hevül.

  
Majd csendesedve, tavasz reménye

 villan elénk a jégbontó napon,
 mert hoz Mátyás — ha nem talál — jeget,

  
de ha talál, hát itt a kikelet.

 A bundát, kucsmát otthon hagyhatom,
 ha a Nap Halak jegyébe lép be.

  
                 Kisszőlősi Szánthó Lóránt

  
 

*Február, régies magyar neve.
 

Szoboszlay Éva: Virág csendélet.               akvarell
 

Babits Mihály
 A Nyugat nemzedék második

legnagyobb költőjére
emlékeztetjük olvasóinkat a

KLASSZIKUSOK oldalon.
 

Szoboszlay Éva
 neves képzőművész alkotásai

díszitik e havi
kiadványunkat.

 Lásd: GALÉRIA
 

Ajánlott Honlapok
  

Amatőr Irodalmárok
Klubja, fullextra

 Aurin 
 Fantázia, Irodalom,  

 Művészet
 BARÁTOK

 Irodalom. Művészet
 Börzsönyi Helikon

 Canadahun.com
 Digitális Irodalmi

 Akadémia
 Hetedhéthatár

 Irodalmi Rádió
 Litera 

 Irodalmi Portál
 Magyar Elektronikus

 Könyvtár
 Másképp látók

 Rózsaméz
 Rözseláng
 Se-magyarok

Foruma
 Tiszatáj
 HUMANISTAmozgalom

 
 
Munkatársaink
Honlapjai

  
Barczikay Zoltán

 Berekméri-Virini
Ágnes

 Cserepes Andrea
 Efraim Staub

 Fuchs Éva
 Fülöp Katha

 G. Ferenczy Hanna
 Harmath Péter

 Kamarás Klára
 Kaskötő István
 Kéri Katalin

 Komlós Attila
 Nagyszékely István

 Polgár András

"Szépszó és Értelem"
 

Cetlire írom, Lázár Mónika 
 én úgy szeretlek, Demeter Zsolt

 Érintés, Ligeti Éva
 folyó vagyok, Egry Artúr

 Szerelem, Kisszőlősi Szánthó Lóránt
  

 
 

Tartalom
 

Galambdúc
 

A házmester éjszakája, 
 Bányai Tamás, próza

 A kabát, Kaskötő István, próza
 A kopasznyakú, Gáli József, próza

 A szél gyermeke,
Mastrantoni/Berekméri, forditás

 A szendvicsember, 
 Polgár András, próza

 A szilvabefőtt, Millei Ilona, próza
 A visszarérő pont, Fuchs Éva, vers

 Ablakvitéz, 
 Fetykó Judit, regény folytatás

 Az meg mifene trottya, 
 Németh Tibor, jegyzetek
 Címszavak, Gáli József, próza

 Egyszerűség, Kárpáti Tibor, vers
 Emlékezés, Fetykó Judit, vers

 Emlékeztető, Millei Ilona, vers
 Háborgó ég alatt, Németh Tibor, vers

 Hármas határ hegy.
 G.Ferenczy Hanna, vers

 Hegymenet, Dobrosi Andrea, vers
 In memoriam, Kaskötő István, vers

 Kanadai erdők, Lelkes Miklós, vers
 Kávéházi kettes, Efraim Staub, vers
 Kezdet, Végh Sándor, vers

 Kifosztva, Baranyi Ferenc, vers
 Klió, Kisszőlősi Szánthó Lóránt, vers

 Kutyahalál. Uhrman Iván, vers
 Kutyavilág, Kamarás Klára, vers
 Kvasztics, Aszalós Sándor, próza
 Macskajaj az éjszakába, 

 Németh Tibor, próza
 Modern ballada, Jeney András, vers

 Monológ, Nagy János, vers
 Nyári álom, Erdei Éva, vers
 Orákulum, Szabolcs Piroska, vers

 Ösvények, Bittner János, vers
 Öt perc a városban, Varga Ibolya, vers

 Pannon dal, Kemény János, vers
 Procedúra, Egry Artúr, vers

 Régvolt idők... Kocsis József, próza
 Se szine... Kerekes László, vers

 Szarvasok csillagánál, Botár Attila, vers
 Szélben, Puskás György, vers

 Várakozás, Markovich Vanda, vers
 Versek, Babits Mihály

  

Üdvözöljük a frissen megjelent                                           internetes irodalmi magazint.
 

l
 

Olvasóink szives figyelmébe ajánljuk először közölt szerzőink; 
 Kemény János, Ligeti Éva, Markovich Vanda és Jeney András verseit.

 

Bár a kiadással járó összes költségeket a kiadó-szerkesztő fedezi, 
 olvasóink hozzájárulását köszönettel fogadjuk.

 
 

könyvajánló
 

Az Alterra Könyvkiadó gondozásában
 megjelent munkatársunk

 Bányai Tamás
 novellás kötete

 Fortuna tenyerén 
 cimmel. 

 

Kapható az IRÓK BOLTJÁBAN, vagy megrendehetö IB honlapon>>>>>>>>
 

Fortuna tenyerén 
 

szerelem, erotika
 

PÁLYÁZATI FELHIVÁS
 "Itt születtem én ezen a tájon" -

Versek a szülöföldröl, lakóhelyröl.
 Barátok Verslista
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A hozzájárulás módja külön oldalon található.
 

Mi se Jó, se Ős, se Igaz, se Nemes
 

mi a néma, a közönséges magyarok vagyunk
 Irodalmi Rádió
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szerelem, erotika
 

Tartalom
 

Bár a kiadással járó összes költségeket a kiadó-szerkesztő fedezi, olvasóink hozzájárulását köszönettel fogadjuk.
 A hozzájárulás módja külön oldalon található.

 

Tavaszelő*
 Kikelet hava
  

A téltemető lassan elvirul,
 és szirmot bont a pirosló hunyor.

 Az égbolton nem tobzódnak komor
 hófellegek, és nem süvölt vadul

  
a szél. A kertben már vígan dalol

 egy rigó, bokrok közt nyílik alul
 az ibolya, és számolatlanul

 bodobács jön a lapos kő alól.
  

Én könnyű szívvel, csupasz fák alatt
 tavaszt szagolni járok, és — habár —
 időnként Sándor, József, Benedek

  
megtréfál, nem hoz elég meleget,

 azért a télnek vége van, ha már
 a Kos jegyébe vándorol a Nap.

  
               Kisszőlősi Szánthó Lóránt

  

*Március régies magyar neve
 

Kulturális hirek
 

Mi se Jó, se Ős, se Igaz, se Nemes
 

mi a néma, a közönséges magyarok vagyunk
 Irodalmi rádió

 

Fazekas Mihály
 a korai magyar klasszikusok

 legjelentösebb költőjére
 emlékeztetjük olvasóinkat.
 a KLASSZIKUSOK

 oldalon.
  

Ötvös Zsófia
 chicago-i magyar
 festőművész a vendégünk

 a GALERIÁN
  

Ötvös Zsófia: Loki
 

A szél gyermeke,
Mastrantoni/Berekméri, regény forditás

 Ablak mellé mikiegér, 
 Bányai Tamás, próza

 Ablakvitéz, 
 Fetykó Judit, regény folytatás

 Ajánlás, Bánházy Péter, vers
 Álmomban favágók jöttek,

 Markovich Vanda, vers
 Anyám, Egry Artúr, vers
 Csillagjáték, G.Ferenczy Hanna, vers

 Fekete madár, Németh Tibor, vers
 Félek teljesen, Kemény János, vers
 Fogyó napok, Fuchs Éva, vers

 Gondolat, Simon János, vers
 Haladóknak, Kerekes László, vers

 Január-Február, Végh Sándor, vers
 Járatlan utakon, Erdei Éva, vers

 Kicsit fehérebb lett, 
 Baranyi Ferenc, vers
 Kitörni kéne, Uhrman Iván, vers

 Kórházban
 Kisszőlősi Szánthó Lóránt, vers

 Kortársi visszaemlékezés, 
 Lelkes Miklós, próza

 Költőhöz, Szabolcs Piroska, vers
 Kullervó, Kárpáti Tibor, vers

 Levél lányomnak, Kardos András, vers
 Mi és a természet, 

 Németh Tibor, jegyzetek
 Nagy érzés, Umhauser Ferenc, próza

 Napok, 1. Nagy János, vers
 Rigók helyett, Lelkes Miklós, vers

 Sapphot keresve, Kamarás Klára, vers
 Szeretet, Némethy Mária, vers

 Sztepp éjfélkor, Polgár András, próza
 Tavaszi hajnal, Bittner János, vers

 Tél, Ocsovszky László, vers
 Tulajdonképpen, Efraim Staub, vers

 Út, Dobrosi Andrea, vers
 Vallomás, T.Fiser Ildikó, vers

 Vérbe borúlt aggyal, 
 Váradi József, próza

 Wonderful life, Millei Ilona, próza
  

Üdvözöljük Bánházy Pétert munkatársaink sorában.
 

könyvajánló
 

 
Megjelent munkatársunk

 Cserepes Andrea
 első meséskönyve

 Katicapettyegetö
 Felicián

 címmel. 
  

 
Ára: 1000 Ft / db. + postaköltség. Megrendelhető: katicape@freestart.hu 

 

Galambdúc
 Csókolj, Fülöp Katha

 Ének, Kisszőlősi Szánthó Lóránt
 Fél hat, Demeter Zsolt

 Idegen szerelmesem, Lázár Mónika
 Tündértánc, Erdélyi Gábor

  
Irodalmi Rádió
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"Szépszó és Értelem"
 

1956-2006
 

szerelem, erotika.
 

         Tavaszhó*          
               Szelek hava 

                
 Csengőssipkás, bolondos április,

 gyors böjti szelek szárnyán szállsz, s veled
 a rég várt tavasz is megérkezett.

 Köszöntő víg dal szóljon neked is!
  

Most jól vigyázz, hogy minden szegletet
 kívül–belül is jól kitakaríts,

 a tisztaság most ne legyen hamis,
 a lazítás ma nem megengedett!

  
Használd ki jól a „száznap”–ot,** s ragyog

 a ház! Söpörd ki végleg a telet!
 A kert sövényén pacsirta dalol,
  

s számolni kezd két kakukk valahol.
 Kakukkok hangján jön az üzenet:

 a Bika jegye várja a Napot.
  

                Kisszőlősi Szánthó Lóránt
  

 
 

Baráth Judith: Visszatérés.
 

*Április régies magyar neve.
 **Április 10 (12) az év századik napja — féregűző nap. A tisztaság, a takarítás napja

  
 

Madách Imre
 költészetére
 emlékeztetjük olvasóinkat

 a KLASSZIKUSAINK
 oldalon.

 

Baráth Judith
 chicago-i magyar képzőművész

 alkotásai díszitik
kiadványunkat.

 Lásd: GALÉRIA
 

A világ tetején, T.Fiser Ildikó, vers
 Ablakvitéz, 

 Fetykó Judit, regény folytatás
 Barátom, Végh Sándor, vers

 Bolond április, Ligeti Éva, vers
 Conversio, Egry Artúr, vers

 Csalóka fény, Szakáli Anna, vers
 Derű, Dobrosi Andrea, vers

 Dühöngő ég alatt, Németh Tibor, próza
 Egy lélekzetre, Lázár Mónika, vers

 Éjszakai vers, Efraim Staub, vers
 Emlék, Fuchs Éva, vers

 Exklusiv koporsó, Polgár András, próza
 Ha a túloldalon, Kárpáti Tibor, vers

 Ha alszol, Pákozdi Gabriella, vers
 Hol a tavasz, Némethy Mária, vers
 Honnan a fény, Szabolcs Piroska, vers

 Kürtök szomorú hangja, 
 Puskás György, vers

 Londoni fotók, Bittner János, vers
 Magány, Varga Ibolya, vers

 Májusról álmodtam, Németh Tibor, vers
 Márciusi balga könyörgő, 

 Kardos András, vers
 Négy sor, Szebeni Attila, vers

 Nem a cél, Bánházy Péter, vers
 Polühümnia, 

 Kisszőlősi Szánthó Lóránt, vers
 Reggel, Markovich Vanda, vers
 Rohannak, G.Ferenczy Hanna, vers

 Szavak varázsa, Nagy János, vers
 Szerelem nélkül, 

 Kelényi Angelika, próza
 Széttört világ, Lelkes Miklós, vers

 Tavasz, Placskó Lajos, próza
 Tavaszodik, Millei Ilona, vers
 Thais, Baranyi Ferenc, vers

 Tornyok, G.Ferenczy Hanna, jegyzetek
 Várni a hegyre, Kerekes László, vers

 Vizek, Jeney András, vers
  

Tartalom
 

A szemekből a messzeség kilátszik, 
 Baranyi Ferenc 

 Ajándék, Erdélyi Gábor
 Ha játszunk, Erdei Éva 
 Nélküled, Szabolcs Piroska

 Tavaszi láng, Kamarás Klára
 

Galambdúc
 

Kelényi Angelika és Placskó Lajos írókat köszöntjük
munkatársaink sorában.

 

könyvajánló
 

Megjelent, munkatársunk
 Végh Sándor

 Juhász Gyula dijas író-költő
 írásainak válogatott gyüjteménye

 A csend hangjai
 címen.

 

Ára: 500 forint
 Részletes tájékoztatást kérjen itt

>>>>>
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              Tavaszutó*
       Ígéret hava
  

Hajnalra „kinőtt” májusfák körül
 bódítón leng az orgonaillat,

 és száz kíváncsi szem kutat, vallat,
 hogy hány legénynek hány leány örül?

  
A gyöngyvirágot egy gyors fuvallat

 rezgeti meg, majd elszelel felül,
 és fittyet hányva, gúnyosan elül,
 mint nem remélt, halk szavú sugallat.

  
Piroslik már az első cseresznye,

 remek retekkel rakva rogy a pult.
 Ám füstölőre még szükség lehet,
  

ha túl hidegek most a reggelek,
 de Szervác, Pongrác, Bonifác kimúlt,

 és átballag a Nap az Ikrekbe.
  

                Kisszőlősi Szánthó Lóránt
  

                      ***
  

 
 

Ilyés Márta: A cirkuszos ló álma.
 

* Május régies magyar neve.
 

könyvajánló
 

Weöres Sándor
 gazdag örökségéből adunk

egy kis ízelitőt a
KLASSZIKUSOK oldalon

 

Ilyés Márta
 festőművész munkáiból

közlünk egy gazdag
válogatást a GALÉRIÁN

 

A Pallas Antikvárium kft Kiadó gondozásában 
 ”ALULNÉZETBŐL” 

 címmel megjelent 
 

Megjelent
 Kamarás Klára

 válogatott verseinek kiadása,
 Ólomból szőni pilleszárnyat 

 cimen.
 

Bővebb felvílágositást itt kérjen>>>>>>
 

A csodák új ruhája, 
 Kerekes László, vers
 A festő, Szebeni Attila, vers

 A május, Sárhelyi Erika, vers
 A nap hőse, Polgár András, próza

 A parton, Puskás György, vers
 Adalékok, Bánházy Péter, próza

 Amikor megértjük… 
 Hoitsi Horváth Edit, vers

 Az enyhet adó, Placskó Lajos, próza
 Az idő, Végh Sándor, vers

 Csepp szobából… Kárpáti Tibor, vers
 Debilita, Fetykó Judit, vers

 Dubicsányi szekértábor, 
 Németh Tibor, jegyzetek
 Ereje teljében… Bányai Tamás, próza

 Feher ingek, Lelkes Miklós, vers
 Fényt szeretnék, Németh Tibor, vers

 Halálos szerelem, 
 Toldi Zsuzsanna, próza

 Kert, Kisszölősi Szánthó Lránt, vers
 Ki jár az éjben, Szakáli Anna, vers

 Lépcsőház – blues, 
 Szabolcs Piroska, vers

 Május, Erdei Éva, vers
 Májusi dal. G.Ferenczy Hanna, vers

 Matrix, Némethy Mária, vers
 Müncheni délután, Efraim Staub, vers

 Nem akarom, Ecsedi Éva, vers
 Nyári gondolatok, Uhrman Iván, vers

 Romok és szivárvány, 
 Móritz Mátyás, vers

 Selva Selvaggia, Baranyi Ferenc, vers
 Spirál, Nagy János, vers

 Szavak, Fuchs Éva, vers
 Táncolni járd a rétet, 

 Jeney András, vers
 Tavaszi trillák. Kardos András, vers

 Tavaszköszöntő, Jávorka Ágnes, vers
 Tavaszutó, 

 Kisszőlősi Szánthó Lóránt, vers
 Tréning, Varga Ibolya, vers

 Útjelző, Kleinheincz Csilla, vers
 Üvegajtó, Millei Ilona, próza

 Vers, hogy jókedvű légy, 
 Bittner János, vers

  Galambdúc
 Hasadás, Markovich Vanda 

 Még itt vagy, s már hiányzol, 
 Maszong József

 Miért van ez? Demeter Zsolt
 Mondd, Ligeti Éva

 Utolsó ima, Fülöp Katha  
  

 

LENYOMATOK
 Müvészeti pályázat

 

SZELEK SZÁRNYÁN 
 Irodalmi pályázat 

 

Olvasóink szives figyelmébe ajánljuk először közölt szerzőinket,
 Móritz Mátyás, Sárhelyi Erika, Ecsedi Éva, Maszong József, költőket és

Toldi Zsuzsanna csongrádi írónőt, valamint egy hosszú távollét után
visszatérő Jávorka Ágnes költőt.

 

http://kalaka.com/
http://archivum.homestead.com/
http://kalaka.com/kiadoszerkeszto.html
http://kalaka06majus.homestead.com/proza.html
http://kalaka06majus.homestead.com/versek.html
http://kalaka06majus.homestead.com/muforditas.html
http://kalaka06majus.homestead.com/essze.html
http://kalaka06majus.homestead.com/klasszikusok.html
http://kalaka06majus.homestead.com/galeria.html
http://galambduc.homestead.com/
http://kalaka.com/tudnivalok.html
http://kalaka.com/kapcsolatok.html
http://kalaka.com/hozzajarulas.html
mailto:kalaka@kalaka.com
http://fullextra.com/start.php
http://magyar-att.hu/index.php
http://www.zone.ee/aurin/
http://www.verslista.hu/
http://www.retsag.hu/helikon/
http://canadahun.com/
http://www.irodalmiakademia.hu/scripts/DIATxcgi?infile=diat_vm_main_menu.html
http://www.irodalmiakademia.hu/scripts/DIATxcgi?infile=diat_vm_main_menu.html
http://www.hetedhethatar.hu/
http://www.humanista.hu/
http://www.humanista.hu/
http://irodalmiradio.hu/
http://www.litera.hu/
http://mek.oszk.hu/
http://mek.oszk.hu/
http://www.maskepplatok.hu/
http://www.rozsamez.hu/
http://rozselang.uw.hu/index.html
http://semagyarok.homestead.com/
http://www.tiszataj.hu/
http://www.nihon.hu/bzoli/
http://web.i-web.hu/batta/fooldal/
http://www.geocities.com/nyuszili/
http://csandi.freeweb.hu/
http://canadahun.com/efi/
http://femis.poeta.hu/
http://katha.dox.hu/
http://ferenczy.fpn.hu/_dwad_/frameset.php?path=http://ferenczy.fpn.hu/
http://harmath.homestead.com/
http://sidaversei.homestead.com/
http://kaskoto.homestead.com/
http://kerikata.hu/
http://www.komlosattila.hu/
http://www.szekelyistvan.hu/
http://www.polgarandras.hu/
http://gportal.hu/portal/sweethome/
http://galambduc.homestead.com/
http://galambduc.homestead.com/
http://galambduc.homestead.com/
http://galambduc.homestead.com/
http://galambduc.homestead.com/
http://kalaka06majus.homestead.com/alvo_cirkusz_lo.jpg
http://kalaka06majus.homestead.com/alvo_cirkusz_lo.jpg
http://kalaka06majus.homestead.com/alvo_cirkusz_lo.jpg
http://kalaka06majus.homestead.com/alvo_cirkusz_lo.jpg
http://kalaka06majus.homestead.com/alvo_cirkusz_lo.jpg
mailto:kamaras@kalaka.com
mailto:kamaras@kalaka.com
mailto:kamaras@kalaka.com
mailto:kamaras@kalaka.com
mailto:kamaras@kalaka.com
http://kalaka06majus.homestead.com/Kerekes-A_csodak.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Szebeni-A_FESTo.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Sarhelyi-A_majus.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Polgar_A_nap_hose.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Puskas-A_parton.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/proza.html
http://kalaka06majus.homestead.com/Hoitsi_HorvatEdit-AMIKOR_MEGeRTJuK.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Placsko_Az_enyhet_ado.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Vegh_Az_Ido.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Karpati-Csepp_szobabol.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Fetyko_Debilita.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/essze.html
http://kalaka06majus.homestead.com/Banyai_Ereje_telj_ben....wps.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Lelkes-FEHeR_INGEK.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/NemethTibor-Fenyt_szeretnek.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/proza.html
http://kalaka06majus.homestead.com/Kisszolosi_Kert.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Szakali-Ki_jar_az_ejben.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/SzabolcsPiroska-Lepcsohaz.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/ErdeiEva-Majus.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/FerenczyHanna-MaJUSI_DAL.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/NemethyMaria-Matrix.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Staub-Muncheni_delut_n.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/EcsediEva-Nem_akarom.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Uhrman_NY_RI_GONDOLATOK.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Moritz_Romok__s_sziv_rv_ny.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Baranyi-SELVA_SELVAGGIA.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/NagyJanos-Spiral.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Fuchs-Szavak.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Jeney-tancolni.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Kardos-Tavaszi_trillak.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Javorka-Tavaszkoszonto.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Tavaszut_.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/VargaIbolya-TReNING.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/kleinheincz_utjelzo.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/millei_uvegajto.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Bittner_Hogy_jokedvu.htm
http://galambduc.homestead.com/
http://galambduc.homestead.com/
http://galambduc.homestead.com/
http://galambduc.homestead.com/
http://galambduc.homestead.com/
http://kalaka06majus.homestead.com/Lenyomatok_MuveszetiPalyazat_jav.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Lenyomatok_MuveszetiPalyazat_jav.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Lenyomatok_MuveszetiPalyazat_jav.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Lenyomatok_MuveszetiPalyazat_jav.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/Lenyomatok_MuveszetiPalyazat_jav.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/SzelekSzarnyan_IrodalmiPalyazat.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/SzelekSzarnyan_IrodalmiPalyazat.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/SzelekSzarnyan_IrodalmiPalyazat.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/SzelekSzarnyan_IrodalmiPalyazat.htm
http://kalaka06majus.homestead.com/SzelekSzarnyan_IrodalmiPalyazat.htm


Szöllősi Zoltán
 T.Fiser Ildikó

 Váradi József
 Végh Sándor
 

Kisszőlősi Szánthó Lóránt 
 válogatott verseinek kiadása. 

  
 

A kötet bemutatója június 8.-án lesz a gyöngyösi Vachot Sándor városi könyvtárban.
 A szerző a könyvhét alkalmából június 10.-én szombaton 8-12 óráig Gyöngyösön, a kiadó standján, 

 10-én 14 órától valamint 11.-én Budapesten a Cartaphilus Kiadó sátrában dedikálja művét. 
 A könyvhetet követően a kiadvány kapható lesz Gyöngyösön a Pallas boltjaiban, 

 Budapesten a Cartaphilus Kiadó Underground könyvesboltjában (Budapest, IX. kerület, a BKV metró
Kálvin téri aluljárójában) és a Libri könyvesboltokban.

 

..
 

Irodalmi rádió
 

Kulturális hirek
 

Mi se Jó, se Ős, se Igaz, se Nemes
 

mi a néma, 
 a közönséges magyarok vagyunk

 

Koday László
 festőművész képeiből kiállitás nyílik Hévizen a 

 Csárda Galériában
 Tavirózsa u. 2. szám alatt.

 2006. junius 3.-án du. 4 órakkor.
 A megnyitó alkalmával a vendégeknek alkalmuk lesz

 megismerkedni a közremüködő
 Baranyi Ferenc József Attila díjas költővel is.

 A kiállitás egy hónapig lesz nyitva.
 

A Kaláka juniusi számában részletesen ismertetjük Koday László munkásságát. 
 Baranyi Ferenc költeményei rendszeresen olvashatók kiadványunkban.

 

.
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                          Koday László: Macskás csendélet.
 

Áprily Lajos
 költő-műfordító
 felejthetetlenül szép

 költészetére emlékezünk 
 a KLASSZIKUSOK

oldalon
 

Koday László
 festőművész munkái

diszitik kiadványunkat.
 Lásd: GALÉRIA

 

Nyárelő*
            Napisten hava
  

Napkeltét nézni harmaton kelek,
 s aki hajnalban sokat csavarog,

 az meg– megállva gyakran hallhatott
 kétkés–kiáltást** kaszálók felett.

  
Ha elrejtik a tündöklő Napot

 szürkeköpenyes nehéz fellegek,
 majd összebújva sírni kezdenek,
 hát negyven napig folyton ázhatok.

  
De szívetek most bánat ne egye!

 A bút ilyenkor víg tánccal ölik.
 Lobbanjon láng, és álljon meg a perc,

  
míg száguldunk a forgatagban, mert

 a napforduló éjjele rövid,
 s a Nap lakása lett a Rák jegye!

  
                   Kisszőlősi Szánthó Lóránt

                     
 ***

  

* Június régi magyaros neve
 **kétkés = haris (crex crex), mondják még őrmadár– nak is. 

 A kétkés elnevezés a hangjára utal.
 

könyvajánló
 

A festők meg az öregasszony, 
 Bányai Tamás, próza

 A harmadik felvonás, 
 Kaskötő István, próza
 A köd, Sárhelyi Erika, vers

 A szél gyermeke,
Mastrantoni/Berekméri, regény
folytatás

 A vándor, Millei Ilona, vers
 Asszony nélkül a ház, 

 Németh Tibor, vers
 Az éjszakában, Puskás György, vers

 Az erdő legmélye, Lelkes Miklós, vers
 Credo, Némethy Mária, vers

 Döbbenet, Nagy János, vers
 Doktor úr, Efraim Staub, vers
 Egerben, 

 Kisszőlősi Szánthó Lóránt, vers
 Egy pillanatra, Baranyi Ferenc, vers

 Egypercesek egy hurra, 
 Toldi Zsuzsanna, próza

 Éji tánc, G.Ferenczy Hanna, vers
 Eladom, Móritz Mátyás, vers

 Elégia, Kamarás Klára, vers
 Epreskert, Fetykó Judit, regény 

 Esti ars poetica, Szabolcs Piroska, vers
 Fűzfői elégia, Uhrman Iván, vers

 Gyógyviz, T.Ágoston László, próza
 Háttérzaj, Kerekes László, vers

 Hideg vers, Ecsedi Éva, vers
 Idealizálva, Fuchs Éva, vers
 Meditáció, Németh Tibor, esszé

 Mégis kisüt a nap, Placskó Lajos, próza
 Nagyhömpölygő, 

 Ocsovszky László, próza
 Nászmenet, Kamarás Klára, próza

 Nyárelő, Kisszőlősi Szánthó Lóránt, vers
 Panelközi éjszaka, Dobrosi Andrea, vers
 Romantikus este, Bittner János, vers

 Sötéten, Végh Sándor, vers
 Szinesztézia, Péter Erika, vers

 Szinház, Erdei Éva, vers
 Szorongás, Fetykó Judit, vers

 Szürke macska hajsza, 
 Jávorka Ágnes, vers

 Tammúz énekei, Kárpáti Tibor, vers
 Vérpiros virág, Kardos András, vers
  Galambdúc

 Ez több, Kamarás Klára
 Gyere kedves, Efraim Staub 

 Látatlan látlak, Ligeti Éva   
 Ölelj... G.Ferenczy Hanna

  

Megjelent munkatársunk
 Prágai Noémi

 új novellás kötete
 Pókhálóbolt
 címen.

  
 

Kapható a könyvesboltokban.
 

Olvasóink szives figyelmébe ajánljuk először közölt szerzőinket,
 Péter Erika költőt és T.Ágoston László írót.

 

Mi se Jó, se Ős, se Igaz, se Nemes
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Kulturális Hirek
 

T.Fiser Ildikó
 Váradi József
 Végh Sándor
 

Irodalmi Rádió
 

mi a néma, a közönséges magyarok vagyunk
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Szépirodalmi Folyóirat
 

"Szépszó és Értelem"
 

2006. július 20.
 

V. évfolyam 7. szám
 

Kiadó-Szerkesztő: Kaskötő István
 

1956-2006
 

nyitó oldal
 archivum-szerzők

 kiadó-szerkesztő
  

próza
 versek
 műfordítás

 esszé-gondolatok
 klasszikusaink

 galéria
 galambdúc

  
tudnivalók

 költség hozzájárulás
 gyorsposta

  
 
 
Ajánlott Honlapok

  
Amatőr Irodalmárok
Klubja, fullextra

 Ateista Forum
 Aurin 

 Fantázia, Irodalom,  
 Művészet

 BARÁTOK
 Irodalom. Művészet

 Börzsönyi Helikon
 Canadahun.com

 Digitális Irodalmi
 Akadémia

 Hetedhéthatár
 HUMANISTA

mozgalom
 Irodalmi Rádió

 Litera 
 Irodalmi Portál

 Magyar Elektronikus
 Könyvtár

 Másképp látók
 Rózsaméz

 Rözseláng
 Se-magyarok

Foruma
 Tiszatáj
  

 
Munkatársaink 

 Honlapjai
  

Barczikay Zoltán
 Batta Eszter

 Berekméri-Virini
Ágnes

 Cserepes Andrea
 Efraim Staub

 Fülöp Katha
 Gergely Zsuzsanna

 G. Ferenczy Hanna
 Harmath Péter

 Kamarás Klára
 Kaskötő István
 Kéri Katalin

szerelem, erotika
 

Tartalom
 

         Nyárhó*
             Áldás hava
  

Felhőtlen égen szikrázik a Nap,
 szellő szavára hajladoz a nád,

 vadvizek partja dús tündérvilág.
 A kender töve lassan megszakad,
  

cukroz a szőlő, már nem nő tovább,
 s az Anna–báli hangos forgatag

 csak múltidéző, szép emlék marad,
 mint imakönyvbe zárt, zörgő virág.
  

Még lassan bár, de fogynak a napok,
 s kövérednek a fülledt éjszakák.

 Holdig szállnék, csillagrengetegbe
  

repülnék némán, el-elmerengve,
 de a mindenség csak forog tovább,

 s a Nap társául Oroszlánt kapott.
  

Kisszőlősi Szánthó Lóránt  
  

Jozefka Antal: Aranyszarvas.
 

*Julius régi magyaros neve.
 

Jozefka Antal
 festőművész alkotásai 

 díszitik kiadványunkat.
 Lásd: GALÉRIA

 

Szeret-menti sirató
 (Batrinetea cand te bate)

   - szabad átköltés -
  

megháborodott az ég is
 alatta kell élni mégis

  
de ha mennék odaátra

 nem jutok-e vajon hátra
  

aki csak lát megelégel
 ver az isten öregséggel

  
gondjaimban is csak holttal

 régen volttal sosem volttal
  

ver a vénség ver az ég is
 evilágból már elég is

  
kebelem csak száraz katlan

 benne gubanccal maradtam
  

jóban rosszban amíg voltam
 mindenekrôl csak daloltam

  
nem dalolok félig holtan

 vagyok aki nem is voltam
  

mert akárhogy szól az ember
 nyugta lenn a síri szender

  

Laczkó Wass Róbert
 színész-kőltő

 a 
 Kolozsvári 

 Állami Magyar Szinház 
 tagja.

 

Molnár Ferenc
 világhírű drámaíróra

emlékeztetjük olvasóikat
a KLASSZIKUSAINK

 oldalon
 

A harmadik felvonás, 
 Kaskötő István, regény folytatás

 A magányról, Németh Tibor, esszé
 A nagyasszony, T.Ágoston László, próza

 A szél gyermeke,
 Mastrantoni/Berekméri, regény fordiás

 Az álmok visszatérnek, Erdei Éva, vers
 Az angol királynő parkja, 

 Kerekes Tamás, jegyzetek
 Barátom Béla, Móritz Mátyás, próza

 Betonlépcsőn, Péter Erika, vers
 Boldogság gyere vissza, 

 Németh Tibor, vers
 Bűneink átkozott állatkertje, 

 Móritz Mátyás, vers
 Egy ismerősnek, Varga Ibolya, vers

 Epreskert, Fetykó Judit, regény
folytatás

 Épül, Fekete Anita, vers
 Eszme visszavonhatatlanul, 

 Dobrosi Andrea, vers
 Gyávák monologja, Sárhelyi Erika, vers

 Haiku, Placskó Lajos, vers
 Halomház, Kerekes László, vers

 Huzalok, Kamarás Klára, vers
 Kalászok, Lelkes Miklós, vers
 Kavicsok, 

 E.D.Blodgett/Fetykó, vers forditás
 Klárának, Végh Sándor, vers

 Krétajel, Kajuk Gyula, vers
 Merengő gondolatok, 

 Kardos András, vers
 Mesét mondok, Bittner János, Vers

 Négy sor, Jávorka Ágnes, vers
 Nyárhó, Kisszőlősi Szánthó Lóránt, vers

 Nyári éj, G.Ferenczy Hanna, vers
 Sanzon, Uhrman Iván, vers

 Siron túli szerelem, 
 Kamarás Klára, próza

 Szellő a szélben, Jeney András, vers
 Szerelmet idézve, 

 Szabolcs Piroska, vers
 Szeret-menti sirató, 

 Laczkó Wass Robert, vers
 Szombathelyi szél, Efraim Staub, vers

 Szomorú számvetés, Millei Ilona, vers
 Tenger, Maszong József, vers

 Tudd érteni, Bánházy Péter, vers
 Vadászat, Molnár Szilvia, vers

 Vallomás, Baranyi Ferenc, vers
  Galambdúc

 Egyedül, Dévényi Ildikó
 Érzések, Gergely Zsuzsanna

 Hozzád készülök, Ligeti Éva
 Nincs kantáram, Maszong József
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Komlós Attila
 Nagyszékely István

 Polgár András
 Szabolcs Piroska

 Szöllősi Zoltán
 T.Ágoston László

 T.Fiser Ildikó
 Váradi József
 Végh Sándor
  

 

               ***
  

 

Olvasóink figyelmébe ajánljuk először közölt munkatársainkat,
 Kajuk Gyula, Molnár Szilvia, Fekete Anita és Laczkó Wass Róbert kőltőket.

 

Elnézést kérünk...
  

Ha éhes vagy és nincs már jótékony adakozó és a piaci kofától lopsz, azt még egy
engedékeny bíró is elnézi, de mi menti a költőt, - hogy az Interneten ollózva - más szellemi
tulajdonát sajátjának igényli? Lopás az - a legrosszabb fajtából.

  Sajnos, be kell, valljuk ez történt.
 Kiadványunk 2005. augusztusi számában közöltünk három haikut a szerző neve alatt, s

mint az később kiderült, ezek eredetileg a Romániai Magyar Szó 2005. májusi számában
Laczkó Wass Robert tollából jelentek meg. A változtatott cím és egy variált sor kizárja a
véletlent, amit az illető mentségül idéz.

 Ez úton kívánom kifejezni sajnálatunkat, a kérdéses verset töröltük és a jövőben a
plagizálótól írást nem közlünk. 

  
Kaskötő István   

                                                                                                                                          
 

.
 

Mi se Jó, se Ős, se Igaz, se Nemes
  

mi a néma, a közönséges magyarok vagyunk
  

Irodalmi rádió
 

Kulturális hirek
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Ajánlott Honlapok

  
Amatőr Irodalmárok
Klubja, fullextra

 Ateista Forum
 Aurin 

 Fantázia, Irodalom,  
 Művészet

 BARÁTOK
 Irodalom. Művészet

 Börzsönyi Helikon
 Canadahun.com

 Digitális Irodalmi
 Akadémia

 Hetedhéthatár
 HUMANISTAmozgalom

 HUNLIT
 Irodalmi adatbázis

 Irodalmi Rádió
 Litera 

 Irodalmi Portál
 Magyar Elektronikus

 Könyvtár
 Másképp látók

 Rózsaméz
 Rözseláng
 Se-magyarok Foruma

 Tiszatáj
  

 
Munkatársaink
Honlapjai

  
Barczikay Zoltán

 Batta Eszter
 Berekméri-Virini

Ágnes
 Cserepes Andrea

 Efraim Staub
 Fülöp Katha

 G. Ferenczy Hanna
 Harmath Péter

 Kamarás Klára
 Kaskötő István
 Kéri Katalin

 Komlós Attila
 Nagyszékely István

1956-2006
 

szerelem, erotika
 

Tartalom
 

Nyárutó*
          Új kenyér hava
  

Sokadmagával süt le ránk a Nap,
 a víz felett is forr, reszket a lég,
 s ha messze van a hűvös menedék,
 elkel bizony a nagy szalmakalap.

  
A néma tarló izzik, szinte ég,

 az aratás pompásan haladt,
 s mesébe–illőn kéklő ég alatt

 bárányfelhőt sem hord a messzeség.
  

A szőlődombon kereplő pereg,
 az iszákban friss új–kenyér lapul,

 mert őszre készül lassan Bertalan,
  

s a gólyafészek újra hangtalan,
 hisz volt lakója messzire vonul,
 ha a Szűz ad a Napnak új helyet.

  
               Kisszőlősi Szánthó Lóránt              

  

*Augusztus régi magyaros neve
 

Cene gál István: Fényben
 

22 év után, Kardos András, vers
 A harmadik felvonás, 

 Kaskötő István, regény folytatás
 A múzsa csókja, Németh Tibor, esszé

 A segély, Kamarás Klára, próza
 A szél gyermeke,

Mastrantoni/Berekméri, regény fordítás
 A szivárvány hídja, Erdei Éva, vers

 A tudatlanság fája, Kerekes László, vers
 Álom a nyárban, Ecsedi Év, vers

 Amit magamba rejtek, 
 Móritz Mátyás, vers

 Az éjszaka anyja, Karpáti Tibor, vers
 Az enyhet adó, Placskó Lajos, próza
 Balatoni alkony, Lelkes Miklós, vers
 Bármerre nézek, Botz Domonkos, vers

 Búcsúzóra, Fekete Anita, vers
 Bús magyaros eclóga, 

 Horváth-Hoitsy Edit, vers
 Egy szürke ház, G.Ferenczy Hanna, vers

 Egy új világ, Németh Tibor,vers
 Élettapasztalat, Uhrman Iván, vers

 Eltékozolt évek, T.Ágoston László,
próza

 Embernek lenni, Kaskötő István, vers
 Epiprológus, Baranyi Ferenc, vers

 Epreskert, Fetykó Judit, regény
folytatás

 Érintések, Péter Erika, vers
 Gyilkos dal, Bánházy Péter, vers

 Hétköznapi derű, Dobrosi Andrea, vers
 Hitetlen, Fetykó Judit, vers

 Ingyen szerelem, Bányai Tamás, próza
 Jelek, Jávorka Ágnes, vers

 Kievi csirkemell, Polgár András, próza
 Levelek, Sárhelyi Erika, vers

 Margóra, Végh Sándor, vers
 Nagyvárosban, Millei Ilona, vers

 Nyári galamb, Aszalós Sándor, vers
 Pillanat, Kisszőlősi Szánthó Lóránt, vers

 Pókháló, Ocsovszky László, próza
 Qana, Kaskötő István, vers

 Széki tánc, Jeney András, vers
 Tények, Deaky Levente, vers

 Történelemóra, 
 Laczkó Wass Róbert, vers

 Világom, Némethy Mária, vers
 Zebegényi bicikliút, Kajuk Gyula, vers

  
Galambdúc

 

Magyar
 Elektronikus 

 Könyvtár
 

Fények és árnyak, Ligeti Éva
 Két vers, Baranyi György

 Szerelmet idézve, Szabolcs Piroska
 

Búcsú az élettől
  

Még igazán fel sem kelt a nap
 és fájdalmam sokakkal közös
 lett, - most már elhunytnak tartanak

 - hírtelen minden olyan hűvös
  

Benned már nem háborog a vér
 a sors most nem tudom merre vet

 hogy az utadon most ki kísér
 - bámulok csak a papír felett
  

A szembogarad, hát lecsukott
 nem tudom, belőled mi marad
 lesz sok szép beszéd, írás, lucsok

 és ezerszám, görcsös gondolat
  

El is morzsolnak pár mű könnyet
 és majd tettetik sokan a bút

 díszkiadásban adnak könyvet
 és talán kapsz egy mű koszorút

  
Ez a módszer, ez a kórtünet

 pár magazin műsor elővesz
 (nyomodban kaszás már nem üget)

 emléked, három napig se lesz
  

I-vel írják majd a nevedet
 és kutatják titkod titkait

 jobb hogy ezt nem látod, - nevetek
 - már fél napja annak: nem vagy itt
  

                                            Móritz Mátyás 
                        ***     

 

Faludy György
 

1910. Szeptember 22.
 2006. Szeptember 1.
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Polgár András
 Szabolcs Piroska

 Szöllősi Zoltán
 T.Ágoston László

 T.Fiser Ildikó
 Váradi József
 Végh Sándor
  

 

EPIPROLÓGUS
  

Boldog vagyok, hogy kortársa lehettem
 Tersánszkynak, Ladányinak és néhány

 hónapig József Attilának is.
 Boldog vagyok, hogy láttam ezt a népet 

 kinyílni rom-hegyek csúcsán gyopáros  
 szívósággal még rosszkedvünk telén is. 
 Boldog vagyok, hogy tanúja lehettem

 annak a történelmi mozdulatnak, 
 mely azokat próbálta felemelni,

 kiket porig alázott s megtiport a
 századokon átcsörtető szegénység.

  
A háborúk, gazságok ellenére

 nem szégyellem, hogy a huszadik század
 költője voltam, amikor e földön 

 korántsem volt lángoszlop már a dalnok,
 legföljebb rőzsetűz a melegedni 

 vágyó didergők millióinak
 szolgálatában – ám sok köszönet

 nem volt ezért azok között, akiknek
 fárasztó volt a szent fa pengetése,
 ezért gyújtóssá felaprítva önnön

 pecsenyéjüket sütve eltüzelték.
  

                   ***
  

 

Baranyi Ferenc
 József Attila díjas
 kőltő-író

 

könyvajánló
 

Megjelent 
 Bánházy Péter

 munkatársunk verses kötete
 SZERELMEK KÖNYVE

 címen
 

Kölcsey Ferenc
 jeles mesterünk

munkáira
emlékeztetjük
olvasóinkat a

 KLASSZIKUSOK
 rovatban

  

Cene gál István
 festőművész

 újabb műveiből közlünk
egy gazdag válogatást

a
 GALÉRIÁN

 

Ingyenesen letölthető szépirodalmi kötetek és olcsó szakkönyvek a 
 Mercator Stúdió 

 Elektronikus Könyvkiadótól
 

Az e-könyvek növekvő népszerűsége környezetbarát jellegük mellett, főleg annak köszönhető,
hogy a hagyományos nyomtatott könyvvel szemben rendkívül olcsók. Előállításuk gyors, az

olvasóhoz, az internetről való letöltés segítségével korlátlanul terjeszthetők. 
 A Mercator Stúdió technikai és tudományos, kereskedelmi jellegű kiadványai mellett

klasszikus írók, költők műveinek nyomtatásban már nem kapható munkáit költségtérítés nélkül
juttatja el az olvasókhoz, valamint kortárs írók alkotásainak olcsó kiadását teszi lehetővé.

  
Ady I Arany I Bródy I Gárdonyi I Krudy I Madách 

 

további felvilágositást a szerző ad
 

Irodalmi Rádió
 

Kulturális Hirek
 

Mi se Jó, se Ős, se Igaz, se Nemes
 

 
mi a néma, a közönséges magyarok vagyunk

  

.
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.
 

teljes munkái ingyenesen letőlthetők, CD-n is megőrizhetők.
 www.akonyv.hu

 

http://www.akonyv.hu/
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nyitó oldal
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1956-2006
 

Tűnődés október előtt
  

Az évek távolából az egyéni emlékek átfestik a közös képeket;
 suttogások, halk, rebbenő szavak, emlékek, várakozás, elrontott életek—,

             Őszelő*
            Földanya hava

  
Már véget ért a nyári pihenés,

 kemény padokkal vár az iskola,
 s emlék csupán a vígságok sora.
 Szabad vizeken nincs már feredés,

  
Lőrinc miatt a dinnye is oda,

 és drótokon ül csivitelve, épp
 útra készül, már megy a fecskenép,

 mert várja messzi, déli otthona.
  

Szőlőhegyeken langy szél hegedül,
 és szedőlányok hangján neveti,

 hogy puttonyosra vár a telt kosár.
  

Szőlő levével teljen a pohár
 — töltse Borszűrő Szent Mihály** teli —,

 ha már a Nap is „Mérlegre” kerül!
  

                       ***
 Kisszőlősi Szánthó Lóránt 

 

* Szeptember régi magyar neve ** Borszűrő Szent Mihály
 

Kincses Ferenc: Ők nem kávét isznak.
 

Ajánlott Honlapok
  

Amatőr Irodalmárok
 Klubja, fullextra

 Ateista Forum
 Aurin 

 Fantázia, Irodalom,  
 Művészet

 BARÁTOK
 Irodalom. Művészet

 Börzsönyi Helikon
 Canadahun.com

 Digitális Irodalmi
 Akadémia

 Hetedhéthatár
 HUMANISTAmozgalom

 HUNLIT
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 Másképp látók

 Mercator Studió
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 Rózsaméz
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Munkatársaink
 Honlapjai

  
Barczikay Zoltán

 Batta Eszter
 Berekméri-Virini 

 Ágnes
 Cserepes Andrea

 Efraim Staub
 Fülöp Katha

 G. Ferenczy Hanna
 Harmath Péter

 Kamarás Klára
 Kaskötő István
 Kéri Katalin

 

Köztudott tény, különösen, - vagy csak színházi körökben ? - 
hogy az 56-os forradalom ötvenedik évfordulója alkalmából a
budapesti József Attila Színház felújítja az ötven évvel ezelőtt
bemutatott, történelmileg oly fontos darabot, Gáli József
Szabadsághegy című drámáját.

 Opssz.
 Nem éppen. 

 A színház igazgatója úgy határozott, hogy "újraíratja, átíratja" mert, hogy a saját
szavaival éljek, " ma már Gáli Jóska is másként írná meg". (Elhangzott az MTV-nek adott
interjúban). A nemes feladatra Darvasi László vállalkozott, hogy igazságos legyek, íme így
szól a sajtóbejelentés; a szövegkönyv Gáli József azonos című, legendás darabja alapján
íródott.

 Bennem felmerül a kérdés, mi készteti az igazgató urat arra, hogy félretéve az
eredeti darabot, annak a fémjelzett neve alatt valami "mást" produkáljon, amit szerinte
Gáli Jóska ma írna. (Katona Jóska, Jókai Móricka meg a Shakespeare Willy szintén jó
haverja az igazgató úrnak?).

 Itt szeretném az olvasó figyelmét felhívni az igazgató úr felkészültségére, vagy
inkább annak hiányára. Mekkora bizalmat ébreszt egy hivatásos szinházi ember, önjelölt
rendező, aki a szerző nevét ugyan intimpistás bizalmassággal idézi, de igazából semmit
sem tud róla. A Népszava riporterenek korábban adott nyilatkozatából idézek:

  

Gáli-mentes Szabadsághegy 
 a József Attila Szinházban

 

JÖN                                     
JÖN

 

OFF BROADWAY
 "Én ezt a hegyet a

zsebkendőmnek a
négysarkában is elhordom"

 
Elöadja

 Léner Peti
 népszerü angyalföldi

 kuplérista
 

A csend, Végh Sándor, vers
 A harmadik felvonás, 

 Kaskötő István, regény folytatás
 A pillanat költészete, 

 Németh Tibor, esszé
 Az erdő éneke, Sárhelyi Erika, vers

 Boldog lehet, Móritz Mátyás,vers
 Csak nezzél rám, Németh Tibor, vers

 Curriculum vitae, Fekete Anita, vers
 Egérember, Kárpáti Tibor, vers

 Egyszer majd… Baranyi Ferenc, vers
 Éjnek éjelén, G.Ferenczy Hanna, vers
 Emlékszőttes, Kajuk Gyula, vers

 Epreskert, Fetykó Judit, regény
folytatás

 Faludy György halálára, 
 Efraim Staub, vers

 Folytatás, 
 Kisszöllősi Szánthó Lóránt, vers

 Házi kenyér, Verzár Éva, próza
 Madárlátta, Péter Erika, vers

 Magasztaló, Laczkó Wass Róbert, vers
 Minden út, Dobrosi Andrea, vers

 Nem a cél, Bánházy Péter, vers
 Ördögszekér, T.Ágoston László, próza

 Október, Bittner János, vers
 Őszelő, Kisszöllősi Szánthó Lóránt, vers

 Őszi tücskök, Lelkes Miklós, vers
 Perben, Millei Ilona, vers

 Prológus, Uhrman Iván, vers
 Senki, Bányai Tamás, próza

 Szobrok, Kamarás Klára, vers
 Talán, Maszong József, vers

 Tegnap, Jávorka Ágnes, vers
 Tengerész szimfónia, 

 Nagyszékely István, próza
 Teremtés játék, Varga Ibolya, vers

 Tündértánc, Erdélyi Gábor, vers
 Tünődés október előtt,

 Fetykó Judit, vers
 Van jobb, Erdei Éva, vers

  

Tartalom
 

Galambdúc
 

Elözöleg megjelent a papiruszportal.hu 
 2006 szeptember 17. számában.

 

Kató 31, Efraim Staub
 Öregedő, Kardos András

 Tánc az esőben, Maszong József
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Legeza Ilona
 KÖNYVISMERTETŐJE

  
Ezen a honlapon a klasszikus, modern, magyar és világirodalom

 több mint 2500 alkotásáról olvashatsz hosszabb-rövidebb  könyvismertetőt. 
  

mind, mind a maga emlékeiben tárolt, törölt, majd újra átgyúrt igazát,
 a megtörtént rideg, kegyetlen tényvalóságnál is hitelesebbnek éli át.

 Volt, ki maradt, s megúszta, a másikat marasztalták — évekig várta a halált;
 s volt, ki elment, s azóta, értve, vagy nem értve várja beteljesülni igazát.

 Azon az őszön, alig félévesen — álmaimba, ha beszöknek kusza képek;
 nem tudom hogy, mi, miért történik, hol vagyok, abban az álomban félek, félek…

  
Anyám majdhogynem osonva, menekülve

 ment át naponta a városon, kerülve
 a főtéren a hangos tömeget.

 Időnként hallottak lövéseket.
 Halkan beszéltek a kórteremben.

 Anyám magába elégedetten
 nyugtázta: amíg te itt fekszel,

 nem keveredhetsz el a tömeggel…
  

… ó, az asszonyi túlélés örök számítása…
 csak a család túlélésre gondol, semmi másra…

  
… almák voltak a kredenc szélén,

 pirosak, apámtól véresek,
 semmi közük a kint zajához

 — „időben” történt a baleset…
  

Történetek, könyvek más-és más „évjáratban”,
 úgy válogatnak ebben a korban, mint a boltban,
 hogy saját igazukat hihetően mutassák;

 — s mégis, annyiféle a vélt, valós igazság…
  

Az évek távolából az egyéni emlékek átfestik a közös képeket,
 egyik világos, a másik ködös, a harmadik meg sincs —, 

 vagy mégis megvan neked? Egy történelemkönyven láttam egy képet, 
 hónapokkal később ismertem fel, hogy azon,

 hol emberek álltak puskacső előtt, az a tér, az a hely, a szülővárosom.
 Az idő felvegyít, a napi gyűrődés közönyössé tesz, meg az ellentétek,
 az egymásnak ellentmondó, gyakran indulatos, magán- vagy pártos vélemények

 betapossák ezeket a napokat, mint annyi mást, a hétköznapi közönybe;
 összemosódik, halványul, megkopik, mint március, vagy az új kenyér ünnepe.

  
Beköltözött a pénz, a média-érdek minden fontos napba,

 nem a lényeg, az ellenérvek kerülnek be az újságlapba.
 Távolodik, bár az évben születtem —, és vajon azoktól
 kik gyerekként sem tudtak arról az időről, arról a korról,

 mit lehet várni ma ebben az oly ellentmondásos jelenben?
 — mi maradt, mi lehet ma ebből az egyéni lélek-kredencben…

  
… az évek távolából az egyéni emlékek átfestik a közös képeket;

 a gondolat-statisztikai átlag, számmá, adattá torzítja a lényeget…
  

Budapest, 2006. augusztus 13.
  

Fetykó Judit
 Irodalmi Nivódijas
 

Juhász Ferenc
 Kossuth díjas

 kőltő munkásságával
 ismerkedünk a

 KORTÁRSAK-MESTEREK
oldalon.

 

Kincses Ferenc
 festőművész képei díszitik

kiadványunkat.
 Lásd: GALÉRIA
 

Komlós Attila
 Maszong József

 Nagyszékely István
 Polgár András

 Szabolcs Piroska
 Szöllősi Zoltán

 T.Ágoston László
 T.Fiser Ildikó

 Váradi József
 Végh Sándor
 

MERCATOR STUDIÓ
 Elektronikus könyvkiadó

 
Technikai és szépirodalmi könyvek

 olcsó áron. Klasszikusok ingyen is.
 www.akonyv.hu

 

Mi se Jó, se Ős, se Igaz, se Nemes
 

mi a néma, a közönséges magyarok vagyunk
 

Irodalmi Rádió
 

Kulturális Hirek
 

Üdvözöljük Verzár Éva írót munkatársaink sorában. 
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"Szépszó és Értelem"
 

2006. október 20.
 

V. évfolyam 10. szám
 

Kiadó-Szerkesztő: Kaskötő István
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1956-2006
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Ajánlott Honlapok
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 Aurin 
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 BARÁTOK
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 Másképp látók
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 Elektronikus Könyvkiadó

 Rózsaméz
 Rözseláng
 Se-magyarok

Foruma
 Tiszatáj
  

Munkatársaink
 Honlapjai

  
Barczikay Zoltán

 Batta Eszter
 Berekméri-Virini 

 Ágnes
 Cserepes Andrea

 Efraim Staub
 Fülöp Katha

 G. Ferenczy Hanna
 Harmath Péter

 Kamarás Klára
 Kaskötő István
 Kéri Katalin

 Komlós Attila
 Maszong József

 Nagyszékely István
 Polgár András

 Szabolcs Piroska
 Szöllősi Zoltán

 T.Ágoston László
 T.Fiser Ildikó

 Váradi József

                 Őszhó*
              Magvető hava

  
Indián–nyárra készül a fenyér,

 krizantémok közt a csend megreked.
 Gondos gazda nem féli a telet,

 mert hant alatt a jövőre–kenyér.
  

A néma völgyben könnyű köd lebeg,
 már hullni kezd a sárguló levél,

 hajnalonként nem harmat, fehér
 dér köszönti az ébredő telet.

  
Hasadt burkából búvik a dió,

 napfényben csillan, száll a pókfonál,
 s János esténként lámpát gyújtogat**,

  
mert korán köszön, jön az alkonyat.

 A vizek hátán hűs szél boronál,
 és Nap-vendégre vár a Skorpió.
  

Kisszőlősi Szánthó Lóránt 
 

* Október régi magyar neve.
 ** A hagyomány szerint János–nap környékén kell 

 először lámpát gyújtani, a rövidülő nappalok miatt.
  

Paál László: Erdei út.                     
 

Nagy László
 kőltészete egyedülálló,

 vele ismerkedünk a 
 KORTÁRSAK-MESTEREK

rovatban
 

Paál László
 a 19. század kiváló tájkép

festőjére emlékezünk a
 GALÉRIÁN

 

Technikai és szépirodalmi könyvek
 olcsó áron. Klasszikusok ingyen is.
 www.akonyv.hu

  

MERCATOR STUDIÓ
 Electronikus Könyvkiadó

 

   1956 október 23.
 Vér és könny, történelem! 

 Jeltelen sírok fölött anyák s árvák, hősöket és áldozatokat
siratnak, míg a dicstelen utódok önmagukat ünneplik...

Emlékezünk.
 

Vagyunk
  

Bennünket, 
 még nem becstelen

 nők és férfiak formáztak,
 lelkük nagy tüzén,

 zilált testük erezetén,
 csókjaik melegén.

  
Létünk annyit ér,

 amennyit dolgozunk,
 s adunk.

 Vagyunk,
 egy kis hazában

 egybekapaszkodva,
 mint sok merész összenövés.

  
Élünk!

 A nyurga gyárkémények
 füsthaját cibáló,

 fényes szelek alatt.
 Ruhánkra 

 mészvirágokat
 festeget a hajsza.

Németh Tibor
 

A harmadik felvonás, 
 Kaskötő István, regény folytatás

 A három kisasszony balladája, 
 Jávorka Ágnes, vers

 A szél gyermeke,
Mastrantoni/Berekméri, regény
folytatás

 Ajándék, Erdélyi Gábor, Vers
 Az ajándék, Móritz Mátyás, próza

 Az itteni őszről, D. Nagy László, vers
 Az ócskás, Kardos András, vers

 Bekötözzük, Oláh András, vers
 Beszélgetés, Efraim Staub. Vers
 Bukott angyalok, Kövesi Petra, vers

 Bús magányomban, Végh Sándor, vers
 Cicellke, Pápay Aranka, próza

 Csikágó, Sárközi László, vers
 Egy ország örökmécsesénél, 
 Németh Tibor, jegyzetek

 Egy pufajkás történet, 
 Kaskötő István, próza

 Ember az esőben, Verzár Éva, próza
 Epreskert, Fetykó Judit, regény

folytatás
 Ernyő, Sarkadi Nagy Olga, vers

 Esteledő hegyoldal, Lelkes Miklós, vers
 Ha látod, Móritz Mátyás, vers

 Három magyar a pokolban, 
 Kaskötő István, vers

 Kinek köszönheted, Jeney András, vers
 Kivánság, Kajuk Gyula, vers

 Legénymese, Kárpáti Tibor,vers
 Mai kőltők, Baranyi Ferenc, vers
 Mellékoltár, Ocsovszky László, próza

 Mesének indult, Bányai Tamás, próza
 Munkácsy Golgotája előtt, 

 G.Ferenczy Hanna, vers
 Nachtlied, 

 Kisszőlősi Szánthó Lóránt, forditások
 Naptolvaj, Kerekes László, vers

 Nyugtalan szárnyakon, 
 Demeter Zsolt, vers

 Óda a teához, Uhrman Iván, vers
 Októberi sanzon, Szabolcs Piroska, vers

 Őszi sirató, Fetykó Judit, vers
 Pókháló bolt, Prágai Noémi, próza

 Szavak, Kamarás Klára, vers
 Thália, Kisszőlősi Szánthó Lóránt, vers

 Tűnődő gyász, Millei Ilona, vers
 Vagyunk, Németh Tibor, vers

 Viharban, Erdei Éva, vers
  

Galambdúc
 Csendben ülve, Kajuk Gyula

 Incselgő, Kisszőlősi Szánthó Lóránt
 Szivárvány hidja, Ligeti Éva

  

*
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Végh Sándor
  

 

Legeza Ilona
 KÖNYVISMERTETÖJE

 

Pályázati Felhívás
 

Olaj, korom,
 s téglaszínű porok,

 marnak bőrünkre
 ákom-bákomot.

  
Mások is élnek itt,

 náluk más a divat,
 másképp fecseg a pénz,

 másképpen ejtik
 a magyar szavakat.

  
Bennünk erősebb

 egy-egy kézfogás,
 mint az ígérő szó

 vagy egy műszak alatt
 beszívott gáz szaga,

 meg az ájtatoskodó
 felszentelt kupolák

 tömjénes illata.
  

Ilyenek lettünk!
 A sok-sok gondnyüvő

 akikben szüntelen
 az akarás,

 s nem pihen a jövő,
 mert csak, 

 a tegnap volt rettentő.
            

             ***
  

Kaskötö István
 Egy pufajkás történet.

  
Hogy önök az általam elkövetett akció súlyát kellő mértékben tudják

értékelni, előre kell bocsássam, hogy van télikabátom. Tíz évvel ezelőtt vettem,
fél áron, szezon-végi kiárusítás alkalmával, nem is akárhol, az egyik jó nevű
áruház diszkont pincéjében. Minden ellenkező híresztelés ellenére állítom, hogy
az egy jó kabát. Egyetlen hibája, hogy hitvestársi asszisztencia nélkül vettem.
Nagy bűn.  Immáron tíz éve, minden novemberben hallom az ismert szöveget:

 -- Vegyél egy tisztességes télikabátot! Utálom a színét. – hogy mást ne
mondjak ilyen okból, már kocsit is cseréltünk– Mindeddig sikeresen ellenálltam,
csupán a koromra hivatkozva.   Szerintem, ha valaki hetven elmúlt, nem tervez
hosszú távon. Nem invesztál húsz éves kötvényekbe, nem csináltat új protézist
és nem vesz új télikabátot, 

  

Kulturális Hirek
 

Mi se Jó, se Ős, se Igaz, se Nemes
 

mi a néma, a közönséges magyarok vagyunk
 

Munkatársaink sorában köszöntjük Sárközi László, 
 Sarkadi Nagy Olga, Kövesdi Petra kőltőket, 

 valamint Pápay Aranka írót.
  

*** 
 

.
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szerelem, erotika
 

Szépirodalmi Folyóirat
 

2006. november 20.
 

V. évfolyam 11. szám.
 

Kiadó-Szerkesztő: Kaskötő István
 

"Szépszó és Értelem"
 

1956-2006.
 

nyitó oldal
 kiadó-szerkesztő

  
próza

 versek
 műfordítás

 esszé-gondolatok
 kortársak-mesterek

 galéria
 galambdúc

  
tudnivalók

 költség hozzájárulás
 gyorsposta

  
Ajánlott Honlapok

  
Amatőr Irodalmárok
Klubja, fullextra

 Ateista Forum
 Aurin 

 Fantázia, Irodalom,  
 Művészet

 Baka István
Alapitvány

 BARÁTOK
 Irodalom. Művészet

 Börzsönyi Helikon
 Canadahun.com

 Digitális Irodalmi
 Akadémia

 Hetedhéthatár
 HUMANISTAmozgalom

 Irodalmi Rádió
 Litera 

 Irodalmi Portál
 Magyar Elektronikus

 Könyvtár
 Mercátor Studió

 Elektronikus Könyvkiadó
 Másképp látók

 Rózsaméz
 Rözseláng
 Se-magyarok Foruma

 Tiszatáj
  

Munkatársaink
Honlapjai

  
Barczikay Zoltán

 Batta Eszter
 Berekméri-Virini

Ágnes
 Cserepes Andrea

 Efraim Staub
 Fülöp Katha

 G. Ferenczy Hanna
 Harmath Péter

 Kamarás Klára
 Kaskötő István
 Kéri Katalin

 Komlós Attila
 Maszong József

          Őszutó*
            Enyészet hava

  
Kisütve vár már a „kóduskalács”**,

 a temetőkert fénnyel van teli,
 s a család nagyja–kicsinye lesi,
 kinek gyertyája ég le hamarább.***

  
Az erdőt, mezőt vékony hó fedi,

 s ha nem csitul a makacs havazás,
 lassan várhatjuk Márton madarát,
 amint a szántóföldet meglepi.

  
A kert télen sem ilyen mostoha,

 az etetőkben sok nyári–cseléd
 fogyasztja, amit jól kiérdemelt,

  
s tőlük lesz újra élővé a kert.

 Döccenve fut a vén időkerék,
 s a Nyilas lesz a Napnak otthona.

  
Kisszőlősi Szánthó Lóránt 

  
* November régi magyar neve

 **, *** lásd itt
  

Sárközi László
 

Pataki József: Magányos fa.
 

A forrás, Kövesi Petra, vers
 A halál, mint irodalmi motiváció,

Németh Tibor, esszé
 A harmadik felvonás, 
 Kaskötő István, regény folytatás

 A kert, Oreskó Nándor, próza
 A rigófutty a régi, Prágai Noémi, próza

 A sűrű semmiben, Móritz Mátyás, vers
 A tejeskanna, Pápay Aranka, próza

 Amikor elmégy, Németh Tibor, vers
 Áramlatok, Ecsedi Éva, vers

 Az ajtó mögött, Németh Csilla, vers
 Az első hó, Uhrman Iván, vers

 Az utolsó ajtó, Kajuk Gyula, vers
 Curriculum vitae, Sárközi László, vers

 Dobozba zárt fájdalom, 
 Péter Erika, vers

 Éjszakák, Nagy János, vers
 Emlék, Oláh János, vers

 Erpeskert, Fetykó Judit, regény
folytatás

 És én sírok… 
 Kisszőlősi Szánthó Lóránt, esszé

 Esti hold, Lelkes Miklós, vers
 Géza, a punk, Tumpeck György, próza

 Gyászmise, Bittner János, vers
 Hajnali utcán, Maszong József, vers

 Házasság aranyérrel, Verzár Éva, próza
 Kergetni gyertyafényt, 

 Jeney András, vers
 Kéz, öregség… Jávoka Ágnes, vers

 Könnyek, Efraim Staub, vers
 Merre sodor el a szél, 

 Kardos András, vers
 Miattatok, Baranyi Ferenc, vers

 Mindenszentek, Fetykó Judit, vers
 Nagyapám emlékére, 

 Lázár Mónika, vers
 Novemberi gondolat, 

 Dobrosi Andrea, vers
 Örökkévalóság, Demeter Zsolt, vers

 Őszi idil, G.Ferenczy Hanna, vers
 Őszi illuziók, Kamarás Klára, vers
 Őszutó, Kisszőlősi Szánthó Lóránt, vers

 Reggel a tükörben, Erdélyi Gábor, vers
 Szerelmem lett az ősz, 

 Szabolcs Piroska, vers
 Sztratoszféra, Kerekes László, vers

 Szültem, Millei Ilona, vers
 Tehetetlenül, Bányai Tamás, próza

 Válasz, Végh Sándor, vers
 Vég, Kisszőlősi Szánthó Lóránt, vers

  

Tartalom
 

Galambdúc
 Jóslat, Demeter Zsolt

 Hús-vér vagy, Maszong József
 Mikor szivem lugasába jöttel, 
 Dobrosi Andrea

 

Curriculum vitae
 (A Holdhercegnőhöz)
  

...az anyám öngyilkos lett Kalocsán,
 a börtön szartól bűzölgő budiján:

 lopott, hogy enyhíthessen nyomorán
  

és vegetálni tudjon, mert ha kivár,
 éhen döglik ő is, meg az apám

 is, ki nem lelt már békét, sem hazát,
 mióta elvitték lovait... s cigány

  
nemigen kapott munkát. A családom

 apám okolta és kizavarták
 oda, hol az agyagot kaparják

 a téglákhoz s ahol szikkad a vályog.
  

S már hivatalnokok sürögtek körben,
 meg rendőrök, akik ránk ügyeltek:

 vitték anyám, épphogy megszülettem:
 kevésen múlott, hogy nem a börtönben.

  
Gyűlölet gyűlik gyűrűzve haragom

 mély medrében - bár pusztulnék inkább:
 az állam nevelt, mint kommunistát,

 akivé váltam, vagyok és maradok.
  

Másodrendű vagy - mondták és elhittem,
 hogy a cigány mind tolvaj és koszos,

 hogy nem érzi, ha folytja a mocsok,
 munkát kerül s nem tudja, mi az illem.

  
Kővévált árnyékként kísért a kényszer,

 hogy bizonyítsak, de hogy mit s kinek?
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Csak
neked...

 

Nagyszékely István
 Polgár András

 Szabolcs Piroska
 Szabolcsi Zsóka

 Szöllősi Zoltán
 T.Ágoston László

 T.Fiser Ildikó
 Váradi József
 Végh Sándor
  

 

Baka István
 József Attila dijas

 kőltő gazdag hagyatékát
 idézzük, lásd:

 KORTÁRSAK-MESTEREK
 

könyvajánló
 

A Mercátor Studió kiadványai:
 

Pataki József
 Alkotódijas 

 képzőművész a
vendégünk

 a GALÉRIÁN
 tüzzománc képeivel.

 

kamarás klára új
 HONLAPJA

 gyermekek számára
 

mesék, versek
 

megadtam módját minden centinek,
 ahogy mentem - s kevés volt az eléghez.

  
Magamba fordultam, mint egy aszkéta:

 választ kerestem, de nem találtam,
 idegen lettem, igaz barátnak

 ott maradt a könyv, a szó ajándéka.
  

És a szerelem alig érintett meg:
 észre sem vett, vagy dagadó mellel

 mentem el mellette, emelt fejjel,
 mit számít már, hogy aztán falba vertem?...

  
...nem jó ez így, nincsen értelme sehogy:

 a lét, ha csak panaszosan pislákol
 eloltani való s aki bátor:

 megteszi; mert aki nem él - sose volt.
  

Hogyan kell, beteljesítsem sorsom?
 Családi hagyomány köt: másunk se volt...

 Kardot kell-e ragadjak, vagy coltot?
  

Budapest. 2006. November 13
  

Móritz Mátyás:
 Önmegcsonkitások
 versek

 

Sárközi László:
 Csikágó

 szonettciklus
 

Viola Zoltán:
 Kajjám, a Tévedés

 fantasztikus regény
 

Viola Zoltán:
 A barbár nö
 fantasztikus regény

 

Dénes Ildikó:
 Az ezüstdijas
 regény

 

Láng Attila D.
 Láng Krisztina:
 Sara Royce

 sci-fi ifjúsági regény
 

PDF formában letölthetö ingyenes kiadványok.

MERCATOR STUDIÓ
 Elektronikus könyvkiadó

 

Technikai és szépirodalmi könyvek
 olcsó áron. Klasszikusok ingyen is.
 www.akonyv.hu

  

Mi se Jó, se Ős, se Igaz, se Nemes
 

mi a néma, a közönséges magyarok vagyunk
 

Kulturális hirek
 

Legeza Ilona
 KÖNYVISMERTETŐJE
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2006. december 20.
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Kiadó-Szerkesztő: Kaskötő
István

 

"Szépszó és Értelem"
 

nyitó oldal
 kiadó-szerkesztő

  
próza

 versek
 műfordítás

 esszé-gondolatok
 kortársak-mesterek

 galéria
 galambdúc

  
tudnivalók

 költség hozzájárulás
 gyorsposta

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

            ***
  

Ajánlott Honlapok
  

Amatőr Irodalmárok
Klubja, fullextra

 Aurin 
 Fantázia, Irodalom,  

 Művészet
 Baka István Alapitvány

 BARÁTOK
 Irodalom. Művészet

 Börzsönyi Helikon
 Canadahun.com

 Digitális Irodalmi
 Akadémia

 Hetedhéthatár
 HUMANISTAmozgalom

 Irodalmi Rádió
 Litera 

 Irodalmi Portál
 Magyar Elektronikus

Könyvtár
 MagyarOnlineNet

 Mercátor Studió
 Elektronikus Könyvkiadó

 Másképp látók
 Rózsaméz

 Rözseláng
 Se-magyarok Foruma

 Tiszatáj
  

Munkatársaink            
Honlapjai

  
Barczikay Zoltán

 Batta Eszter
 Berekméri-Virini Ágnes

 

                   Télhó*
                   Álom hava
  

Még izgat a tél frissessége, és
 nyitásra vár egy–két Borbálaág,**

 vélt varázskörök volt hangulatát
 idézi fel a koszorúkötés***.

  
Az év kitelt, jön a számadás:

 hogyan sikerült aratás, vetés,
 miből volt elég és miből kevés,
 mi van mögöttünk, és hogyan tovább?

  
Egyedül nézni téleste elé…

 ne taszítsd el az élet örömét,
 hisz rövid napot vált az esthomály,

  
hát várhat még a Szent János–pohár!****

 Szép lassan az évtől elköszön, és
 indul a Nap a Bak jegye felé.

  
Kisszőlősi Szánthó Lóránt                  

  

* December régi magyar neve.
   Jegyzetek itt

 

Milyen szörnyű a hideg
 és milyen fényesek a csillagok

  
                                     Fekete bársony-koloncok

                                      örvenyét veti az ég,
                                      varjú-koszorú fölöttem,

                                      rajtam hideg veriték.
                                                          Nagy László

 Fagyos és hideg az ünnepünk
 sarkunkban liheg a fagyhalál

 a fergeteg úgy táncol velünk:
 tavasz ha jön, minket nem talál.

 Fogunk villog, az éjszakában
 siratjuk, az elvetélt nyarat

 sokunk gunnyaszt, csak egymagában
 nincs is nálunk mozdulatlanabb.

 Örök magányunk: háborítlan
 testünket, fagyos szél sikálja

 szavunk, - kérésünk is alig van
 a vakság: mindegyikünk sajátja.
  

Mint a perec, roppan a vállunk
 égre lesünk, könyörgés képpen
 rongyos, sovány betegként állunk

 a rozsdás, és dérmarta réten.
 Szél fúj, és havazik erősen

 ég a sarkcsillag koronája
 míg az Úristen, ráérősen
 dermedt árnyainkat csodálja.

 Nyirkos éjek, sorvasztó napok
 és míg mások örülnek éppen

 vonyítanánk, mint a farkasok
 a fájó fények, édenében.

  

Móritz Mátyás
 

Tartalom
 Álom, Kisszőlősi Szánthó Lóránt, vers

 Átváltozás, Oláh András, vers
 Az utca végen, Németh Tibor, vers

 Befelé szállok, Juhász Ferenc, vers
 December, Erdei Éva, vers

 December, 
 Kisszőlősi Szánthó Lóránt, vers

 December, Lelkes Miklós, vers
 Drága szüleim, Pintér László, próza

 Emlékönyvbe, Demeter Zsolt, vers
 Epreskert, Fetykó Judit, regény

folytatás
 Eskü, Dobrosi Andrea, vers

 Fehér éjszaka, G. Ferenczy Hanna, vers
 Fekete karácsony, Móritz Mátyás, vers

 Ha meghal.. Ecsedi Éva, vers
 Három ág, Kárpáti Tibor, vers
 Hiszen ismerlek, 

 fényesi Tóth János, vers
 Ima Adventkor, Szabolcs Piroska, vers

 Karácsonyi mondóka, Bittner János,
vers

 Karácsony nélküled, Péter Erika, vers
 Karácsonyének, Jeney András, vers

 Lángokban élek, Efraim Staub, vers
 Mert nem lehet, Fekete Anita, vers

 Meni, csak menni, Kajuk Gyula , vers
 Most karácsonykor, Varga Ibolya, vers
 Múlik, Szabolcsi Zsóka, vers

 Nehéz tavasz, Pápay Aranka, próza
 Örülj a fénynek, Kardos Andras, vers

 Ötszáz ponty, T.Ágoston László, próza
 Röviden, Kamarás Klára, vers

 Rózsika néni, Verzár Éva, próza
 Sorsvonalak, Maszong József, vers

 Tájkép fohásszal, Baka István, vers
 Találkozás a Halállal, Kajuk Gyula,

próza
 Tűz és víz, Végh Sándor, vers

 Ugrásra készen, Ligeti Éva, vers
 Visszatérés, Millei Ilona, vers

  Galambdúc
 

Szabolcsi Zsóka: Gerlicék                fotó
 

A kezed, Fetykó Judit
 Érzéki játékok, Ligeti Éva

 Mosolyod, Demeter Zsolt
 Veled a réten, Maszong József

  
 

G. Ferenczy Hanna
 szeretett munkatársunk és

barátunk, 2007. január 7.-én
 elunyt.

  
Fetykó Judit ad további

informaciót itt.
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Cserepes Andrea
 Efraim Staub

 Fülöp Katha
 G. Ferenczy Hanna

 Harmath Péter
 Kamarás Klára
 Kaskötő István
 Kéri Katalin

 Komlós Attila
 Maszong József

 Nagyszékely István
 Polgár András

 Szabolcs Piroska
 Szabolcsi Zsóka

 Szöllősi Zoltán
 T.Ágoston László

 T.Fiser Ildikó
 Váradi József
 Végh Sándor
  

 

Bemeszel minket a fagy, - a szél
 csak fehér kavics a fogsorunk

 keshedt köpenyünkben, mikor szeretnél
 -mikor nem lennél a farkasunk?...

 Hó hullik a zsibbadó tájra
 jó volna nem is emlékezni
 (mikor testünket jég szurkálja)

 tudni csak: ok nélkül, nem vész el semmi.
 Karácsonyunk: hervadt aranyfa

 karácsonyunk: fényes üresség
 nem találsz itt minket tavaszra
 - lepergünk, mint falról a festék.

  
Lelkünkre hull, a téli harmat

 lángra lobbantana, egy szikra
 felőlünk, az Úristen hallgat

 és ködöt lehel arcainkra.
 Izületünk, üvegként csikorog

 fehér ujjaink, összenőnek
 rajtunk feslett, koldushacukok

 összébb, hiába húznánk őket.
 Szél fúj át rajtunk, mint a rácson,

 hóval dörzsöli bordáinkat,
 fagyos és hideg a karácsony:

 kezében, a fagyhalál ringat.
                  

                  ***
 

Baranyi Ferenc
 KORTÁRS és MESTER.

 A többszörösen
kitüntetett író-kőltőt

ünnepeljük.
 

Szabolcsi Zsóka
 vissza-visszatérő

munkatársunk
hangulatos képei a

GALÉRIÁN
 

könyvajánló
 

A Mercator Studió kiadványa
 

.
 

.
 

Fetykó Judit:
 Az ablakvitéz

 címü regénye a Kaláka oldalain
 jelent meg folytatásokban.

 Most, a Mercator Studió kiadásában
 ingyen letőlthető, megőrizhető. CD-n is.

 

www.akonyv.hu
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