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FÁKLYA Irodalmi és Képzőművészeti Stúdió – Kárpátalja:  
A Kárpátaljai Magyar Fáklya – korábban Négy Égtáj – iro-

dalmi és képzőművészeti stúdió mindössze pár hónapja indult. 

A kezdeményezés célja nem volt más, mint létrehozni egy 

olyan alkotóműhelyt, amely a legendás Forrás Stúdió mintájá-

ra kineveli Kárpátalja „új vetését”, egy olyan fiatal költőkből 

és írókból, grafikusokból, népdalénekesekből és amatőr szín-

játszókból álló csapatot, amely a jövőben akár egy új stílust 

képviselhet az egyetemes magyar kultúrában. 

A stúdió vezetését Kenyeres Mária magyartanár, újságíró vál-

lalta magára. Igen ígéretes tehetségeknek bizonyultak a Bereg-

szászi Kossuth Lajos Középiskolában, valamint a Zrínyi Ilona 

Középiskolában tanuló fiatalok. 

A fiatal alkotók műveit rendszeresen közli a Kárpátinfo mel-

léklete, a Naplopó, a magyarországi Partium és a Kárpátaljai 

Hírmondó. Egyre népszerűbbé válnak a fiatal alkotók nemcsak 

Kárpátalján, de az anyaországban is. Eddig két alkotó jutott 

publikálási lehetőséghez a Fáklya alkotói közül az „Együtt” 

irodalmi, kulturális és képzőművészeti folyóirat „Új vetés” ro-

vatában: Kenyeres Mária és Lőrincz P. Gabriella. 

Bízunk benne, hogy a többi fiatal is felzárkózik az elismert al-

kotók sorába, és lesz Kárpátalján új stílus, új irányzat, irodalmi 

utánpótlás.  

 

 
Kenyeres Mária 1973. augusztus 5-én születtem Mezővári-

ban. Az általános iskola befejezését követően alsó tagozatos 

tanítói diplomát szereztem a Munkácsi Tanítóképzőben, majd 

elvégeztem az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar nyelv és 

irodalom szakát. Tanár vagyok, újságíró. 2003–2005 között a 

Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatója voltam, majd 

az Ukrajnai Magyar Krónika és a Beregszász hetilap újságíró-

ja. Jelenleg a Beregszász hetilapnál állok alkalmazásban, illet-

ve a Beregszászi Zrínyi Ilona Középiskola magyartanára va-

gyok. A Kárpátaljai Magyar Fáklya irodalmi és képzőművé-
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szeti, illetve a Bóbita amatőr gyermekszínjátszó stúdiót veze-

tem. Írni szórakozásból kezdtem: amit nem írhattam le egy új-

ságcikkben, de megírni érdemes – azt foglaltam versbe.  
 

 

Imre Ádám 1992. február 10-én született Beregszászban. 

1998-ban kezdte meg tanulmányait a Beregszászi Kossuth La-

jos Középiskolában. Már óvodás kora óta szeret rajzolni. Még 

kisgyermekkorában súlyos tragédia érte: elvesztette az édes-

anyját. A későbbiekben Csernyiga Gyula és Gogola Zoltán 

festőművészek is felfigyeltek a fiatal, tehetséges alkotó művei-

re. Kezdetben mások műveit másolta, később gyakran illuszt-

rálta önálló alkotásaival barátja, Fodor-Nagy Gergely verseit.  

Legkedvesebb témái: édesanya, édesapa, szenvedély, az élet 

eredete. Jelenleg a Kárpátaljai Magyar Fáklya irodalmi és kép-

zőművészeti stúdió tagja, egyik legtehetségesebb alkotója.  
 

 

Fodor-Nagy Gergely a Beregszászi Kossuth Lajos Középis-

kola 10. osztályos tanulója (magyartanára Huszti-Kacsur And-

rea). Kedvtelésből és a magyar nemzet iránt érzett elkötele-

zettségből kezdett verseket írni. Szabadidejében az ifjú cserké-

szek számára szervez programokat, így filmklubot, közös ki-

rándulásokat. Tervei szerint szeretne továbbtanulni magyar-

történelem szakon. A Kárpátaljai Magyar Fáklya irodalmi és 

képzőművészeti stúdió tagja. 

 

 

Mónus Dóra a Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola 9. osztá-

lyos tanulója, aki kisgyermek kora óta az iskolai mesemondó- 

és szavalóversenyek lelkes résztvevője, korábban a Talentum, 

később a Ficseri, valamint a Kárpátaljai Magyar Fáklya iro-

dalmi és képzőművészeti stúdió tagja. Azon túl, hogy kiválóan 

szaval és mond el meséket, verseket is ír, bár a prózaírás in-

kább az erőssége. Kedvenc költői közé tartozik József Attila és 

Vári Fábián László. 
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Délczegh Nikolett a Beregszászi Zrínyi Ilona Középiskola ta-

nulója (magyartanára: Kenyeres Mária). Már óvodás kora óta 

érdeklik a mesék, a versek, a mondókák. Pár hónapja próbál-

kozott meg először a versírással. Jelenleg tízedikes, tervei sze-

rint bölcsészkaron folytatja tanulmányait. Jelenleg a Kárpátaljai 

Magyar Fáklya irodalmi és képzőművészeti stúdió tagja. 
 

 

File Anett a Beregszászi Zrínyi Ilona Középiskola 6. osztályos 

tanulója (magyartanára: Kenyeres Mária) még nem veszi ko-

molyan a költészetet, így játékos, vicces formában áll hozzá a 

versíráshoz. Ez tükröződik vissza pl. az Itt a tél című verséből. 

A Kárpátaljai Magyar Fáklya irodalmi és képzőművészeti stú-

dió tagja. 
 

 

Bodnár Alexandra a Beregszászi Kossuth Lajos Középiskola 

10. osztályos tanulója (magyartanára: Huszti-Kacsur Andrea). 

Kedvtelésből ír verseket. Meglehetősen zárkózott, de öntuda-

tos egyéniség. A jövővel kapcsolatos terveit nem árulta el. 

A Kárpátaljai Magyar Fáklya irodalmi és képzőművészeti stú-

dió tagja. 
 

 

Horváth Adrienn a Beregszászi Zrínyi Ilona Középiskola 6. 

osztályos tanulója (magyartanára: Kenyeres Mária). Tisza cí-

mű verse az első, amit megmutatott a kíváncsi közönségnek.  

A szakember, Bakos Kiss Károly véleménye szerint formailag 

és tartalmilag egyaránt helyes szerzemény. A Kárpátaljai Ma-

gyar Fáklya irodalmi és képzőművészeti stúdió tagja. 
 

 

Szemere Judit a Beregszászi Kossuth Lajos Középiskola 11. 

osztályos tanulója (magyartanára: Huszti-Kacsur Andrea).  

A beregszászi városi és a megyei tantárgyi vetélkedők több-

szörös győztese magyar nyelvből és irodalomból. Érdeklődési 
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köre széles, szívesen vesz részt tanulmányi versenyeken, de 

kirándulni, olvasni – és mint kiderült – verset írni is szeret.  

A Kárpátaljai Magyar Fáklya irodalmi és képzőművészeti stú-

dió tagja. 
 

 

Kalinyina Krisztina a Beregszászi Kossuth Lajos Középisko-

la 8. osztályos tanulója. Kedvtelésből kezdett verset írni, de fi-

gyelemre méltóak grafikái is. Rajzai közül eddig a legsikere-

sebbek A kisgyermek és a Női portré. A Kárpátaljai Magyar 

Fáklya irodalmi és képzőművészeti stúdió tagja. 
 

 

Majoros Viktória a Beregszászi Zrínyi Ilona Középiskola 9. 

osztályos tanulója (magyartanára: Kenyeres Mária). Kedveli a 

verseket, szeret véleményt nyilvánítani az élet nagy kérdései-

ről, a hazáról, a szerelemről, az emberi kapcsolatokról. Nem 

tudatosan ír, bár érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy a 

prózaírást igényesebben és gyakrabban művelje. A Kárpátaljai 

Magyar Fáklya irodalmi és képzőművészeti stúdió tagja. 
 
 

Ábrahámné Ágnes: Tizenhárom éves korom óta írok, ötéve-

sen már olvastam, s életem során sokat szavaltam. Öt év kiha-

gyás (haldoklás miatt) után újra írni kezdtem, tömör 

novellínókat, novellát és főképpen verseket. Az internetet 

nemrég ismertem meg, és csak egy ujjal írok. Írásaimmal sze-

retném megmutatni, hogy a legmélyebb poklok bugyraiból is 

ki lehet jönni. Mindenem a számítógép, ami ismét írásra fa-

kasztott – férjem segítségével. Az internetnek köszönhetően 

tárulkozott ki előttem a világ, s találtam barátokra. Írásaim fo-

lyóiratokban, antológiákban jelentek meg.  

2007 decemberére – születésnapomra – megjelent „A leletei 

mögött rejlő ember” c. önálló kötetem, amiben életem történe-

tével ismerkedhet meg az olvasó. A kötet több irodalmi társa-

ság és magánszemély meglepetés-ajándéka volt számomra.  
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A Barátok Verslistának köszönhetem, hogy súlyos betegen 

még írok, s mosolyogva élek! 

 

 

Balázs László: 47 éves geofizikus vagyok. Szentendrén élek 

családommal. A tanítás és kutatás mellett az életem nagyon 

fontos része az irodalom. A napi több órás ingázás során ver-

seken, versekben utazom, mindennap másfelé és mással. 

Néha, ha nem látják én is írok… 
 

 

Barna Júlia: A családom mellett az írás és az olvasás a leg-

fontosabb az életemben: ezzel mindent elmondtam magamról. 

Későn léptem a nyilvánosság elé a verseimmel, két éve (61 

évesen) jelent meg a könyvem Álmok másnapján címmel. 

Még kétkötetnyi versem van, ha azokat is sikerülne kinyom-

tatni, akkor – az átélt csapások, fájdalmak, kudarcok ellenére – 

kerek lenne a világ számomra. 
 

 

Bárdos Attila: Budapesten születtem 1941-ben. 1960-ig Ba-

ján voltam gyerek és diák. Egyetemi évek következtek Szege-

den: a matematika és a számítástechnika nagyjainak bűvöleté-

ben. Szép Szőke Szegedem, első és igazi szerelmem is ott ta-

lált rám. Alkalmazott matematikusi diplomát szereztem. Pá-

lyakezdőként Budapestre kerültem, itt ragadtam. Kutatóként, 

oktatóként, hivatalnokként dolgoztam Magyarországon és a 

nagyvilágban. 

Budapesti vagyok, Bajáról álmodom, de haza már csak látoga-

tóba járok. Írásaim jelentős része bajai ihletésű gondolat szü-

lötte. Ezek közül az első válogatás, 135 haiku „Öregszik a 

délután” címmel a bajai Sugó-kör sorozatban jelent meg ez év 

tavaszán. Második kötetem most készül, amelybe a nyugtalan 

magyar társadalom fővárosában, a mindennapi munkába járás 

során tapasztalt élményeimet és gondolataimat gyűjtöttem ösz-

sze – verses formában. 
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Bodó Csiba Gizella: Eddig 12 önálló kötetem jelent meg, ver-

sek, útinaplók, önéletrajzi regény stb. Már készen áll ez évre is 

egy verseskötet, s félúton van egy regény is. A 11. könyvem 

hátoldalán ez áll: „Az írásaim én vagyok! Hangulatok – gondo-

latok! Magamból mindent átadok, nem tartogatok, talán így ad-

hatok elcsendesülést, harmóniát Emberért, Földünkért kiálto-

zást, hogy szebben csináljuk tovább, amíg lehet, e nagy ajándé-

kot, az Életet”. Ez vagyok! S ma is vállalom. Hiszem: ha csak 

néhány mondat is megérint valakit az írásainkból, már értelme 

volt. Budapesten élek, Miskolcon/Diósgyőrben születtem.  

Írtam porba, papírra, ma már irodalmi folyóiratokba, antológi-

ákba, honlapokra. Csak az elindulás volt nehéz, a „Barátok” 

sokat segített. 2008-ban kaptam meg az Amatőr Irodalomért 

Verslista Díjat is publikációs kategóriában. Gyermekkori ál-

maim valósulnak meg – lehet, abban a korban, amikor sokan 

már nem tudnak mit kezdeni magukkal. Hálás vagyok a sors-

nak s mindazoknak, akik segítenek – Barátoknak, alkotó tár-

saknak, olvasóknak –, mert erőt és kedvet adnak, hogy írjak, 

amíg van mondanivalóm.  

 
 

Bor Erika (Evelyne Langerh): Bor Erikának hívnak, közel 

31 esztendeje kaptam édesapámtól e nevet. Az általános iskola 

után tanulmányaimat a Ruhaipari és Iparművészeti Szakközép-

iskolában folytattam, melynek elvégzését követően – egy 

megváltozott anyagcsere-állapot következtében – figyelmem 

az egészségügyi pálya felé orientálódott. Tíz évet töltöttem el 

benne, részben ennek köszönhetem, hogy megtanultam a hu-

mánum fontosságát az életben. Nagy hatással van rám Antoine 

De Saint-Exupéry: A kis herceg című műve és József Attila 

költészete, valamint az amatőr, illetve a kortárs magyar iroda-

lom. Számomra kedves dolog másokkal megosztani a gondo-

lataimat, ha azokat a többiek is szívesen fogadják. 

Ha olykor csak nagyon rövid időre lépjük át egymás életének 

kapuit, akkor is ott hagyunk egymásban valamit: ÉRZÉSE-

KET! Köszönéseket, gondolatokat, sokszor ki nem mondott 
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szavakat, a másik szemében meglátott érzelmeket, bánatot és – 

a mai életben ritkán – boldogságot! Az élet viharai messzire 

sodorja tőlünk a barátokat, ismerősöket, családtagokat, egy-

szer VOLT szerelmeket, EMBEREKET. És mégis valami – 

MINDEN – itt marad belőlük, hiszen vannak dolgok, melyek 

nem logikai elven működnek, hanem ITT, legbelül a szívben, 

érzésekből táplálkoznak… 

Ezek a kis írások egy amatőr alkotó időtöltésének gyümölcsei; 

szeretnék most megosztani közülük néhányat Önökkel is. 
 

 

Demjén Lászlóné vagyok, Sátán lakom, és az ózdi kórházban 

dolgozom mint ápolónő. Gyermekkoromtól kezdve szeretem 

az irodalmat, az olvasást, nem is emlékszem, mikor nem írtam 

verseket, novellákat. A kötetbe kerüléssel egy álmom válik va-

lóra. Egyszer elhatároztam: ha negyvenéves leszek, megjele-

nik valahol egy művem. Májusban leszek negyven… Ez már 

magában is dicséretes dolog, azt hiszem. Csak nagyon rövid 

időnk van arra, hogy beteljesítsük a vágyainkat. Nekem ez volt 

az egyik, s lám – teljesült. 
 

 

Dobler Anita: Budapesten születtem, jelenleg Kecskeméten 

élek és dolgozom. Felsőfokú tanulmányaimat is „Hírös város” 

jogi egyetemén folytatom. Nagyon szeretek olvasni és verset 

írni – több-kevesebb sikerrel, ám annál nagyobb lelkesedéssel. 

Szeretném, ha versbe öntött érzéseimet minél több ember fo-

gadná jó szívvel, és ha csak egy gondolat is célba talált, arra 

szokták mondani: „már nem hiába kelt fel a nap”… 
 

 

Fazekas Margit (Szomorúfűz) vagyok. Régen, egy októberi 

napon, a Mérleg jegyében születtem. Talán ezért is kedvelem 

az őszt. Több évtizedes könyvtárosi munkám során végérvé-

nyesen elkötelezettje lettem a könyveknek, a zenének, az iro-

dalomnak. A szépség, a nyíltság, az őszinteség, a szeretet fon-
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tos számomra. Szeretek álmodozni, hiszen ott szabadon szár-

nyalhatok. Lételemem a napfény. Szeretem a holdat, a csilla-

gokat, a természetet. Az 1980-as évektől – mióta tolókocsiba 

kényszerültem – írom ki magamból az érzéseimet, a gondola-

taimat, a fájdalmamat. Az írásaimat nagyon sok szeretettel 

ajánlom az én Kincseimnek. 
 

 

Fehér Kornél: Miskolcon születtem 1955-ben. Szüleimtől a 

Fencsik Imre nevet kaptam. A Bláthy Ottó Villamosipari 

Szakközépiskola elvégzése után villanyszerelőként kezdtem el 

dolgozni. A KKMF levelező tagozatát munka, család és kis-

gyerek mellett végeztem el. 

Égi sugallatra, irodalmi élmények és egy őrült szerelem hatá-

sára 1972-ben írni kezdtem. Földi gondok és lelki bajok miatt 

1974-ben gyakorlatilag abbahagytam a verselést. Úgy egy éve 

írok ismét, egy internetes versíróversenynek is köszönhetően, 

ahol a vártnál nagyobb sikerrel szerepeltem. A Fehér Kornél 

név már legelső kézirataimon is megtalálható. 

Lelkem mélyén titokban írónak készültem, de csak egyszerű 

iparos lett belőlem. Ma már legfeljebb költőként nevezhetem 

magamat „fiatalnak”, hiszen túl vagyok életem felén, most 

mégis úgy érzem, sikerülhet megvalósítani egykori álmomat. 

Ez első publikációim egyike, amibe három régi és egy új vers 

került bele. 

 

 

Geisz László: Tősgyökeres soproni vagyok, nős, két nagylány 

apja. Bár az irodalmat mindig is szerettem, eredeti szakmám a 

tollforgatástól eléggé távol áll. Kenyeremet évtizedeken ke-

resztül gépész üzemmérnökként kerestem, mérnöküzem-

gazdász másoddiplomával. Mint sokan mások, ifjú koromban 

én is írtam pár szösszenetet, de komolyabban kb. három évvel 

ezelőtt kezdtem írni. Ebben a rövid időszakban több mint ne-

gyedezer írásom született. Főleg verseket írok, de van jó né-

hány dalszövegem, és írtam pár rövidebb prózai művet is. 
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Néha elég egy gondolat, hangulat, ritmus vagy egy bennem 

motoszkáló dallamfoszlány, hogy tollat ragadjak. Verseim kö-

zött vannak gondolkodásra késztetők ugyanúgy, mint hangula-

ti alapokon nyugvó természeti versek. Vannak szerelmes ver-

seim is. Gyerekeknek szánt írásaimból lassan összejönne egy 

kötetre való. Dalszövegeim még megzenésítésre várnak. 

Önálló kötetem megjelenésének anyagi korlátai vannak, de 

több írással szerepelek pl. a Verselő Antológia 2008 kiad-

ványban és a 2009-ben megjelent Tízek kötetben is. Nyomta-

tásban csak pár pályázati eredményem révén vagy antológiák-

ban vagyok fellelhető. 

A Barátok Verslistán kívül megtalálható vagyok több fórumon 

és portálon, pl. az Amatőr Művészek Fórumán Soproni G. 

László néven, a Napkorong, a GothArt és a Virtus portálon –

eredeti nevemmel. Tagja vagyok az Irodalmi Rádiónak is. 
 

 

Gere Irén: Szigetszentmiklóson születtem, a Kis-Duna part-

ján. Ott is nevelkedtem, ott végeztem az általános iskolát, ott 

írtam első verseimet még egészen kisdiák-koromban.  

Könyvtáros lettem, tehát a „Könyv” állandó társammá vált. 

Életem minden sorsfordító pillanatában velem volt a vers –

akár olvastam, akár írtam. Teljessé tette, teszi az életemet. 
 

 

Gergely Edit: Esztergomban, a szülővárosomban élek. 32 

éves vagyok. Egy helyi középiskolában tanítok angolt és törté-

nelmet. Időnként szeretem képekben átadni, amit gondolok és 

érzek – történjék ez egyszerű szavak vagy festmények formá-

jában. Úgy találom, hogy amikor írok, akkor festek is, és ami-

kor festek, akkor írok is egyben.  

Úgy látom, hogy sodrásban lenni örömet és bánatot, szabadsá-

got és kiszolgáltatottság-érzést egyaránt jelenthet. Ám csak a 

hit adhat igazi látást mindahhoz, ami történik velünk. Ha bí-

zunk, akkor biztonságban érezhetjük magunkat – akár az erő-

teljes hullámok között is.  
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Golán Angéla Gabriella (Gambia): 1968. december 7.-én 

születtem a művészek városában, Szentendrén. Apám által, aki 

szobrász, már korán lehetőséget kaptam arra, hogy a művészek 

életébe és munkájuk világába betekinthessek. Már gyermekko-

romban többször eltévedtem az irodalom rejtelmes útjain. 

1984-ben Németországba kerültem, és miután megtanultam az 

irodalom e klasszikus nyelvén is kifejezni magam, 1987-ben 

elkezdtem a magam gondolatait és érzelmeit németül leírni.  

E mellett igyekeztem az anyanyelvemet is ápolni és fejleszte-

ni. 2004-ig azonban inkább passzívan használtam a magyar 

nyelvet. Gyermekeim születése után viszont az aktív anya-

nyelvhasználat mindennapossá vált, és nagy örömmel vettem 

észre, hogy gondolataim egyre sűrűbben magyarul kívánkoz-

nak papírra. Így kezdtem el szabadidőmben az élet rám gyako-

rolt, sokrétű hatását: benyomásaimat és érzelmeimet magyarul 

is feljegyezni. 

 

 

Gősi Vali: Mottóm: „Az igazi remekmű néha nem is olyan tö-

kéletes. Csak sugárzik, a »csak álom« is benne van, a csillagok 

fénye, a tündéri. S a feladatnak ez a része, amikor a művész 

már nem tud művén segíteni: az utolsó ecsetvonást, a tündérit 

az Isten végzi el.” (Márai Sándor) 

Nekem a versek, a könyvek, az irodalom: élet és halál. Nekik 

köszönhetem, hogy hálás vagyok létemért – még ha megmu-

tatta legkegyetlenebb arcát is, és nem hívom, de nem is félem 

a halált. Nekem a rím, a ritmus: a lét dallama. A boldogság és 

a fájdalom muzsikája. Olvastam egy véleményt a verselésről, 

ahol a kritikus valahogy így fogalmazott: „a vers írója kierő-

szakolja magából a rímeket, feláldozva a mondanivalót is”. Én 

erről másként vélekedem. Lelkem hangjait ha versbe szedni 

készülök, előtte már hosszan muzsikál bennem az örömteli 

ritmus, vagy szomorú dalra kél a bánat, és szinte ösztönösen, 

lágyan köréje gyűlnek a dallamos verssorok. Nem érzem úgy, 

hogy rabságban tartják gondolataimat a rímek, a ritmusok, és 
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ma már tudom: a vers, az irodalom szeretete létünk értelme le-

het: élni segít, és meghalni tanít. Nekem a vers a lelkem is. 

 

 

Hajdu Mária: Hagyományőrző, rímes, ritmusos verseket írok. 

Többnyire a szerelem, a természet motivál. Verseket már kis-

gyermekként írtam, de a prózaírással még ismerkedem. Mind-

két területen bőven van tanulnivalóm.  Van, akinek tetszenek a 

verseim és prózáim, biztosan van olyan is, akinek kevésbé. 

Megtekinthető minden írásom a www.hajdumaria.hu webla-

pomon. Szeretnék néhány kellemes percet szerezni az olvasó-

imnak, ebben a rohanó világban. Mottóm: „Csak a boldog em-

ber gazdag, koldusszegény az, ki boldogtalan.” 
 

 

Hangya Lajosné Korek Anna vagyok (59 éves), Gyo-

maendrődön élek. Fő műveim (közös alkotások a férjemmel): 

három remek felnőtt gyermek, akik energiát és hitet adnak. 

Gazdagok vagyunk, mert vannak kincseink: öt unokánk. Állat-

tenyésztő agronómusból lettem pedagógus. 16 évvel ezelőtt ta-

láltam meg az igazi hivatásom – kollégiumi nevelőként. Szak-

középiskolás, szakiskolás diákokat nevelek, tanítok önismeret-

re, türelemre, a valódi ÉLET-re. Őáltaluk vagyok „fiatal”. Kö-

zépiskolás koromban írtam verseket, de azokat összetéptem. 

2005 óta próbálkozom ismét versírással. Az ihlet hajnalban ta-

lál rám, amikor az iskolába indulok kerékpáron. Verseimet a 

gyermekeimnek és a fiataloknak ajánlom, valamint a közélet 

szereplőinek, mert Magyarországot meg kell mentenünk! 
 

 

Hanyecz István (Stefanicus Hungaricus Firkász): 1946. 

december 25-én, Garán születtem. 1971-ben kötöttem házas-

ságot Lám Etelkával. Nehéz, embert próbáló évek következ-

tek. 1978 óta élünk Svédországban. Ma mint nyugdíjas, iro-

dalmat, sportot szerető ember élem a hétköznapjaimat Az írás 

gondolta lassan érett meg bennem. Hangos gondolatimat, az 

http://www.hajdumaria.hu/
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írott szót, a verselést cirka 1990 óta mívelem; kb. hét éve kap-

csolódtam be a „firkáim” révén különböző magyar honlapok 

életébe. A Barátok Verslista tagja vagyok. 2005-ben jelent 

meg önálló kötetem, címe: Napfogyatkozás Etelkával a Duna 

partján. 2007-ben megkaptam az Amatőr Irodalomért Verslista 

Díjat. 

 

 

Horváthné Nagy Zsanett: 1982 telén születtem, Miskolcon. 

Iskoláimat nagyon sok helyen végeztem, kanyargós utakon és 

kalandos eredményekkel. Felnőttként már lelkesebb diák va-

gyok, 2005-ben szereztem pedagógiai diplomát, és idén va-

gyok harmadéves a Szegedi Tudományegyetem pszichológia 

szakán. Még keresem a helyem. Nagyjából egy éve kezdtem 

verseket írni és hangulatokat festeni. A művészet mindig közel 

állt hozzám, legtöbbször a befogadói oldalról, vagy pedagógiai 

módszerként, diagnosztikai eszközként, pszichoterápiás ta-

nulmányként, vagy mint kreatív kifejezési forma – amit most 

igyekszem megragadni. Az alkotói oldal persze egészen más, 

telve meglepetések sokaságával és rengeteg tanulnivalóval, 

amikben majd boldogan veszek el. De egyelőre csak lenyűgöz 

az ezerarcú lehetőség, ami az egyszerű fehér papírban rejlik.  

Az ember felépíthet és le is rombolhat rajta egy egész világot. 

 

 

Jószay Magdolna: Debrecenben, 1956-ban születtem, ma is 

itt élek; szerkesztő-tördelőként dolgozom. Gyermek- és ifjúko-

rom óta voltak próbálkozásaim az írás területén, ezek jórészt 

elvesztek. Komolyabban a 1990-es évektől kezdtem versekben 

kifejezni magam, s igazán pedig az internethez való kapcsoló-

dásom után, mindössze három éve mutatkoztam be nyilvános-

ság előtt különböző verses irodalmi oldalakon. 2006-ben jelent 

meg a Pedellus kiadó gondozásában Aranygondolatok című 

kötetem, mely nem internetes – hanem kizárólag saját olvas-

mányaim alapján, egy éven át, kézzel kigyűjtött – idézeteket 
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tartalmaz. Azóta két megjelent antológiában szerepeltem ver-

sekkel (Héttorony, Téltúlélők); folyamatban van három, s 

macskás történeteimet közli A macska című magazin. Büszke 

vagyok arra, hogy a Héttorony irodalmi felolvasóestjein már 

harmadik alkalommal választották az én versemet felolvasásra, 

s több mint két éve vagyok topikgazdája a Gyöngyszemek iro-

dalmi fórumnak. Elsősorban saját kedvtelésből verselek; én 

úgy gondolom, hogy könnyebb megélni örömeinket, egyéni 

tragédiáinkat, lelki vívódásainkat, és letisztulnak, megnyug-

vást hoznak gondolataink, ha „kiírjuk” magunkból érzéseinket. 

S ha akad pár ember, akinek sikerült valamit közvetíteni, ak-

kor már megérte. 

 

 

Kacskovics Attila: Na, mi van? A legjobb válasz erre az, 

hogy na, semmi. És semmi képen lehetnék bármi. Élek, írok, 

festek, létezem, figyelem a világot magam körül, s ha valami 

nem tetszik, leírom, vagy elrakom befőttnek. Nem tudom, mi 

lesz belőlem, csak reménykedni tudok, hogy tetszeni fog. Az 

élet kemény, de csináld úgy, hogy megkedveljenek. Ja, és 

igen: 1989. április 13-án születtem Budapesten. Pont.      

 

 

Kiss Csilla: Elmúltam negyvenéves, húsz évvel ezelőtt tanító-

nőként kezdtem a pályámat. Ma újságíróként dolgozom egy 

országos civil szervezet havi lapjánál és végzős pszichológia 

szakos egyetemi hallgató vagyok. Gyerekkorom óta szükségét 

éreztem annak, hogy a benyomásaimat, gondolataimat papírra 

vessem. Naplóírásnál, egyszerű verseknél, rövid szösszenetek-

nél tovább nem jutottam. Fiam orvosi műhiba miatt ma kere-

kes székben, nem beszélő fiatalként éli velem az életét. Sze-

mélyes tragédiám, haragom az évek alatt tapasztalattá szelí-

dült. Mélyebb önismeret, a világ tudatosabb szemlélése és egy 

más – szavakon túli – kommunikáció felfedezése lett az ered-

mény. A fiammal való különleges kapcsolatból nyertem bátor-
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ságot, hogy a tapasztalataimat másokkal is megosszam az írá-

saimon keresztül. Ha hosszan egymás szemébe nézünk, én ka-

pom el hamarabb a tekintetem. Negyvenévesen értettem meg: 

csak az képes a mélységet elviselni, aki már ismeri – és ő meg-

ismerte azt.  
 

 

Kondi Nikoletta: 1977-ben születtem Miskolcon, több éves 

utazgatás után Szigetszentmiklóson telepedtem le. Angoltanár 

vagyok, bár szerelmem örökre az irodalom és a filozófia ma-

rad. Az írás számomra önkifejezés – sem több, sem kevesebb. 

Már jó ideje barangolok belső ösvényeken a „teljesség felé”, 

ebből az élményből születnek jelenlegi verseim. Az itt közölt 

három vers az „Út Sophiához” című ciklusból való.  
 

 

Kovács József Tibor: Eltelt egy újabb év, ismét szólók hoz-

zád a lapok felszínére felvésett gondolataimon át, Ismeretlen. 

Tudom, csak élünk a semmiben súlytalanul, kortalan szerze-

tesként, de a végtelen felismerése a legbelső nyugalom kapu-

jához vezet, hiszen múltad jelen-lét. Lépj ki velem a valóság-

ból, hogy beléphess a valóságba.     
 

 

Krausz István: Baracson születtem 1940-ben egy földműves 

család negyedik gyermekeként. Jelenleg Dunaújvárosban élek 

a feleségemmel. Két lányom, három gyönyörű unokám van. 

Géplakatos-hegesztő szakmából való nyugdíjba vonulásom óta 

hobby-kertemben töltöm szabadidőm nagy részét. Az irodalom 

szeretete gyermekkorom óta kísér, ez abban is megnyilvánul, 

hogy két verseskötetem már megjelent, a harmadik kiadása 

(novellák és regények) most van folyamatban. Tagja vagyok a 

helyi versbarátok körének és a Váci Mihály Irodalmi Körnek.  
 

 

Kürtösi Gizella: Bócsán születtem, 1958. szeptember 22.-én. 

A Fővárosi Béke Gyermekotthon bócsai lakásotthonában dol-
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gozom. Droggal érintett és magatartászavarral küzdő fiatalok-

nak munkaterápiás módszerrel, személyre szabott családias 

neveléssel igyekszünk hosszú távú segítséget nyújtani további 

életükhöz. A harmonikus, derűs élet biztosíthatja azt az öröm-

forrást számukra, amely kiválthatja és feleslegessé teheti a 

drog jelenlétét életükben. 

Hobbim az írás. Szeretem a természetet, az embereket és a 

mosolygó arcokat. 

 

 

Lelkes Viktória: Lelkes Viktória vagyok, felvidéki – ponto-

sabban: csallóközi – 16 éves fiatal lány. A pozsonyi magyar 

gimnázium tanulója vagyok. Az irodalom nagyon rég foglal-

koztat, és első verseimet Balassi hatására írtam. Majd – ahogy 

a suliban vettük tovább a magyar irodalom nagyjait – sorra jöt-

tek a hatások, és keresgéltem saját utam, saját stílusom... Ele-

inte a barátaimnak mutattam meg a verseket, amelyeket írtam, 

de nem volt elég a 'Jééé, ez nagyon tetszik' kijelentés, így 

kezdtem keresni a kritikusokat, s bizony sokat koppantam is... 

ám ezek a „koppanások” segítettek hozzá a fejlődéshez, s úgy 

érzem, ennek köszönhetően „tisztultak” le a verseim, és nem 

maradtak mindössze csak formátlan gondolatszösszenetek. Ez 

az első komoly lehetőség, hogy megjelenhetnek a verseim, és 

ez nagyon feldob – nagyon hálás vagyok. 

 

 

Magyar Magda: 1952-ben születtem, ma Hosszúpályiban 

élek. Itt egy irodalmi klub vezetője vagyok, remek tollú írótár-

sakkal dolgozom együtt. Több aktív irodalmi csoport tagja va-

gyok, országos terjesztésű folyóiratok, antológiák közlik a 

műveimet. Több mint húsz éve írok, elsősorban verseket. Az 

érzések világa, a tapasztalás, a fantázia és a természet csodál-

nivaló ereje egyaránt ott él az írásaimban. Eddig három köte-

tem jelent meg. 
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Michael Mendler (Newyear): A Sors hullámai messze elso-

dortak. Nagyon sokat láttam és tapasztaltam. Hátam mögött a 

beleilleszkedések hosszú sora. Több nyelv tanulása, több or-

szágban. Egyetemet végeztem, de nyugtalan lelkem nem en-

gedett egy helyeben megmaradni, és azt tenni, amit tanultam.  

Érdekel minden, ami az emberi lét legnagyobb kérdéséhez kö-

zel hoz: Mi a célunk „itt”? Hosszú, küzdelmes utak után, visz-

szafordultam magamhoz, a kiinduló ponthoz. Ezeket az utakat 

(belső harcokat) próbálom kiírni magamból! 
 

 

Molnár József Bálint: 1940. novemberben születtem Szek-

szárdon. Nagydorogon nőttem fel. A középiskolát Pécsett jár-

tam. Az ELTE matematika-fizika szakán diplomáztam 1965-

ben. Rövid tanítás után mint számítógépes programozó he-

lyezkedtem el. Munkám mindvégig a számítógéphez kötött, 

egészen nyugdíjba vonulásomig. Tíz évet dolgoztam német 

nyelvterületen is. Főleg Németországban, de Bécsben is sok 

időt töltöttem. Így például 1986-88 között is, amikor a csalá-

dom is velem volt. Két gyermekem van. A fiam mérnök, a lá-

nyom közgazdász. Csepelen lakunk 1975 óta. A verselés, ki-

sebb prózák írogatása régóta kedvenc időtöltésem, azonban 

csak nyugdíjba vonulásom után jelentek meg írásaim, többek 

között a KLÁRIS, a budaörsi Rímkovácsok című irodalmi fo-

lyóiratokban stb., valamint antológiákban, pl. a debreceni 

TÜKÖRKÉPÜNK, a pécsi TOLLFORGATÓK címűekben 

stb… Szívesen fordítom német kötők (pl. Heinrich Heine, 

Christian Morgenstern) verseit. Írásaim olvashatók 

a http://verseim.uw.hu weboldalon. 

 
 

Molnár Szilvia (Aphrodite): 1973-ban születtem Szegeden. 

Itt élek és dolgozom könyvtárosként. 13-14 éves koromban je-

lentkezett nálam először az a bizonyos kísérteties érzés: for-

mába öntött gondolatnak kell a papíromra kerülnie. Az „írást” 

1995-96 óta művelem tudatosan. Akkortájt születtek első hai-

http://verseim.uw.hu/
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kuim, azóta is ez a versforma a legkedvesebb számomra, ezért 

Fodor Ákos költészete példa előttem. Sok költővel tudok azo-

nosulni, kiemelkedően Ladányi Mihállyal, akinek fanyar, ke-

sernyés szerelmi kifejezésmódja belém ivódott. Kedvenceim: 

Beney Zsuzsa, Baka István, Kányádi Sándor, Weöres Sándor 

és még sokan. Sorolhatnék saját publikációkat, de nem teszem. 

Örök amatőrnek tartom magam, ez késztet folyamatosan arra, 

hogy szívjam magamba az újat, a szépet, s maradjak befelé 

örök elégedetlen... 
 

 

Móricz Eszter: Debrecenben születtem. Írogatással már ka-

maszkorom óta foglalkozom. Az irodalom szeretete mindig is 

meghatározó volt számomra: amolyan családi örökség.  

A szépirodalom, a versek lételememmé váltak. Nagy kedven-

ceim: József Attila, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád és Baranyi Fe-

renc. 2005 szeptembere óta jelentek meg igazán írásaim: elő-

ször a Netversek, majd a Barátok Verslista, a Forrás, a Nap-

sziget Íróklub, a Művészetek forrása és a Kaláka honlapjain. 

Nyomtatásban a Jelen-Lét, a Sodrásban 2006-2007-2008-2009 

c. antológiákban, a Napsziget és a Képzeld el c. folyóiratok-

ban, valamint a Torontóban megjelenő magyar nyelvű folyó-

iratban, a Naplóban. Eredeti foglalkozásomat is így választot-

tam: nyomdász lettem, betűszedő. Mára már a számítógépes 

technika kiszorította „ólmos” szakmámat. Szerkesztő, montí-

rozó, korrektor lettem. Két felnőtt gyerekem van. Nagyon 

pesszimista ember vagyok: ezt tükrözik a verseim is. Szeretem 

a természetet úgy, ahogy van, szeretem az embereket, szere-

tem a szépet s a jót... Úgy gondolom, ha egy valaki is elolvas-

sa az írásaimat, akkor már megérte tollat ragadni. 

 

 

Nagy Erzsébet (Pendzsi): 1953 januárjában, Hajdúböször-

ményben csodálkoztam rá először élő, lüktető világunkra. Már 

fiatal lány koromban írtam verseket, de azok elvesztek a fió-

kok mélyén. Inkább csak olvasója és tisztelője voltam szellemi 
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életük nagyjainak. Intenzívebben hat-nyolc éve írok verseket, s 

ha azon tűnődöm, miért is ragadok tollat, s írom ki magamból 

gondolataimat, elmém behúzódik a vackába, és tüntet. Éberen 

figyel, s kierőszakolja belőlem, hogy ne vele, de nélküle talál-

jam meg kérdéseimre a választ. Ne elmémből, de lelkemből 

hozzam föl, s emeljem tudatom szintjére. Lelkem élő, lüktető 

szeretet, amely kényszeríti elmémet érzéseim fizikális kifeje-

zésére. S ez a „szeretetlélek” ösztönöz, hogy másoknak is ad-

jak ebből a szeretetből, nyújtsak örömet, tegyek boldoggá má-

sokat is, akiknek szintén tárva lelkük, nyitottak arra, hogy be-

fogadják mindezt. Az én lelkem boldog. Az a küldetésem, 

hogy próbáljak megérinteni más lelkeket is ezzel a boldogság-

gal. Ennek egyik „eszköze” nálam a vers. Egyszerű ember va-

gyok, egyszerű gondolatokkal. De egyedi és megismételhetet-

len, mert a gondolataim az enyémek, az én lelkemből fakad-

nak. S ha egész életemben csak egyetlen ember lelkét „érintet-

tem” is meg, az már küldetésem sikerét jelenti. 
 

 

P. Borbély Katalin: Hosszúpályiban élek. Írással 6 éve fog-

lalkozom komolyabban. Elsősorban prózát írok, csak most 

kezdek a versekkel foglalkozni. Tagja Vagyok a Hosszúpályi 

Alkotókörnek, a Klárisnak, az Irodalmi Rádiónak a Héttorony 

internetes folyóiratnak és a Barátok Verslistának. 

Írásaimat gyakran küldöm pályázatokra és újságokba. Több-

ször részesültem elismerésben. 

Ihletadók számomra az élet  nehéz pillanatai és örömteli ese-

ményei egyaránt. 
 

 

Pál Gabriella: 1963-ban születtem Komlón. A foglalkozásom 

(végzettségem) jogász. Baranya megyében élek és dolgozom. 
 

 

Péter Erika: Szarvason születtem, de már majdnem 20 éve 

Békéscsabán élek.  Jelenleg tárlatvezetőként dolgozom a 
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Jankay Galériában. Gyermekkorom természetes próbálkozá-

saitól eltekintve kb. 1980-tól írok intenzíven. Szinte felsorol-

hatatlan minden hely: antológiákban, folyóiratokban, újságok-

ban és az interneten jelentek meg verseim. Első önálló kötete-

met – Mindörökké mosoly címen – az Accordia Kiadó 2005-

ben adta ki, 500 példányban. A Verselhetek c. gyermekeknek 

szóló kötetemet 2007. októberben a Móra Kiadó jelentette meg 

4000 példányban, ezt 2008-ban követte a második kiadás, ami 

kuriózum a Móra Kiadó történetében is, hiszen az elmúlt 10 

évben egyetlen verseskönyv sem fogyott el ilyen rövid időn 

belül ekkora példányszámban a könyvpiacon. 2006-ban Pápán, 

a „Boldog Jövőnkért” Ezüst Toll Irodalmi Pályázaton I. helye-

zést értem el. 2007-ben megkaptam a Barátok Verslista Ama-

tőr Irodalomért Verslista Díját Publikációért kategóriában, 

2008-ban Lengyelországban, Tarnowszkie Goryban a II. Eu-

rópai Irodalmi Találkozón Különdíjas lettem. A Palinta Társu-

lat 2009 januárjában megjelent Három holló című CD-jén  

Verselhetek c. kötetemből zenésített meg gyermekverseket.  
 

 

R. Vitál Mária: 1958. december 25-én, Kemecsén születtem. 

Nagyhalászban a játékos gyermekkorból felcseperedtem, és 

1973-tól nyíregyházi lakosként Nyíregyházán, a Bessenyei 

György Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát követően, 

hamar felnőtté lettem. 1981-ben férjhez mentem, 1984-ben 

született leányunk lett az életünk ételme és öröme. Családi vál-

lalkozásunk küzdelmes útján sikerek és kudarcok számtalan 

ösvényére leltem. A Krúdy Irodalmi Kör, a Barátok Verslis-

ta, az Irodalmi Rádió tagja vagyok. 2006-tól antológiákban, 

irodalmi-kulturális folyóiratokban, különböző kiadványokban 

jelennek meg az írásaim. Érzéseimet, gondolataimat nemzeti 

nyelvünk gyöngyszemével: a verssel, versben próbálom köz-

vetíteni, amely: „ a magány, üres udvarában, a fájdalom sö-

tét kapujában, a siker fényes küszöbén, az öröm bódító má-

morában, a képzelet szárnyaló szárnyán,  a Múzsával  együtt 

születik” 
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Eddigi tevékenységem erkölcsi elismerései a kitüntetések: a 

Podmaniczky-díj (2002), NyíregyházaVáros-emlékérem (2003), 

FIABCI-nívódíj (2004) Krúdy-emlékérem (2005), a Magyar Kul-

túra Lovagja kitüntetés (2006). 
 

 

Szabolcsi Erzsébet: 1954. április 12-én születtem Sátoraljaúj-

helyen, a Zemplén szívében. Gyermekkoromtól kezdve min-

den érdekelt, ami a természettel és a művészetekkel kapcsola-

tos. Magyar-latin szakon végeztem a Kossuth Lajos Tudo-

mányegyetemen, harminchárom éve tanárként dolgozom.  

A kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnáziumban 

tanítok. Három fiam van és egy lányunokám. Édesapám sok-

oldalúsága volt a példa előttem, hogy képezzem magam, és 

próbáljak alkotni. Szeretem megörökíteni azt, ami tetszik ne-

kem, képpel, hanggal, verssel. 2008-ban megkaptam az Ama-

tőr Irodalomért Verslista Díjat. 
 

 

Szabó Edit Irma: Számomra az írás az önjutalmazás különös 

formája, amely alkalmas belső világom kifejezésére, belső bé-

kém, harmóniám megteremtésére. Egy menekülési útvonal a 

rohanó mindennapok feszítő világában, amely során képes va-

gyok megállni, s a versírással kikapcsolódni.  

A bennem rejlő gondolatok, érzések néha olyan elemi erővel 

törnek fel, annyira „kikívánkoznak” belőlem, hogy csak a köl-

tészet eszközeivel lehet őket méltó rangra emelni. 

Tagja vagyok a Barátok Verslistának, és a 7torony irodalmi 

online magazinnak. Verseim megjelentek az Accordia Kiadó 

három antológiájában (2004, 2005), a Szárnypróbálgatók c. 

antológiájában (2007), a Barátok Verslista Jelen-lét c. antoló-

giájában, és a Képzeld el c. folyóirat számaiban (2008) 

Irodalmi eredményeim: Az Alföld Művészeti Egyesület költé-

szeti pályázatának kétszeres bronz oklevele (2007, 2009).  

A Barátok Verslista Nyár pályázatának 2. helyezése (2008).  
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A „Vers Értéke” c. pályázat alapján, két versemmel lehetőséget 

kaptam arra, hogy az Irodalmi Rádió tagja lehessek 2009-ben. 

 

 

Szabó Gitta (Schlemmerné): 1961-ben születtem, Komlón. 

Kezdjük talán a legelején, néhány megmaradt gyermekkori 

emlékkel, ami az írás felé terelhetett. Emlékszem a meghitt es-

ti együttlétekre, amikor a családunk még teljes volt, ahogy 

édesapám ült az ágy szélén, és meleg, barátságos hangján ol-

vasott nekünk. Vagy később, mikor már anya nélkül éltünk, 

ám a mesélések nem szűntek, és az esti diafilm-vetítésekkor a 

testvéreimmel egybegyűltünk, és bűvölten lestük a vonuló 

képkockákat, s hallgattuk, amint apu olvassa a képek alatti 

szöveget. A mesélést én folytattam a saját gyermekeimnek. 

Belekóstoltam a versírásba, és írok rövid prózákat is. Rajzo-

lok, főképp érzéseket. 1995-től jelennek meg írásaim antológi-

ákban, önálló kötetekben. Célom, hogy legalább az olvasás 

idejére legyen néhány felhőtlen perce az olvasónak. 

 

 

Szabó Kila Margit: 1939-ben születtem Budapesten. Pár éves 

voltam, amikor a Káli-medence kis falujába, Salföldre költöz-

tünk. 4 és fél éves koromban megérintett a fájdalom. Anyámat 

és Öcsémet elvesztettem. Iskoláimat Salföldön, Balatonfüre-

den és Hőgyészen végeztem. Óvónőnként dolgoztam a nyug-

díjazásomig. 3 gyermekem és 5 unokám van. 

10 éve ismét egy halál: a férjem halála hagyott mély nyomot a 

lelkemben. Azóta írok verseket, történeteket. Írásaim a 

Lyrában, a Pápai Kristályban, 2-szer a No-Ko Sat-ban, a Lá-

zadó Dalnokban, a 2008-as Sodrásban, antológiákban jelentek 

meg. Internetes portálokon is publikálok. Tagja vagyok a 

Veszprém Megyei Alkotó Közösségnek. Ennek folyóiratában, 

a Csillagfényben jelennek meg rendszeresen alkotásaim. 
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Szakáli Anna 1952. január 1-jén született Zamárdiban. Korai 

alkotói tevékenységét egy-egy novella megjelenése és külön-

böző alkalmakra írt versei jellemezték. Önálló kötetei: 2003-

ban a Tisztafényű lélekkel, majd 2005-ben a Hajnali napkö-

szöntő, 2008-ban a Nevető hold. Az önálló köteteken kívül 

több antológiában, kiadványban jelentek meg versei.  Szerzője 

és tagja az Irodalmi Rádiónak, és a Barátok Verslista nevű iro-

dalmi csoportnak. 

 

 

Szemán Erzsébet: 1955. március 22-én születtem Borsod 

Megye Meszes nevezetű  (gyönyörű) kis falujában. Miskolcon 

a József Attila Könyvtárban dolgozom könyvtárosként. 

Az írás számomra nem mindennapi lelkiállapotot: egy belső 

kényszer, mely tollat ad a kezembe, hogy írjak. A legnagyobb 

boldogság az lenne, ha gondolataimat megoszthatnám min-

denkivel. Ha ez még örömöt is adna másoknak, ez volna a leg-

fontosabb. 

Sokáig csak az asztalfióknak írtam. Mivel nekem az írás fele-

lősség is, talán most érkezett el az idő, hogy megmérettessem 

magamat és a verseimet is. 

 

 

Szügyi Dávid Patrik vagyok, Nagykanizsán születtem 1984-

ben, majd Zalaegerszegen folytattam tanulmányaimat. Jelenleg 

Vácott, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán vagyok másod-

éves szociál-pedagógia szakos hallgató. Kiskorom óta renge-

teget olvasok, így nyilvánvaló, hogy magam is próbálgatok ír-

ni, nemcsak verseket, novellákat is. Csak remélhetem, hogy 

idővel én is tudok másoknak olyasmit adni, amit én is kap-

tam Beagle vagy Gaiman írásaitól.  

 

 

Tatár Judit Budapesten született, ha jól emlékszem, 1955-

ben. Szinte a kezdetektől szimbiózisban élünk.  
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Behatóan ismerem, bár néha még mindig képes meglepetést 

okozni. Olykor megpróbálok eltávolodni tőle, hogy jobban 

lássam. Nem mindig sikerül. Néha ő próbál levetni magáról, 

de akkor én nem hagyom magam. Szerintem ez már így is ma-

rad. Örökös harc és béke az életünk. De én így szeretem. 

 

 

Török Ferencné vagyok, írói nevemen T. Bognár Márta. Sze-

geden születtem. A Tanárképző Főiskolát is ott, illetve Eger-

ben, majd Nyíregyházán végeztem. A Nyíregyházi Gyakorló 

Általános Iskolából mentem nyugdíjba. – 2006-ban két köny-

vem jelent meg: az Életmorzsák (novellák, elbeszélések), és a 

Gyökereim (családregény). Ezen kívül több antológiában, iro-

dalmi magazinban jelentek meg írásaim. Tagja vagyok a HAT-

oknak (Hegyaljai Alkotók Társasága – Szerencs), a miskolci 

MAIT-nak (Magyar Alkotók Internetes Társulása) és a mis-

kolci irodalmi rádiónak. – Folyamatosan 2000-től írok, és egy-

előre úgy érzem, létszükségletemmé vált az írás. – Mindkét ki-

adott könyvem folytatása kész, illetve félkész állapotban ki-

adásra várna (vár is) – pénzhiány miatt. 
 

 

Újlaki T. Erzsébet: 1955. március 21-én születtem Somlyóúj-

lakon, Szilágy megyében, 1991-ben települtünk át. 

1979-ben végeztem a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola 

bölcsészkarán. Zalagyömörőben (Veszprém megyében) élek 

férjemmel és öt gyermekemmel. Jelenleg éneket tanítok óra-

adóként. A versírás mellett Rákosi Viktor író életét és mun-

kásságát kutatom, népdalkört vezetek. Verseim múltat, csalá-

dot, természetet idéznek. 
 

 

Varga Katalin: 53 éves, 14 éve elvált, leszázalékolt, mozgás-

sérült nő vagyok. Sokízületi gyulladásom van, csontritkulá-

som. Jobb oldali csípőprotézis-műtétem és fél évvel ezelőtti 

combnyaktörésem után sem adom fel. Mosok, főzök, takarí-
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tok. Szeretek rajzolni, énekelni, színészkedni. Esténként szá-

mítógépezem. Hiszek abban, hogy minden ember egyforma! 

Mert a jelszavam, ahogy írtam is: Nem adom fel! 
 

 

Viemann László: Ki vagyok én? Nem más, mint egy ötvenkét 

évvel ezelőtt száműzött, húszéves magyar gyerek, aki 1956-

ban, új hazájában családot alapított, és most egy 73 éves 

nyugdíjas fiatalember, akit az emlékei fűznek vissza oda, ahol 

anyja megszülte. Ahová, amihez hű maradt, és aggodalommal 

figyeli országát, népét, nemzetét, éppen olyan élénkséggel, 

ahogy tette azt húszéves korában.  

Mi vagyok én? Újpesten végeztem ipariskolát, az USA-ban, 

New Jersey államban pedig hároméves ipari szépművészetet 

tanultam, ezzel a végzettséggel szerszámkészítő és legyártó 

üzemet nyitottam; ezt a tevékenységet űztem harmincöt évig. 

2000 után felvettem a tollat és az ecsetet: mondani és mutatni 

velük az életemből valami keveset.  

Remélem, szerény bemutatkozásommal megelégednek, tehát 

ennyi az egész, mert a többit úgyis ki tudják szűrni majd az al-

kotásaimból. Talán van olvasóim között, aki már ismer, persze 

ez csak az én feltételezésem, mivel más listán is vannak fenn 

műveim, nemcsak a Barátok Verslistán. 
 

 

Villant József a polgári nevem. 1966-ban születtem egy felvi-

déki kis faluban, Ipolybalogon. Kamaszkorom óta írok verse-

ket. Önálló kötetem még nem jelent meg. Mesterdiplomás ta-

nár vagyok (magyar-biológia).    
 

 

Zsatkovics Edit: 1951-ben születtem, a Vízöntő havában. Kre-

atívnak tartom magam, nem szeretem a kötöttségeket. Talán a 

szüleim korai, kétszeri elvesztése miatt kezdtem el írni középis-

kolás koromban. Egyszer elváltak, másodjára meg fiatalon el-

hunytak. Bölcsész vagyok. Orvos-írnok, egészségnevelő, nép-

művelő, újságíró, könyvtáros, egyetemi tudományos segédmun-
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kás voltak eddigi foglalkozásaim; jelenleg szociális munkás va-

gyok. Publikáltam több megyei és ifjúsági lapban, valamint az 

Alterra Kiadó egyik antológiájában is. 30 éves koromban egy 

összeállított kötetemet visszautasították. Azóta sem „adom fel”. 

25 éve házasságban élek, fiam pályakezdő biológus, lányom is 

élettudományt választott: harmadéves pszichológus-hallgató. 

Úgy érzem, a szépirodalom közelében szeretnék maradni. 
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http://www.kepzeldel.hu/
http://www.alkot.hu/
http://www.poeta.hu/
http://www.poeta.hu/


 

 

Ajánló Bodó Csiba Gizella Damaszkusz kapujában  

című könyvéhez 
 

 
   

 „A dolgok egybevágnak.” „Nincsenek véletlenek.” „Semmi sem 

mutatja meg korábban magát, mint ahogyan meg kell mutatnia!” 

– írja Bodó Csiba Gizella. Damaszkusz kapujában minden részlet 

értelmet nyer. Az újra megtalált időtlenségben megtalálunk vala-

mi eredendőt, ősit; és megtalálunk talán még valamit – magunkat. 

A könyvben minden olvasó számára valódi kincsek rejlenek.  

Az egyes fejezeteket napi bölcsesség nyitja meg és a beszámo-

lók nemcsak történelmi és kultúrtörténeti részeket tartalmaz-

nak, hanem filozófiai, pszichológiai eszmefuttatásokat is, amik 

ebbe a szerves egészbe úgy illeszkednek bele, mint Gizella az 

Univerzumba. Azt hiszem, mindnyájan ezt a harmóniát keres-

sük: a természet, az emberi kultúra és a transzcendens tökéle-

tes egységét. 



 

 

Mintha mi is ott lennénk, hihetetlen pontossággal írja le az őt 

körülvevő világ apró részleteit, minden pillanat történetét. Tel-

jes leírást kapunk a városokról, az épületekről, a falakról – kí-

vülről és belülről. Az író képes átérezni, magába szívni a kö-

vek kisugárzását, értelmezi azok üzeneteit. Bodó Csiba Gizella 

ember és Isten kapcsolatába vetett hite képessé tesz minket is, 

hogy megszabaduljunk az idő és tér képzetei által felállított 

korlátoktól és valami sokkal ősibb élet részeseivé váljunk: újra 

megéljük a múltat a jelenben. Minden párhuzamosan történik, 

ha tudatosítjuk, hogy nincs idő. 

A könyv nemcsak útleírás; sokkal több, mint beszámoló. Mél-

tó tanítómestere lehet bármely embernek, aki a béke és a sze-

retet útját keresi. Az első tanítását így lehetne megfogalmazni: 

Milyen szép, mekkora csoda ez az élet!  (Dénes Mónika)    

 

 
Bodó Csiba Gizella  

 

Szíria 
 

Kövek és jelek 

több ezer évesek 

kőbe vésetek 

írásos ékek 

ékírásos képletek 

Mindezek – üzenetek 

a múlttól a jövőnek 

a körbe forgó időnek 

a megismétlődő 

soha-sem-voltnak 

az emberiségnek 
  

 

A kötet 1800 Ft-os áron rendelhető meg a megrendeles@vpm.hu címen. 



 

 

Szakáli Anna: Nevető Hold 
 

   
 

Pár évvel ezelőtt volt egy olyan álmom, amelyet elfelejteni nem 

lehet. Azóta bármi nehézség adódik, mindig megszólal egy hang 

belülről, ne idegeskedj, tudod, minden elrendeződik! Abban az 

álomban hiába akartam átmenni odaátra, vissza kellett térnem. 

Így szólt a parancs: Még dolgod van a Földön. Térj vissza!  

– És mit kell tennem? – kérdeztem megadással.  

– Ne kérdezz semmit! Térj vissza, minden elrendezett! 

Nem tudom ma sem igazán, mi a feladatom, de teszem a dolgom, 

és megpróbálok én is valami szépet és jót tenni az emberek elé. Ez 

vagyok én. Ezt gondolom, így látom és érzem az életet. Most el-

mondhatom, hogy megint teljesítettem valamit, aminek nem tudom 

a hasznát, értékét, de belőlem fakad, magamból adom – másoknak.  

Harmadik kötetem alakja, formája megegyezik az első kettőé-

vel. Öt fejezete földi létünk öt jelentős kérdésére vetíthető. Öt 

grafikáját Jónás László grafikus készítette. Jónás László telje-

sen egyedi stílusú képei a ma emberének időszerű üzenetet 

hoznak, és visszatükrözik a kor szellemiségének zavartságát, 

minden durvaság nélkül. 
A Nevető Hold című kötet 1700 Ft-os áron rendelhető meg a 

20/9949-201-es telefonszámon.  



 

 

Szabó Gitta: Verika, az elátkozott tündérlány 
 

     A mesében összefonódik a valóság a mese világával. A ki-

indulási helyszín egy olyan régi malomház az erdő közepén, 

ahol a régmúltban játszódott események a jelenben megismét-

lődni látszanak. Az akkori tragédiát elkerülni csak akkor lehet, 

ha hősünk, a szegény ember, elvégzi a rábízott feladatot. Eh-

hez szükséges segítőtársat kap – egy törpe személyében. Az 

úton különböző elemekkel kell megküzdenie, mint pl. a tűz, 

víz, levegő.  

     A tűz elem az égből érkezik: villámlásokkal, dörgéssel és a 

villámok átalakulásával tüzes lasszókká, melyek megsebzik hő-

seinket. A víz elem egy befedett tavacska alakjában jelenik 

meg, melyben egy óriás teknősbéka él. Napsütés hiányában, a 

kihűlés ellen, bevonta a tó felszínét egy szilárd anyaggal, amit 

hőseink véletlenül tönkretesznek. A levegő elemet egy bubo-

rékerdő segítségével ismerhetjük meg. A csábító piros bogyók 

elfogyasztása után hőseink felfújódnak, és a levegőbe emel-

kednek, fel a fák fölé, ahol újabb nehézségekkel találkoznak. 

    Fontos az úti cél is. Egy bánya, ahonnét a címszereplőt, az 

elvarázsolt, megátkozott Verikát kell kiszabadítani. Verika: 

egy mozaikszó: a ver és az Erika összevonása. A történetben 

ezt a leányzót gonosz bátyjai megátkozzák, a jósága miatt, és 

ebbe a bányába száműzik. Még egy igen fontos elem van a 

mesében. Egy gombolyag fonal, amely a történet során több-

ször formát, vastagságot, mennyiséget vált.  

Talán nevezhetjük a mese, a történet fonalának is, hiszen sok 

bajból kerülnek ki győztesen a szereplők. Az időnek is fontos 

szerepe van. Egy terhesség kihordása, a gyermek megszületése és 

az azt követő fél év.  Ennek az időnek a múlását hőseink csak 

Mihály, a főhős álmain keresztül érzékelik.        

    Verikával való találkozásukkor fény derül a titokra, az össze-

függésekre. Végül, a feladat elvégzésével, az átok is megszűnik. 
 

A könyv megrendelhető a http://www.gitta1961.gportal.hu illetve  

a http://bookline.hu/. 

http://www.gitta1961.gportal.hu/
http://bookline.hu/


 

 

A Barátok Verslista levelezőlistának bemutatása 
 

 

„A barátság klasszikus kapcsolat, s a mai ember a klasszikus kapcsolathoz 

kicsiny.”  (Hamvas Béla) 
 

Félreértés ne essék, nem vitatkozni akarunk az idézet szülőatyjával, csupán 

kiteljesíteni, tovább szőni e gondolatot a XXI. század embere számára. Nap-

jainkra teljesen természetessé vált az információ könnyed áramlása a világ-

hálón keresztül, így a kapcsolattartás már nem lehet kibúvó az egymást meg-

ismerés alól. Hiába élünk távol a másiktól, ha érdeklődésünk egyfelé mutat, 

nincs az a földrész, amely elválaszthatna minket, s ezáltal, egyfajta barátság 

ki ne alakulna közöttünk. Igen, barátság, egy apró rügy az emberi természet 

dzsungelében, mely, ha megfelelően ápolják, virágot bontva életre kelhet. 

Mindenkinek szüksége van valamilyen virágkehelyre, közösségre, ahol saját 

boldogságát megtalálja, s ehhez kíván segítséget nyújtani kis csapatunk, a 

2000-ben Anisse és Dina által alapított Barátok Verslista is. 

Hogy hogyan? Mondhatnám: klasszikusan, egyszerűen, a magunk kicsiny, 

szerény „eszközeivel”, mindenekelőtt a nyitottsággal. Szeretettel várunk 

ugyanis mindenkit, aki hozzánk hasonlóan affinitást érez a művészetek iránt, 

mint pl. az irodalom. Bízunk benne, hogy egy otthont tudunk ezáltal kialakíta-

ni a virtuális tér eme bizarr világában. Ehhez sokféleképp igyekszünk hozzájá-

rulni. Ha már internet, létrehoztunk magunkról egy saját honlapot 

(http://www.verslista.hu), mely állandóan frissülő oldalaival gyönyörködteti 

el az arra járót. Ízelítőnek rögtön elolvashatók és megtekinthetők a Barátok írá-

sai, (versek, prózák), alkotásai (grafikák, fotók), tájékoztatást kaphat az Olvasó 

a művészetek sokszínűségéről, (pl. zenei blokk, művészetek blokk), s részt ve-

het fórumunkon is, alkotásainkról írhat kritikát, rendelhet könyveinkből, vagy 

http://www.verslista.hu/


 

 

információt szerezhet további hasznos linkjeink által. S hogy miért is jó a Ba-

rátok tagja lenni? Mert nemcsak a gép mögött ülve ismerjük egymást, hanem 

egyre sűrűbben találkozunk az ország különböző helyein, s a tagok között 

őszinte barátságok, szerelmek is kialakultak. Egymás szemét látva, egymás 

hangját hallva, egymás kezét fogva. Mert az internet csak egy lehetőség, hogy 

megtaláljuk egymást, s kapcsolatot tudjunk tartani azokkal, kiktől nagy távol-

ság választ el, mikor nincs arra lehetőség, hogy mindennap összefussunk az 

utcán, beüljünk egy kávéra, és így osszuk meg egymással gondolatainkat. Em-

bernek maradni, nyitottnak a világ felé, egymás felé – talán ez az egyik jelle-

mezője a Barátok vers- és irodalomkedvelők levelezési listájának, s reménye-

ink szerint ez tükröződik a levelezőlista honlapján is. Tagjaink olyan humán 

érdeklődésű személyek, akik verseket, novellákat írnak a Listára, legyen saját 

vagy idézett alkotás. Mint afféle lelkes amatőrök vehetünk részt itt a különféle 

irodalmi, fotó- vagy grafikapályázatokon, egyéb műveltségi feladványokban, 

agytornáztató játékok inspirálhatnak, lehetőséget adva számunkra a kibontako-

zásra. Minden pályázatot szavazás követ, mely a mi „kezünkben van”, azaz 

egymás pályaműveire voksolunk. Természetesen nem elhanyagolható az el-

ismeréssel járó jutalom sem, amely legtöbbször valamilyen könyv, kiadvány 

akár dedikálva is, de már maga a részvétel örömet okoz. Az emberi kapcso-

latok személyes voltát mi sem kívánjuk megkerülni, ezért mindenkinek lehe-

tősége van a találkozóinkon való megjelenésre, mely az ország különböző 

helyeit érinti. Ezenkívül részesei vagyunk a saját magunk által létrehozott 

antológiánknak (Hálóba szőtt szavak, Álmodók Földje, VersüzeNET,  

A lélek temploma, Jelen-Lét, Tízek). Rendelkezünk önálló folyóirattal 

(Képzeld el... címmel, elérhetősége: http://kepzeldel.hu), novellás kiad-

vánnyal (Magánkozmosz I-IV.,) és többfelé kikacsingatunk, értem ezalatt 

pl. a Másképp látók, az Irodalmi Rádió, a Kaláka, a MAIT és a Fullextra 

nevű irodalmi portálokat, ahol mind az online, mind a nyomtatott sajtóban 

való publikálás adott lehet.  

Barátaink, ismerőseink, rokonaink, lett légyen irodalommal, avagy más mű-

vészeti ággal foglalkozó egyén vagy társaság, lehetőséget kaphatnak reklám 

nélküli internet megjelenésre két szintén saját honlapon, a http://www.poeta.hu 

vagy a http://www.alkot.hu társoldalak alatt. Rendszeresen írunk ki nyílt 

pályázatokat, amiket a http://www.poeta.hu oldalon találhat meg a érdeklődő. 

Évente jelentetünk meg nyílt bekerülésű antológiákat is – Sodrásban címmel. 
 

Úgy hiszem, ez a kis csapat – a nevéhez hűen, – valóban egy baráti gárdává 

állt össze, így mindannyian egy-egy önálló gyöngyszem vagyunk társadal-

munk kultúr-arzenáljában. Talán nem túlzás azt állítani, hogy ez a kis inter-

netes sziget a lelkes emberek kikötője – azoké, akik nemcsak odaadásukkal 

támogatják a művészeteket, ezen belül az irodalmi élet terjedését, hanem 

anyagi segítséget is nyújtanak. 

Évi 3500 forintos tagdíjunk fejében a fentebb említett lehetőségek között, ér-

tékes emberek értékes műveinek kavalkádjában bolyonghat a hozzánk ellá-

togató. A levelezőlistára a subscribe@verslista.hu címen lehet feliratkozni.  

http://www.kepzeldel.hu/
http://poeta.hu/
http://alkot.hu/
http://www.poeta.hu/
mailto:subscribe@verslista.hu


 

 

Irodalom Feketén–Fehéren – irodalmi folyóirat 
köszöntő és ajánló az új irodalmi laphoz 

  

Köszöntelek, kedves Olvasó, aki kezedbe veszed az „Irodalom Feketén–

Fehéren” címmel jegyzett új irodalmi lap 2009/01.-es és 2009/02.-es szá-

mát! (Internetes változat: http://feketen-feheren.poeta.hu) 

A lapot  a Barátok Verslista – fáradhatatlan – alapítója, vezetője, Baranyai 

Attila ”képzelte el”, s indította útjára azzal az elgondolással, hogy még egy 

lehetőséget teremtsen a megjelenésre mindazok számára, akik nem ren-

delkeznek könyvnyi terjedelmű írással, akik szeretnék nyomtatásban látni 

eredetileg íróasztalfióknak szánt munkáikat, vagy nincs lehetőségük önálló 

kötet megjelentetésére. 

S bár mindent megtett, hogy érveit elküldje a szélrózsa minden irányába, 

talán a mai gazdasági helyzet miatt, talán bizonytalanságból, talán félve az 

„ítélettől”  az utolsó pillanatig nem volt jelentkező, hogy önállóan megtölt-

se a folyóiratot, így a lapengedély s az indítással járó minden munka már-

már veszendőbe ment. 

S ezt a befektetett munkát sajnálva arra gondoltam,  hogy annyi pletyka-

lap, reklámújságnak nevezett szenny tölti meg a világot, hogy miért épp az 

ne kapjon lehetőséget, ami  esetleg ennél jóval többet ad sok embernek, 

esetleg örömet szerez egy kis csapatnak, egy családnak, az egyénnek. 

„Építs egy házat, ültess egy fát, nevelj egy gyermeket, írj egy könyvet, s 

nem éltél hiába.” - szól a görög bölcsesség. 

Az Irodalom Feketén–Fehéren nem könyv, hanem egy negyvenoldalas fo-

lyóirat, amely azonban az először megjelenő szerzőnek igazi könyv-

élményt jelenthet. Az anyagi ráfordítást  is visszakapja olyan formában, 

hogy ajándékozhatja ünnepekre, kedvességből, viszonzásképpen mások 

kedvességéért. S akkor már megérte. 

Ahogy a lap szinte egyetlen nap alatt összeállt, már meg is érkezett az első  

két jelentkező, így valószínűleg a következő számok is meg fognak szü-

letni. 

A megjelenésről az alapító-főszerkesztő minden fontos információt el-

mond, én e sorokkal  csak „jó utat”, „hosszú életet”  kívánok ennek a lap-

nak, úgy is, mint első bemutatkozója, s úgy is, mint jövőbeni olvasója. 

Találkozzunk e lapban egymással minél többen, a szerzők és az olvasók 

oldaláról is! 
 

A folyóirat iránti érdeklődéseket a folyoirat@poeta.hu címen várjuk!  
 

Hasznos időtöltést kívánok: Bodó Csiba Gizella szerkesztő 

mailto:folyoirat@poeta.hu

