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BODÓ CSIBA GIZELLA  

 
Őszi antológiák 

 

Az ősz megérkezésének biztos jele, hogy megjelennek az anto-

lógiák, s útra kelnek az olvasókhoz. Az irodalmi társaságok sor-

ra készülnek el az esztendő összegzéseként az év válogatásai-

val, vagy gyűjteményes összeállításaikkal.  

Így kerültek ismét a „Sodrásban”-ba 2018-ban is verseink, rövid 

prózáink, fotóink – válogatás szerint. 

Nekünk, tagoknak „csak” annyi a dolgunk, hogy írjunk! Írása-

inkból könyvet varázsolni már az irodalmi társaságok vezetői-

nek /jó esetben segítőinek/ a feladata, hogy kötve-fűzve ke-

zünkbe adják, vagy a Hálóra, Postára bízzák repülését hozzánk, 

akik ezt összeadtuk, s az olvasókhoz, akik miatt készült. Remél-

jük, hogy sok év után is kíváncsisággal keresik meg az alkotók 

saját ismerős soraikat, és az ismerős alkotók sorait! 

Az év végi antológiák mindig számvetések számomra is. Egy 

gondolatnak nyoma maradt a könyvlapok között, írótársak kö-

zött, tehát valami kicsit tettem ez esztendőben. Ez fontos! 

Valljuk be, mindnyájunknak fontos! Folytonosság, mint a le-

vegővétel! 

Másfél évtized alatt több sort foglaltak el csak az antológiák a 

könyvszekrényemben. Valami, ami valameddig maradandó, s 

lehet, hogy amikor digitálisabb lesz a világ, akkor felbecsülőd-

nek ezek a kézbe fogható, tapintható, már öregedő könyvillatú 

értékek, s lehet az is, hogy úgy értékek, mint melegedéshez tűz-

begyújtó! De bizakodom, hogy kulturális-esztétikai, művelődési 

értékek, melyik milyen színvonalon. 

Kívánom, hogy sok évig legyünk még Sodrásban! 

 

Egy másik idei antológia, amelyről szólnék, amivel kezdeni 

akartam ezt a gondolatmenetet: fennállásának 25 éves forduló-

ján Kanadában megjelent egy finoman elegáns, A/4-es nagysá-

gú Kaláka Antológia. 415 oldalon a Kaláka Szépirodalmi Fo-

lyóirat Antológiája. 



KORTÁRS KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 
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Az alapító főszerkesztő, szerkesztő figyelmessége révén rög-

tön az elején olvasható ajánlás „elhunyt barátaink emlékének”, 

melyet 11 kortárs író neve követ. 74 alkotó került be e meg-

tisztelő válogatásba, mely úgy tudjuk, egyszeri megjelenés, et-

től egyedi! 

Kaskötő István és Kamarás Klára munkája, szellemi terméke, 

szerzői remeke a havonta megjelenő Szépirodalmi Folyóirat, 

mely igényes kultúrát szolgáltat a világ magyarságának, s per-

sze minden érdeklődőnek. 

A Kortárs Magyar Irodalom – Barátok Verslista csoportjából is 

vannak az antológiában, s olyanok is, akik valamikor Verslista-

tagok voltak! A folyóiratban havonta megjelenik a Kaláka An-

tológia elérhetősége, azon belül a megrendelési lehetőség! 

Lapozzatok bele, kultúra és történelem, és mi ennek a történe-

lemnek részesei lehettünk két nagyszerű ember által. Köszönet 

érte! 

 

Őszi antológiák! Legyetek a tél kis mécsesei! 

 

Utóirat 

 

Hogy milyen sebességgel robog az élet, nem tudom követni 

szinte. Hiszen nemrégen írtam le e sorokat, s már készülnek az 

2019-es antológiák! 

Azt még nehezebben írja le tollam, hogy a Kaláka folyóirat ez 

évben már történelem, s hogy az egyszeri KALÁKA Antológia 

megjelenés búcsúzó volt. 

Őrizzük meg becses kincsként – szép volt!  

 

Baráti üdvözlettel: 

 

Bodó Csiba Gizella 

 

*** 

Ingyenesen letölthető irodalmi kiadványok, kötetek a 

Poéta Irodalmi Portálon: http://poeta.hu/ingyen 
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