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ÍRÁSOK SZERZŐI: 

 

Ábrahámné Ágnes: Ági vagyok, 55 éves. 40 éve szeretjük 

egymást a Párommal. A Barátok Verslistának köszönhetek na-

gyon sok mindent, például azt, hogy nyomtatásban megjelen-

hettem. Ezúton is köszönöm! Súlyosbodó állapotom óta nem 

írok, régebbi verseimet küldöm szeretettel! 
 

 

Bihary Zsoltné: Ebben a kötetben elsősorban három unokám 

közül a középső, a hét esztendős Boglárka nagymamájaként 

találkozhat velem a kedves Olvasó. Az ő környezet- és madár-

barát érdeklődése bírt rá, hogy írjak néhány sort a Barátok 

Verslista „Az Ég Vándorai” című pályázatára. Ám akkor idő-

hiány miatt nem sikerült a végére járnom. Amúgy nyugdíjas 

pedagógus vagyok. Harmincnyolc esztendeig orosz és francia 

nyelvet oktattam egy budapesti középiskolában. A művészetek 

– befogadói szinten – gyermekkorom óta meghatározó szere-

pet játszanak az életemben. 1974 óta írok rendszeresen, de rit-

kán: úgy, ahogy az a bizonyos „ihlet” diktálja. Publikálni 1993 

óta áll módomban, különböző, önerőből születő antológiákban 

és újabban az Interneten jelennek meg a verseim. 
 

 

Bodó Csiba Gizella: 2003-tól 14 önálló kötetem jelent meg: 

versek, útinaplók, önéletrajzi esszéregények, elbeszélések. „Az 

írásaim én vagyok!” Hiszem, hogy ha néhány mondat megérint 

valakit az írásainkból, akkor már volt értelme. Írásaim jelen 

vannak 2006-tól minden KLÁRIS Antológiában és a Sodrásban 

című antológia-sorozatban is. Megjelentem „A XXI. század köl-

tői” című antológiában, a „Tízek” alkotói között, az Irodalmi 

Rádió és a Barátok Verslista köteteiben, illetve CD-n. A Kalá-

ka, az Irodalmi Rádió és az Irodalom Feketén-Fehéren c. fo-

lyóirat szerzői közé tartozom.  

A Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság vers- és könyvajánló ro-

vatát vezetem. Az IR öt alkalommal adományozott elismerő ok-
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levelet 1-3. helyezéseimért. 2008-ban a Barátok Verslista publi-

kációs Díját, 2010-ben a KLÁRIS Nívódíj II. fokozatát ado-

mányozták munkásságomért. 
 

 

Bor Erika: Bor Erikának hívják. 1978-ban látta meg a napvi-

lágot egy asztalos édesapa és egy felsőfokú kereskedelmi vég-

zettségű édesanya gyermekeként. Iskolai tanulmányait – a ru-

haipari érettségit követően – egy felsőfokú szakápolói képesí-

tést adó intézményben folytatta. Később elvégzett néhány tan-

folyamot (angol nyelv, informatika, grafika); jelenleg a Szent 

István Egyetem másodéves hallgatója. Számos írása jelent 

meg pl. a Sodrásban, a Képzeletünk szárnyán, a Kövek az óce-

án partján című antológiákban, a Képzeld el… folyóirat szá-

maiban. Önálló kötetei: Insulinpumpás tapasztalataim (2006),  

A szobában (2008), A fény harcosa (2009), Barátság (2009). 

Előkészületben: Életem, Ötpercesek, Gyerekszáj. Életére jel-

lemző: Született… elvegyült… és kivált. 
 

 

Budai István: 1950. január 24-én, Eleken születtem. A vasút-

tól mentem nyugdíjba 2007-ben.  

Megjelent műveim: Fényben és homályban (versek) 2007, Su-

garak az őszből (versek) 2008, Képzeletünk szárnyán (antoló-

gia) 2009, Kardoskúti Antológia (2009), Így születik a vers 

(antológia), Gondolatok értéke (antológia) 2010. 

Elismerések: Pro Bono díj (2008), Déli Tükör díj (2008), 

Kardoskúti Nyugdíjas Vers- és Prózaíró Verseny különdíj 

(vers) 2009. 

Tagság: Szegedi Amatőr Alkotók Köre (titkár), Pécsi Művész-

kör, Miskolci Irodalmi Rádió. 
 

 

Czégény Nagy Erzsébet: Ifjú koromban a könyvek voltak a 

barátaim, ekkor érintett meg a versek zenéje. Már akkor is írtam 

verseket, de intenzívebben hat-nyolc éve foglalkozom versírás-
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sal, amióta tagja vagyok a Barátok Verslistának. Több kiadvá-

nyukban jelentek meg verseim. 2009-től a városunkban működő 

Kertész László Irodalmi Körnek is alapító tagja vagyok. Önálló 

kötetem „Fény-térben” címmel 2009 februárjában jelent meg, 

ezen kívül a „Rímbe szedett múló idő” c. hajdúsági antológiá-

ban, valamint 2010-ben az „Aranyceruza” című könyv két kö-

tetében, és júniustól a Kalákában is jelennek meg verseim.  

2010-ben megkaptam az Amatőr Irodalomért Verslista Díjat 

írásaimért. 

Életem részévé vált a vers és a zene, mivel tizenöt éve éneke-

lek városunk kórusában is. Verseimben az olvasó elé tárom a 

lelkemet, s ha figyel, hallja a dalomat. Írói hitvallásom: „…ne 

hirdessük fennen, hangos szóval hogy itt vagyunk, mert a föld 

úgyis érzi, ha magvető járja”.  
 

 

Fazekas Margit (Szomorúfűz): Egy régi, októberi napon, a 

Mérleg jegyében születtem. Talán ezért is kedvelem az őszt. 

Több évtizedes könyvtárosi munkám során végérvényesen el-

kötelezettje lettem a könyveknek, a zenének, az irodalomnak. 

A szépség, a nyíltság, az őszinteség, a szeretet fontos számom-

ra. Szeretek álmodozni, hiszen ott szabadon szárnyalhatok. 

Lételemem a napfény. Szeretem a holdat, a csillagokat, a ter-

mészetet. Az 1980-as évektől – mióta tolókocsiba kényszerül-

tem – írom ki magamból az érzéseimet, a gondolataimat, a fáj-

dalmamat. Az írásaimat nagyon sok szeretettel ajánlom az én 

Kincseimnek. 
 

 

Fábián Franciska: Fábián Franciska vagyok, 22 éves. Buda-

pesten és Salföldön lakom, és ingázom a két település között. 

Utóbbi helyen inkább a szüleim élnek, de a természet engem is 

odahúz.  

Kilencéves korom óta írok verseket – életem egyéb dolgai mel-

lett. Egy éve irodalommal is foglalkozom, valamint blogot írok 

(csorbacsillag.blog.hu). Jelenleg színészetet tanulok Budapesten.

http://csorbacsillag.blog.hu/
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Fekete Eszter: Az irodalom végigkísérte az életemet. Tizen-

egy évesen írtam meg életem első versét. Évekkel később tér-

tem át a prózára, és itt találtam meg a saját hangomat.  

Magyar szakon végeztem: ennek is egyik, de nem kizárólagos 

oka, hogy írni kezdtem.  

Több irodalmi portálon jelen vagyok, és számos antológiában 

szerepelnek az írásaim.  

 

 

Gere Irén: Írok. Verseket írok hosszú évek óta. Talán nem is! 

Inkább csak elkapok, rögzítek pillanatokat, érzéseket, színeket, 

hangulatokat. Közben azt remélem, hogy ezek nem csupán az 

én pillanataim, érzéseim, színeim, hangulataim. Próbálok hinni 

benne, hogy verseimmel megérinthetem mások lelkét. 

 

 

Gergely Edit: Esztergomban élek, 33 éves középiskolai tanár 

vagyok. A versírás kedvenc hobbijaim egyike. Bízom abban, 

hogy nem haszontalan kedvtelés, és másoknak adni tudok ve-

le. Az „Egészen Hozzád” című költemény a tartalmi szem-

pontok mellett próbálkozás a kötött versformával is. Ha van 

olyan olvasó, aki értékesebbnek érzi önmagát a vers elolvasása 

után, akkor nagyon megérte megírni.  

 

 

Golán Angéla Gabriella (Gambia): Apám által, aki szobrász, 

már korán lehetőséget kaptam arra, hogy a művészek életébe 

és munkájuk világába betekinthessek. Már gyermekkoromban 

belemerültem az irodalom rejtelmes sodrásaiba. 1984-ben 

Németországba kerültem, és 1987-ben elkezdtem németül le-

írni a magam gondolatait és érzelmeit. E mellett igyekeztem az 

anyanyelvemet is ápolni és fejleszteni. 2004-töl az aktív anya-

nyelv-használat mindennapossá vált számomra, és nagy 

örömmel vettem észre, hogy gondolataim egyre sűrűbben ma-

gyarul fogalmazódnak meg. Az íráson keresztül próbálom a 
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fejemben és szívemben meglévő, két kultúrára alapozott és 

nem mindig egybeeső nézeteimet és érzéseimet feldolgozni. 

Ez balzsam a szívemnek, ami meggátolja, hogy kétfelé húzó 

lelkem kettészakadjon.  

 

 

Gősi Vali: Nekem a versek, a könyvek, az irodalom: élet és 

halál. Nekik köszönhetem, hogy hálás vagyok a létezésért, és – 

bár megmutatta legkegyetlenebb arcát is – nem hívom, de nem 

is félem a halált. Nekem a rím, a ritmus: a lét dallama.  

A boldogság és a fájdalom muzsikája. Olvastam egy véle-

ményt a kötött versről, ahol a kritikus valahogy így fogalma-

zott: „a vers írója kierőszakolja magából a rímeket, feláldozva 

a mondanivalót is”. Én erről másként vélekedem. Ha lelkem 

hangjait 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 verssor-

ok. Nem érzem úgy, hogy rabságban tartják gondolataimat a 

rímek, a ritmusok, és ma már tudom, hogy a vers, az irodalom 

szeretete létünk értelme lehet: élni segít, és meghalni tanít. 

Nekem a vers a lelkem is. 

 

 

Györke Seres Klára: 1933-ban születtem Kolozsváron. Dip-

lomámat Moszkvában (ösztöndíjasként), majd Kolozsváron a 

Bólyai Tudományegyetem Bölcsészkarán szereztem (orosz, 

magyar és román nyelvekből). 1988-ban – visszahonosodván 

Magyarországra – tovább képeztem magam a gyógypedagógia 

autizmus, logopédia és általános diagnosztika szakterületein. 

2001 óta írok (verset, prózát). Irodalmi Körök (Krúdy, Kláris, 

Táncsics, Rímkovácsok, KEK, Holdudvar, Tamási Lajos, Ba-

rátok Verslista) tagjaként pályázatokon helyezéseket, Nívódí-

jat nyertem. Antológiákban, irodalmi lapokban jelennek meg 

az írásaim. 
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Megjelent köteteim: Álomkert (2005); Rímek, Szép az élet 

(2006); Álmaim, emlékeim (2009). 
 

 

Hajdu Mária: Gödöllőn születtem 1958-ban. Születésemtől a 

szomszédos Isaszegen lakom. Az irodalom szeretetét édes-

apámtól örököltem. Gyermekkoromban együtt tanultuk a ver-

seket felmondani. Most biztosan mosolyog valahol a végtelen-

ben. 2005-től írok újból. Először csak magamnak, titokban, 

naplószerű jegyzeteket. Ezekből a jegyzetekből lettek első no-

velláim. Később tagja lettem a Barátok Verslistának is. Önálló 

kötetem, Rímes gondolatok címmel készült, párhuzamosan a 

megjelenéssel, létrehoztam saját honlapomat – a fiam segítsé-

gével (http://www.hajdumaria.hu). Hogy miért írok? Nem na-

gyon tudom megfogalmazni. Talán, mert megnyugtat, örömet 

okoz az írás. Most már azért is, hogy sokan olvassák. A költő, 

az író olvasóitól lesz azzá.     
 

 

Hangya Lajosné: Hangya Lajosné Korek Anna vagyok (62 

éves nyugdíjas pedagógus), Gyomaendrődön élek. 

 Vargabetűt leírva lettem tanár, 

 Előtte jártam az élet iskoláját, 

 Megismertem az agráriumot, 

 Lepörgettem sok kalendáriumot. 

 Tudom, hogy a jó anyaföld a legjobb nevelő, 

 A mag napfényre és esőre megnő, 

 A gyermek is jó szóra, tudásra szomjazik, 

 És, ha megkapja, száz tőről sarjadzik. 

 S már csak nyesegetni kell, 

 Hogy a rossz a jótól váljon el. 

Ez volt a hivatásom kollégiumi nevelőként, szakközépiskolás 

és szakiskolás tanítványaimnál, jelenleg pedig „családi kincse-

ink” fényezésén (5 unoka) munkálkodom, ameddig ez kölcsö-

nös örömünkre szolgál. 

http://www.hajdumaria.hu/
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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 

írott szót, a verselést körülbelül 1990 óta mívelem; nagyjából 

nyolc éve kapcsolódtam be – „firkáim” révén – különböző 

magyar honlapok életébe. A Barátok Verslista tagja vagyok. 

2005-ben jelent meg Napfogyatkozás Etelkával a Duna part-

ján című önálló kötetem. 2007-ben megkaptam az Amatőr 

Irodalomért Verslista Díjat. 
 

 

Hámori Zsóka: Gyermekkorom óta keresem az utat, amely az 

emberi gyarlóság és közöny által megcsonkított, tudathasadá-

sos világból egy sebeiből felépült emberiség értelmes jövőjébe 

vezet. Bár a jelen, a múlt és a jövő is mulandó, de a költészet 

tükrében mint múlhatatlanok manifesztálódnak. Számomra a 

költészet – mint hajóból kidobott horgony – jelenti az állandó-

ságot. Prózai írásaim születése és halála mind hozzátartozik 

mezítelen költészetemhez. Műveim halálát az átélt érzelmek és 

e vad, igaztalan világ közötti torz harmónia szülte. Egyes alko-

tásaimat csak az elfogadhatatlanság iránti motiváció mentette 

meg a megsemmisüléstől. Szeretettel című gondolatáradatom 

alkalmi jellegű: „fogadott Atyámhoz” írtam, ahogyan korábbi 

alkotásomat, az Őrizd Álmom című versemet is.  

 

 

Hernold Fruzsina: Beszív. Leír. Kifúj. Gyerekjáték. Mint 

színes, festékes tenyérnyomot hagyni az új tapétán. Beszív. 

Leír. Kifúj. Kíváncsiság. Mint megnézni és megmutatni a vi-

lágból mindazt, ami egyénileg gyönyörködtet. Beszív. Leír. 

Kifúj. Szenvedély. Mint újra és újra belefeledkezni érzésekbe, 

pillanatba, emberekbe, szavakba és a nyelvbe. Beszív. Leír. 

Kifúj. Szerelem. Szerelemmel, szerelemből, szerelembe, sze-
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relemmé... Beszív. Leír. Kifúj. Művészet, bűvészet, zene, 

festmény, építészet, csak más anyagból van. Beszív. Leír. Ki-

fúj. Majdnem 18 éve lélegzem... 

 

 

Jószay Magdolna: Debrecenben születtem 1956-ban, itt is 

élek. Kiadóban dolgozom szerkesztő-tördelőként. Az internet 

segített abban, hogy verseimet ne csak a magam és a fiókom 

mélyének örömére írjam. Több irodalmi csoportban, oldalon 

fent vagyok, tavaly decemberrel bezárólag 9 antológiában je-

lentek meg verseim, valamint macskás történeteimet  

A macska magazin közli rendszeresen. Verseimben éppúgy je-

len vannak zajló-pörgő életünk kisebb-nagyobb örömei, mint 

gondjai és tragédiái; a családdal, barátokkal, társsal kapcsola-

tos érzések, hangulatok, érzelmek, benyomások, gondolatok; s 

jelentős mértékben hat írásaimra a természet- és állatszeretet. 

Folyamatban van első, ám nagy kötetem kiadása, mely –

remélem – még ebben az évben megjelenik. 
 

 

Kamarás Klára: Pécsett születtem 1932. december 18-án. 

Gyerekkoromtól vonzott az alkotó munka, de sokáig nem ta-

láltam utat az érvényesüléshez. Kaskötő István biztatása és a 

számítógéppel való megismerkedés segített hozzá műveim 

publikálásához. 2002-óta a www.kalaka.com szerkesztőségi 

tagja vagyok. 2003-ban a Fullextrán megnyertem a lap első 

nagy pályázatát, a „Publikáció és kommunikáció”-t. 2006-ban 

a Barátok Verslista az Amatőr Irodalomért Verslista Díj „Pub-

likációért”, majd 2009-ben a „Közösségért” kategóriában díjjal 

jutalmazta munkámat. 2008-ban az Irodalmi Rádió szavazásán 

harmadik lettem. Hat önálló kötetem van. 

 

 

Kellős Éva: Feledni nem lehet csak úgy: feledni – tudni kell. Sze-

retni sem lehet csak úgy: szeretni – tudni kell. S ahhoz, hogy feled-

jünk, nem szabad szeretnünk. – írtam éppen 30 éve (14 évesen) má-
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ig legbölcsebb, első versemet. Sublótköltő vagyok, vagy még az 

sem. Fájlpoéta, toll és papír helyett klavia-túrázó. Verseimben 

ugyanazt kutatom, amit sokak: az embert, aki nem tökéletes. 
 

 

M. Fehérvári Judit: Régóta írogatok. Egyfajta belső kényszer 

hajt, hogy mondatokba öntsem mindazt, amit a világból meg-

tapasztaltam, legyen az kavarodás, komorság vagy felhőtlen 

boldogság. A szavak nálam valami rejtélyes öngyógyítási fo-

lyamat elindítói, ősi rejtjelek régóta ismert kódjai, mágikus 

lelkek, kaleidoszkóp csodák. 

Néha egyszerűen muszáj csak írnom és írnom... 

Rossz érzéseimre gyógyír a sorokba öntött gondolat, akár 

megállja helyét irodalmilag, akár nem... 

Leginkább csak beburkol és elrejt a vers, intimitást ad a sztori, 

vagy a drámaiságig felpörögnek bennem is a feszültségek. 
 

 

Mentovics Éva: Az olvasás szeretete már kicsiny koromban 

mellém szegődött, mint egy hűséges házőrző, egy jó társ, ám 

verseimet csak 2006 nyarán kezdtem papírra vetni. Azóta már, 

szerencsére, több önálló verses-mesés kötetem, gyermekeknek 

szóló lapozókönyvem látott napvilágot. Gyermekverseim és a 

felnőttek számára írott versek számos antológiában is olvasha-

tók, néhány megzenésített írásom CD-n is megjelent. 

Számomra az írás több, mint ajándék. Maga a csoda, mely a 

mindennapi munka és egyéb teendők mellett egyszerre tud 

megnyugtatni, ellazítani és örömet szerezni. A szavakkal tör-

ténő játék egy varázslatos utazás, egy testet-lelket felüdítő ki-

kapcsolódás: látogatás egy másik dimenzióba, melynek a kul-

csa a lelkemben található. Köszönöm, hogy olvassák! 
 

 

Metz Terézia: Ideiglenes földi tartózkodásom 1950. október 

14-én kezdődött egy hegyvidéki kis faluban, szüleim negyedik 

gyermekeként. A landolás nem volt sima, majdnem retúrjegy-
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gyel érkeztem, de az érkezési oldalon mindent megtettek an-

nak érdekében, hogy rábírjanak a maradásra. Azóta is önma-

gamat keresem, s közben hagyom, hogy az élet sodorjon.  

A sodrás élményét próbáltam, próbálom vers-formába önteni. 

Ez a pár versem is ebből az intencióból fakadt.  

Egyszer-kétszer majdnem felhasználtam a retúrjegyet, de úgy 

tapasztalom, hogy Istennek még terve van velem. Amíg erre 

várok, a gondolataimat versekbe öntöm. 

 

 

Molnár József Bálint: 1940 novemberében születtem Szek-

szárdon. Nagydorogon nőttem fel. A középiskolát Pécsett jár-

tam. Az ELTE matematika-fizika szakán diplomáztam 1965-

ben. Rövid tanítási gyakorlat után mint számítógépes progra-

mozó helyezkedtem el. Munkám mindvégig a számítógéphez 

kötött, egészen nyugdíjba vonulásomig. Tíz évet dolgoztam 

német nyelvterületen. Csepelen lakunk 1975 óta. A verselés, 

kisebb prózák írogatása régóta kedvenc időtöltésem, azonban 

csak nyugdíjba vonulásom után jelentek meg az írásaim. Töb-

bek között a KLÁRIS és a budaörsi Rímkovácsok nevű iro-

dalmi folyóiratban stb., valamint antológiákban, pl. a debrece-

ni TÜKÖRKÉPÜNK, a pécsi TOLLFORGATÓK címűekben 

stb. Szívesen fordítom német kötők verseit. Írásaim olvashatók 

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

 

 

Molnár Szilvia: A Szűz jegyében születtem 1973-ban. Szege-

den élek és könyvtárosként dolgozom. A tinédzserkori, első 

szerelmes verskezdemények után is folyamatosan írogattam 

magamból/magamnak, ám 2001-ben nyitottam a világ felé is. 

Onnantól számítható körülbelül a tudatosságom az írás terén. 

Különböző országokkal és stílusokkal foglalkozva a haiku lett 

a kedvencem. Ebben szeretem magam leginkább kipróbálni. 

Haikuimmal második alkalommal lettem a Napkút Kiadó or-

szágos pályázatán nyertes versközlő, s jelenhettem meg a Na-

http://verseim.uw.hu/
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pút folyóirat aktuális haiku-különszámában. Az írást terápiá-

nak érzem – mint ahogy akként is alkalmazzák a klinikai gya-

korlatban –, amikor a szervezetem jelzi: szeretne megszaba-

dulni a kínos, már-már elviselhetetlen feszültségtől. Ettől füg-

getlenül nem vagyok klinikai eset, legalábbis remélem. :-) 
 

 

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. 2005 szeptem-

bere óta jelentek meg igazán írásaim: először a Netversek, 

majd a Barátok Verslista, a Forrás, a Napsziget Íróklub, a Mű-

vészetek forrása és a Kaláka honlapjain. Nyomtatásban a Je-

len-Lét, a Sodrásban című antológiákban, a Napsziget és a 

Képzeld el... nevű folyóiratokban, valamint a Torontóban 

megjelenő magyar nyelvű folyóiratban, a Naplóban. Eredeti 

foglalkozásomat is így választottam: nyomdász lettem, betű-

szedő. Mára már a számítógépes technika kiszorította „ólmos” 

szakmámat. Szerkesztő, montírozó, korrektor lettem. Két fel-

nőtt gyerekem van. Nagyon pesszimista ember vagyok: ezt 

tükrözik a verseim is. Szeretem a természetet úgy, ahogy van, 

szeretem az embereket, szeretem a szépet s a jót... Úgy gondo-

lom, ha egy valaki is elolvassa az írásaimat, akkor már megér-

te tollat ragadni. 
 

 

P. Borbély Katalin: Pálmai Miklósnénak hívnak. P. Borbély 

Katalin néven írok. 1967-ben születtem Debrecenben. Jelenleg 

Hosszúpályiban élek. Tagja vagyok a helyi alkotó körnek, a 

Klárisnak,  a Miskolci Irodalmi Rádiónak és a Barátok Vers-

listának. Elsősorban prózát írok az életemről és a világ dolgai-

ról. Írásaim megjelennek a  Kláris nevű újságban és antológi-

ákban: a Tükörképünk,  az Örömzene,  az Irodalmat a ma-

gyarnak és az Így születik a vers című kötetekben;  a Tízek és 



AMATŐR KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 
 

137 

a Sodrásban című antológiákban, valamint a 7torony nevű iro-

dalmi portálon. 
 

 

Pál Gabriella: Mostanában mintha magamnak „ismerném be” 

magamat, mintha titkolt énem látnám apró feketében a nagy 

fehér térben, nem ismert merészen, büszkés kevélyen. Ettől az-

tán elismerem magam, s csodálkozom rá, mint nem várt me-

netrendszerű buszra, a kilátástalan várakozástól irtózva. Töré-

keny hittel felvértezve, levegőt is rettegve véve kattognak fe-

jemben a szavak. Szavak, szavak, szavak, szavak! Hogy’ let-

tek, lehetnek ilyen fontosak? Gömbölyűek és kecsesek, ritká-

sak és félszegek, de akkor is szépek, ha tömött sorokban me-

netelnek… rajta, rajta, rajta, masírozó katonák egy orbitális 

csata felé tartva. Nem számít, hogy másnak is sorban állnak, 

mert e parádés menet nekem is tiszteleg…  
 

 

Polgárné Dornai Klára: Veszprémben születtem 1954-ben. 

Gyermekkorom emlékei Herendre kanyarodnak vissza, de kö-

zépiskoláimat már Győrben végeztem. Éppen negyed évszáza-

da élek a Rába folyó festői környezetében, a nicki duzzasztó 

mellett. 

A versek közelségét mindig fontosnak éreztem. Volt időszak 

az életemben, amikor „faltam”, és volt amikor „csak” szaval-

tam őket. Nagyjából tíz éve írok verseket, elsősorban a lelke-

met mélyen érintő dolgokról, érzésekről, hangulatokról, legyen 

az öröm, fájdalom, bánat, bosszúság, a természet csodái vagy 

éppen a világ nyomasztó dolgai. 

Szerencsés az ember, ha vannak álmai, céljai, és megtalálja az 

oda vezető utat. Én szerencsés vagyok, megtaláltam önmagamat. 

 
 

R. Vitál Mária: „Életem színes szőnyegét tekerem, ötvenéves 

emlékem hintem bele./ Szóvirággal díszítem az álmaim, hang-

talanul kergetem a vágyaim...” 
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Kemecsén születtem, 1958. december 25-én. Nyíregyházán, a 

Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szereztem diplomát. 

A nyilvánosság elé 2006-ban léptem ki; ettől kezdve publiká-

lom az írásaimat irodalmi-kulturális és művészeti folyóiratok-

ban, antológiákban. Első, Igazgyöngy című verseskötetem 

2008-ban jelent meg. A Krúdy Irodalmi Kör, a Barátok Vers-

lista, az Irodalmi Rádió tagja vagyok. Az érzéseim, gondolata-

im, vágyaim, írásra késztetnek, s nálam a vers 

 „a magány, üres udvarában, a fájdalom sötét kapujában, a si-

ker fényes küszöbén, az öröm bódító mámorában, a képzelet 

szárnyaló szárnyán,  a Múzsával  együtt születik”. 

 
 

Schvalm Rózsa: 1942. szeptember 26-án születtem Nagyvá-

zsonyban. Az általános iskolát itt, a gimnáziumot Tapolcán 

végeztem. 1961-ben érettségiztem. Postaforgalmi tanfolyamot 

végeztem Sopronban. Aktív életemben postavezető voltam. 

Olvasni mindig nagyon szerettem. Idősen, 2008 decemberétől 

írok verseket. Tagja vagyok a Barátok Verslistának.            
 

 

Sosannim V. Ágnes: A rendszerváltás évében születtem a köl-

tészet napján – költőnek. A versírásban nem tud megihletni a 

táj, inkább az élet történései. Verseimben törekszem arra, hogy 

tele legyen rímekkel, s így könnyen megtanulható legyen. 

Mint minden valamire való költő, én is hiszek Istenben, és en-

gem is elhívott, talán mint Petőfit. És mint József Attilával, ve-

lem is megesik néha, hogy harmadnapja nem eszek. Verseim-

ben törekszem újat alkotni, mint Ady Endre. Szeretem a gro-

teszk humort, mint Karinthy Frigyes. 

Jövőbeli terveimben szerepel, hogy köteteket jelentetek meg, 

és nevemet adom hidakhoz, terekhez. És halálom után 40-50 

évvel szobrot készíttetek magamról. Valamint verseimmel a 

kerettanterv része leszek, és a rólam elnevezett iskolában érett-

ségi tétel. E célok érdekében igyekszem normális, polgári éle-

tet élni, hogy egy kicsit példa is legyek. 
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Szabolcsi Erzsébet: 1954-ben születtem Sátoraljaújhely meg-

hitt hangulatú városában. Boldog gyermekéveket éltem itt bé-

kés családi környezetben, hitben, szeretetben. Debrecenben a 

Kossuth Lajos Tudományegyetemen, magyar-latin szakon ta-

nultam, s megszereztem tanári diplomámat. 1976 októberétől 

tanítok. Férjem szintén tanár, közös érdeklődési területünk a 

fotózás, az utazás, a természet tisztelete, szeretete, szépségei-

nek bemutatása. Három felnőtt fiam van és egy lányunokám. 

Fotóimon igyekszem megörökíteni a sok ember által talán ész-

re sem vett apróságokat. Szeretem a pillanatképeket, igen közel 

áll hozzám a japán haikuk világa. Néha elragad egy ritmus, néha 

csak folynak a gondolatok, olykor-olykor rám törnek a kétsé-

gek, máskor átitat az öröm. Soha nem erőltetem az írást, ha nem 

állnak össze dalokká a hangok, inkább fényképezek, s megvá-

rom, míg újra megszólal bennem a kitörni vágyó gondolat. 

2008-ban megkaptam az Amatőr Irodalomért Verslista Díjat 

írásaimért, fotóimért valamint közösségi munkámért. 

 
 
Szabó Edit Irma: Családommal Sarkadon élek. Hivatásom 

óvónő, jelenleg óvodavezetőként dolgozom. Még kamaszként 

kezdtem verseket írni. Intenzíven 18 éve írok, ami néha csak 

játék a szavakkal, az összecsengő rímekkel, a vers zeneiségé-

vel, ugyanakkor benne rejlenek az érzéseim, gondolataim is.  

Az olvasó beleérző képességén múlik, hogy mennyire tud rá-

hangolódni a felé sugárzott mondanivalóra. Eddig tíz antológi-

ában jelentek meg a verseim, és sok-sok pályázaton sikeresen 

szerepeltem. Tagja vagyok a Barátok Verslistának, az Irodalmi 

Rádiónak, és a 7torony internetes magazinnak. Irodalmi ered-

ményeim 2009-ben és 2010-ben: A Tilos Rádióban elhangzott 

az Elcsitult bennem című versem; az Irodalmi Rádió Gondola-

tok értéke című pályázatán 2. ill. 4. helyezett lettem; az Iro-

dalmi Rádió Verspercek című műsorában elhangzott az Időka-

pu negyven íve című versem.  
 



SODRÁSBAN 2010 

140 

Szabó Gitta (Schlemmerné): 2005 augusztusa óta vagyok 

tagja a Barátok Verslistának. A versírást itt fejlesztettem. Sok 

játék segített a fejlődésben. Kedvencem a Szó-szövő és a vers-

átírás. Írásaim rendszeresen jelennek meg a Barátok Verslista 

saját kiadványaiban, egyéb pályázatokon, antológiákban és 

önálló köteteimben. 2009-ben több díjat is nyertem, köztük az 

Amatőr Irodalomért Verslista Díj „publikáció” kategóriájának 

díját is. Ez igazi meglepetés volt számomra. Írásaim több por-

tálon is megjelennek, de leginkább a honlapomon olvashatók: 

www.gitta1961.gportal.hu   
 

 

Szabó Kila Margit: Budapesten születtem. Nyugdíjazásomig 

óvónőként dolgoztam. 

11 éve írok verseket, történeteket, melyek több antológiában 

és több folyóiratban jelentek meg. Tagja vagyok a Veszprém 

Megyei Alkotóknak, a Barátok Verslistának, a Cserhát Mű-

vész Körnek. Itt is rendszeresen jelennek meg műveim. 

 

 

Szabóné Horváth Anna: Ötödik éve, hogy tollat ragadtam. 

Főleg verseket írok, de akadnak prózák és novellák is szép 

számmal. Az emberi sorsok, a lelkekben megbúvó érzések és a 

természet szépsége ihlet meg leginkább. Tagja vagyok a Bará-

tok Verslistának, a Veszprémi Alkotók Klubjának, a Cserhát 

Művész Körnek és a FullExtrának. Műveim Szabóné Horváth 

Anna néven jelentek meg irodalmi lapokban (Képzeld el, 

Napkút, Holnap magazin stb.) és antológiákban egyaránt. Né-

hány kisebb irodalmi díjat is a magaménak mondhatok, ami ta-

lán erőt ad, hogy továbbhaladjak a megkezdett úton…  

 

 

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-

http://www.gitta1961.gportal.hu/
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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. Díjai: Primavera díj 2006, Advocatus Pro 

Urbe Siófok 2008, Amatőr Irodalomért Verslista Díj 2009. 

 

 

Dr. Sztojcsev Stefán: Ha arra kérném, írjon magáról, bizo-

nyosan húzná-halasztaná a dolgot, hivatkozva betegekre és 

ügyeletekre, harmonikázásra, fűnyírásra és lekvár befőzésre 

„Felsőalsón”, aztán elmesélné, hogy milyen jó, hogy ennyit 

dolgozhat, és voltaképp dicsekszik, majd közölné, hogy men-

nie kell, mert biciklizni fog a Balaton körül. És nevetve tenné 

hozzá, hogy amióta nyugdíjas, még kevesebb ideje van. A ke-

véssel pedig jól sáfárkodik.  Nagy László nyomdokain járva 

fordítja a kortárs bolgár irodalom gyöngyszemeit, feltárva 

anyanyelve kincseit, hogy Bulgáriáról ne csak a rózsa, a tenger 

és a Balkán jusson az eszünkbe.  

 

 

Tercsi Beáta: Zenepedagógus vagyok. A munkám számomra 

létezés, nem hivatás. Szabadidőmben írok, zenét szerzek – 

csak ihletre, de az jön, ha nekiülök. 

Az igaz magányt keresem, és a súlypontom önmagamban he-

lyezem el. Ez az én utam: az én útja. Az egység felé törek-

szem, s arra, hogy a diákjaim – mikor a földi látszatban már 

rég nem leszek a mindennapjaik része – megérthessék, s egy-

szer majd tudhassák is, amit oly tisztán éreznek: a szeretetet. 

 

 

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

kásságát kutatom, népdalkört vezetek. Verseim múltat, csalá-

dot, természetet idéznek. 

 

 

Valkócziné Katalin (kaktusz): Azok közé a kevesek közé 

tartozom, akiknek gyerekkorában sem jutott eszébe verset írni. 

Életemben leginkább említésre méltó a család, és az az idő-

szak, amikor gyermekeimet felnőtté cseperedésükig – szerető 

tanácsadóként – elkísértem. Mondhatom, hogy második gye-

rekkorom volt, hiszen velük érezve jártam az óvodát, iskolát. 

Örültem a sikereiknek, és sírtam, ha kudarc érte őket. Közben 

találkoztam egy nagyon kedves baráttal. Egyszer jött egy gon-

dolat, mely hozzá kívánkozott, és én izgulva, vajon nem nagy 

butaság-e, elküldtem neki. A kedves barát meglepően reagált. 

Azt mondta, hogy amit én elmesélek, az tulajdonképpen vers. 

Azóta azt játszom, hogy verset írok. S mert örömöt okozni 

csudára nagy öröm, a gondolatokat, amik később is születtek, 

elküldtem neki, döntse el ő, érdemes-e az örömre. Azóta is 

örülünk egymás örömének. 

 

 

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.  
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GRAFIKÁK, FESTMÉNYEK ALKOTOI: 

 

Bana Brigitta: Iparművész vagyok, a Magyar Iparművészeti 

Egyetemen (Most MOME) végeztem. Budapesten élek és dol-

gozom számítógépes grafikusként. Ha készen vagyok a mun-

kámmal, kikapcsolom a gépet, és alkotok tovább kézzel vagy 

jártomban-keltemben – fejben. Kívánom, hogy mindenki 

olyan örömét lelje hivatásában, amilyen örömmel én készítet-

tem ezt a borítón szereplő rajzot.  

…az írás nem az erősségem, a többit inkább lerajzolnám :) 
 

 

Fenyvesi Edit: Díszítő szobrászként végeztem Nyíregyházán. 

Dolgoztam Tiffany-üvegesként, keramikusként és grafikusként 

is. Nagyon szeretem a természetet, és szeretek a természetben 

lenni. A rajzolás és a festészet már gyerekkorom óta jelen van 

az életemben, és az idővel egyre fontosabbá vált számomra. 

Az elmúlt évben két kiállításon is részt vehettem néhány mun-

kámmal. Nemrég volt az első önálló tárlatom is.  

Kedvenc idézetem: „A művészetet nem érteni, hanem élvezni 

kell.” 

 

 

Gracza Balázs: Eddigi életem nagy részében Budapesten 

vesztegeltem, majd egy főiskolányi időre Szombathely foga-

dott magába. Immár rajz – vizuális kommunikáció tanárként 

kutatom a lehetőségeimet, és bár kölyökként undorodtam az 

alapfokú oktatási intézményektől, és kizártam annak a lehető-

ségét, hogy egy általános iskolába még egyszer beteszem a lá-

bam, most valahogy mégis vonz a dolog. Egyrészt, mert nem 

akarok passzív életet élni. Másrészt, szeretném „kicsavarni” a 

fejemben kavargó gondolatokat, melyeket a budapesti min-

dennapok szülnek. A mindennapok, melyek – egy szürreális 

szűrőn át szemlélve őket – egzotikussá válnak. Érdekesnek ta-

lálom városom nem éppen unalmas történetét. Örülök, ha 

munkámmal másokat is inspirálhatok.  
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Márvány Berta: 20 éves vagyok. Grafikusnak készülök, 

szeptembertől képgrafikára fogok járni az Illatos úti művészeti 

szakközépiskolában, de remélem egy év múlva a MOME-ra is 

felvesznek, tervezőgrafikára. 
 

 

Oláh János: Életem eddigi fő állomásai folyóparti, alföldi vá-

rosokhoz kapcsolódnak. Csongrádhoz, az alföldi kisvároshoz, 

lelkileg és érzelmileg mind a mai napig erősen kötődöm.   

A Tisza parti nagyváros Szeged, már több éve a lakóhelyem és 

a munkahelyem is egyben. A festészetet autodidakta módon, a 

könyvtárakat és a múzeumokat járva, az elődök reprodukcióit 

tanulmányozva, valamint a természetet figyelve sajátítottam 

el. A festészettel 1996 óta foglalkozom, azóta számos kiállítá-

son szerepeltem,  többek között:  Csongrádon, Szentesen, 

Kecskeméten és Szegeden. Olajfestményeimen a Csongrádi  

Tisza, a Körös, valamint a Maros és környezete jelenik meg 

impresszionista stílusban. Az általam elindított - Tisza Vidéki 

Amatőr Alkotók Tárlatának - megrendezésében; és az Önálló 

kiállítások megszervezésében a Csongrád-Bokrosi könyvtár 

akkori vezetője sok segítséget nyújtott. 
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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 (és idén 10 éves) 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://portal.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, a 7Torony és 

a Fullextra nevű irodalmi portálokat, ahol mind az online, mind a nyomta-

tott 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 4500 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


 

 

 


