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ha el nem keveredik már els� moz-

dulataim nyomán egyéb papirosaim 

közé. Majd el�kerül talán. Forgattam 

tovább addig is a fél zsömlét, jöven-

d� reggelimet. Kenyeret, azt nem vett 

senki ebben a házban, néztem ma-

gamra szemrehányóan. A  magányos 

ébredésnek hátránya ez. Hogy nincs, 

akinek szemére lobbanthatnánk bár-

mit is. A ny�gösségnek válunk ekként 

forrásává és céltáblájává.

Kialvatlan voltam, mondanom se 

kell. Ez egy szép, hosszú és keserves 

nap lesz, szóltam magamhoz. A  mai 

még az lesz. Az asztalon, kanapén ott 

hevertek szanaszét és változatlanul 

a tempós feldolgozásra váró olda-

lak. Fanyar íze volt teámnak, s ahogy 

szürcsöltem, annyit kábán is tudtam, 

hogy munkához kell látnom miel�bb. 

S hogy fogok közben, mint vendégem 

mondta, várakozni.

Balázs Géza (1959) – nyelvész, néprajzku-

tató, egyetemi tanár, Budapest

Benedek Szabolcs (1973) – prózaíró, 

 Budapest

Bereti Gábor (1948) – közíró, költ�, Mis-

kolc

Bertha Zoltán (1955) – esszéista, kritikus, 

irodalomtörténész, Debrecen

Csíki András (1980) – közgazdász, Deb-

recen

Csillaghy András (1940) – udinei nyel-

vészprofesszor, Velence (Olaszország)/

Bókaháza

Erdélyi Tea (1974) – szociológus, Esztergom

Horváth Bernadett (1992) – gimnazista, 

Kisbér

Hubay Miklós (1918) – író, drámaíró, es-

széista, Budapest

Koch Imre (1954) – bormíves, Székes-

fehérvár

K�-Szabó Imre (1936) – író, újságíró, igaz-

gatásszervez�, Vác

Kutas József (1963) – tanár, Budapest

Lászlóffy Csaba (1939) – író, költ�, drá-

maíró, esszéista, Kolozsvár (Románia)

Lukáts János (1943) – irodalomtörténész, 

író, Budapest

Madár János (1948) – költ�, Nyíregyháza

Magyari Márton (1958) – fest�m�vész, 

 adjunktus, Szentendre

Mátyus Aliz (1948) – író, szociológus, 

szerkeszt�, Budapest

Molnár Miklós (1946) – író, költ�, publicis-

ta, Hódmez�vásárhely

Móra Regina (1977) – magyartanár, Sza-

badka (Szerbia)

Nagy Koppány Zsolt (1978) – író, Buda-

pest

Nagy Zopán (1973) – fotográfus, költ�, 

Budapest

Németh István Péter (1960) – könyvtáros, 

költ�, irodalomtörténész, Tapolca

Nyerges Gábor (1989) – költ�, egyetemi 

hallgató, Budapest

Orosz István (1950) – író, Szentendre

Szabó Palócz Attila (1971) – újságíró, 

 Budapest

Szepes Erika (1946) – irodalomtörténész, 

író, Budapest

Váradi Ábel (1979) – egyetemi hallgató, 

Budapest

Vasadi Péter (1926) – író, költ�, esszéista, 

Budapest

Véghelyi Balázs (1983) – egyetemi hallga-

tó, Százhalombatta

Wehner Tibor (1948) – író, m�vészettörté-

nész, Budapest

Weiner Sennyei Tibor (1981) – költ�, alki-

mista, szerkeszt�, Budapest

Zalán Tibor (1954) – költ�, író, drámaíró, 

Budapest

Zirkuli Péter (1948) – író, költ�, m�fordító, 

Budapest

E számunk szerz�i


