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bár, de lejutott délre, Afganisztánba, ahol a brit, illetve amerikai ellen�rzés alatt 

álló területek kezd�dtek.

A tábor vidékét éjszakánként elég gyakran rázta meg egy-egy földrengés. 

A rabok eleinte nem tudták, de az �rök sem, hogy ezek eredetét a közelben 

zajló föld alatti atomkísérletekben kell keresni. Csak amikor ’53-ban, Sztálin 

halála után fokozatosan fölszámolták a lágert, akkor derült némi fény a dolog-

ra. A köztörvényes b�nökért elítélteket elvitték máshová, a hadifoglyokat és a 

politikaiak egy részét elengedték. Néhányan ott maradtak a környéken, és az 

id�közben teljesen elkészült atomer�m�ben dolgoztak. Mások elmentek, ami-

lyen hamar csak lehetett. A kísérletek állítólag a mai napig folynak; az atom-

csendegyezmény óta persze ismét csak titokban.

Artzt Tímea (1977) – magyartanár, Monor

Bánki Éva (1966) – író, m�fordító, egyetemi 

oktató, Budapest

Bérces Ádám (1984) – alkotó, Budapest

Bige Szabolcs Csaba (1937) – nyugdíjas 

 orvos, Püspökladány

Borbáth Péter (1980) – író, Budapest

Borbély András (1982) – író, költ�, kritikus, 

szerkeszt�, Budapest/Gyergyóremete 

(Románia)

V. Buzás Andrea (1963) – szellemi szabad-

foglalkozású, író, Budapest

Dobai Bálint (1983) – költ�, köztisztvisel�, 

Budapest

Fábián Erika (1970) – fi lmpedagógus, forga-

tókönyvíró, Budapest

Fekete Anna (1989) – Bécsben tanul, Komá-

romban él

Gajdos Ágoston (1987) – egyetemi hallgató, 

Debrecen

Gutai István (1950) – könyvtáros, Paks

Havasi Attila (1972) – költ�, m�fordító, 

Buda pest

Hétvári Andrea (1975) – költ�, író, könyvtá-

rostanár, Budapest

Horváth Viktor (1962) – író, m�fordító, Pécs

G. István László (1972) – költ�, m�fordító, 

tanár, Budapest

Karay Katalin (1881) – képz�m�vész, Buda-

pest

Kiss Viktória (1982) – recepciós, Siófok

Kondor Péter János (1978) – író, Budapest

Kontur András (1973) – szobrászm�vész, 

Budapest

Korpa Tamás (1987) – költ�, szerkeszt�, 

Szendr�

Kovács Imre Attila (1956) – író, irodalmár, 

Bodajk

Kránicz Gábor (1978) – PhD-hallgató, iroda-

lomtörténész, Siófok

Lakatos Mihály (1987) – egyetemi hallgató, 

költ�, Mende

Lanczkor Gábor (1981) – író, költ�, Szeged

Lang Ádám (1984) – egyetemi hallgató, 

Gy�r/Budapest

Lukács Marianna (1972) – pártfogó felügyel�, 

Budapest

Mészáros Márton (1977) – irodalomtörté-

nész, tanársegéd, Gödöll�

Molnár Illés (1981) – költ�, kritikus, újságíró, 

Budapest

Nagy Koppány Zsolt (1978) – író, Budapest

Payer Imre (1961) – költ�, irodalomtörté-

nész, szerkeszt�, tanár, Budapest

Póth Edit (1950) – óvón�, Komló

Samu János Vilmos (1977) – tanársegéd 

(Szabadkán), Zombor (Szerbia)

Székely Szabolcs (1983) – költ�, Budapest

Szigeti Csaba (1955) – irodalomtörténész, 

egyetemi oktató, Buda pest

Szöll�si Mátyás (1984) – költ�, író, szerkesz-

t�, Budapest

Tolvaj Zoltán (1978) – költ�, m�fordító, 

Buda pest

B. Tóth Klára (1955) – szellemi szabadfoglal-

kozású képz�m�vész, Budapest

Urbán Péter (1979) – újságíró, PhD-hallgató, Érd

Vida Gábor (1968) – író, szerkeszt�, Maros-

vásárhely (Románia)

Vincze Anna (1981) – költ�, Budapest

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

nész, Budapest

E számunk szerz�i


