
 

Albert Gábor (1929) – író, m�fordító, 

Buda keszi

Arató János (1949) – újságíró, m�fordító, 

Buda pest

Bánfalvy Zoltán (1993) – fotográfus, Buda-

pest

Bánki Éva (1966) – író, m�fordító, egyete-

mi oktató, Buda pest

Barna T. Attila (1971) – költ�, író, publicis-

ta, Buda pest

Báthori Csaba (1956) – író, kritikus, m�-

fordító, esszéista, Buda pest

Bedecs László (1974) – kritikus, Buda pest/

Szófi a

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

kolc

Cseh Gizella (1972) – tanár, újságíró, 

Buda pest

Csepregi János (1980) – szerkeszt�, író, 

Buda pest

Ébert Tibor (1926) – író, költ�, drámaíró, 

zenem�vész, Buda pest

Fodor Ákos (1945) – költ�, m�fordító, 

Buda pest

Gál Erika (1973) – biológus (archezooló-

gus), Újlengyel

Kleb Attila (1965) – fotográfus, Buda pest

Jókai Anna (1932) – író, költ�, Buda pest

Józsa Judit (1974) – kerámiaszobrász, 

Buda pest

Kirilla Teréz (1972) – PhD-hallgató, költ�, 

Buda pest

Kiss Anna (1939) – író, költ�, drámaíró, 

Buda pest

Kolozsvári Papp László (1940-2005) – író, 

m�fordító

Koppány Zsolt (1955) – író, esszéista, 

Buda pest

K�szegi Lajos (1956) – író, fi lozófus, 

Veszprém

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

maíró, esszéista, Kolozsvár (Románia)

Lukáts János (1943) – irodalomtörténész, 

író, Buda pest

Mújdricza Péter (1955) – építész, m�vé-

szeti író, Esztergom/Buda pest

Nyerges András Gábor (1989) – költ�, 

egyetemi hallgató, Buda pest

Nyerges András (1940) – költ�, író, m�-

fordító, Buda pest

Papp Ágnes Klára (1968) – kritikus, iroda-

lomtörténész, Buda pest

Papp Dénes (1980) – író, zenész, Miskolc

Pataky Adrienn (1986) – kritikus, Buda-

pest

Romhányi Török Gábor (1945) – irodal-

már, m�fordító, Buda pest

Rusvay Balázs (1977) – középiskolai ta-

nár, Vác

Seres András (1935–1971) – néprajz-

kutató

Soltész Márton (1987) – kritikus, Buda pest

Stankovics Marianna (1965) – középiskolai 

tanár, Döbrönte

Suhai Pál (1945) – költ�, tanár, Buda pest

Szakolczay Lajos (1941) – irodalomtörté-

nész, kritikus, Buda pest

Szauer Ágoston (1963) – költ�, Szombat-

hely

Székely Anikó (1950) – fotós, Szombathely

Szilágyi Kinga (1985) – egyetemi hallgató, 

Debrecen/Váncsod

Tandori Dezs� (1938) – költ�, író m�fordí-

tó, Buda pest

Tarbay Ede (1932) – író, költ�, m�fordító, 

Buda pest

Tornay Endre András (1949-2008) szob-

rász és éremm�vész

Varga Melinda (1984) – költ�, újságíró, 

Kolozsvár (Románia)

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

nész, Buda pest

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

Buda pest

E számunk szerz�i



Novemberi futamok
„A  szagok lassan szorítják ki az orrból a kinti hideg szagtalanságát. 

Dögszag, és mégsem egészen olyan, mint Kardosfalvánál, a Nádas völ-

gyében, a pataktól jó messzire ásott döglyuk. Édeskés és csábító, egy-

szersmind lenyúlik a torkon, marokra fogja a gyomrot s rángatja, mint-

ha fel akarná tépni.” (Kolozsvári Papp László)

„A szavakat a hús írja. A többi hab, / játék, mese, mesebeszéd. Nyikorog 

az elme, / csikorog a logosz…” (Bánki Éva)

„Megtanulni, majd / elfelejteni: két Nagy / Próbatételünk.” (Fodor Ákos)

„Titkos oázis- / tócsák, guruló diók, / százszorszép id�k. / Halk éjkupolák 

mélyén / heverünk. Szópalástunk / lehull. Tér születik.” (Kirilla Teréz)

„Meteor-kúpból / szól a végtelen anyag: / te az enyém vagy. / S a tük-

röz� / mocsár elborul. / Sötét vulkánjából / az olvadt föld: / enyém 

vagy.” (Kiss Anna)

„Valami olyasmit írtam Neki, hogy reszketve állok a küszöbén, mint haj-

danán �, amikor Kosztolányihoz el�ször betoppant.” (Koppány Zsolt)

„A nagymérv� nemzeti ízeltség állapotának ugyanis egyik következmé-

nye az, hogy a kisebbségben foganó m�vészet többnyire a közösség ún. 

sorskérdéseit állítja középpontba.” (Báthori Csaba)

„Jólesett elt�n�dnöm azon, hogy egy húsz évvel ezel�tti jóslat mennyi-

re állja meg a helyét 2010-ben. A jelek szerint, sajnos, jó jósnak bizo-

nyultam. A Szomorú Aranykor után nem a Kánaánba jutottunk, hanem, 

kis túlzással, a sivatagban bolyongunk.” (Zalán Tibor)
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