
 

Ádám Tamás (1954) – költ�, szerkeszt�, 

újságíró, Budapest

Babics Imre (1961) – költ�, szerkeszt�, 

Bakonysz�cs

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

ta, Budapest

Bora – költ�, Budapest

Bozók Ferenc (1973) – költ�, esszéista, 

Kecskemét

Csepcsányi Éva (1985) – egyetemi hallga-

tó, költ�, író, Budapest

Ébert Tibor (1926) – drámaíró, író, köl-

t�, esszéista, kritikus, zemem�vész, 

Buda pest

Géczi János (1954) – költ�, író, szerkesz-

t�, Veszprém

Handó Péter (1961) – író, költ�, szerkesz-

t�, kulturális antropológus, Sós -

hartyán

Heged�s Imre János (1941) – író, iroda-

lomtörténész, Budapest/Bécs

Heged�s János (1978) – fotóm�vész, köl-

t�, Szeged

Iancu Laura (1978) – költ�, szerkeszt�, 

Budapest

Jász Attila (1966) – költ�, esszéista, szer-

keszt�, Tata

Juhász Attila (1961) – költ�, kritikus, ta-

nár, Gy�r

Kelemen Lajos (1954) – költ�, író, kritikus, 

Kaposvár

Király Farkas (1971) – költ�, m�fordító, 

Budapest

Kovács Péter (1943) – fest�- és grafi kus-

m�vész, Budapest

K�rössi P. József (1953) – költ�, kritikus, 

Budapest

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

maíró, esszéista, Kolozsvár (Románia)

Mányoki Endre (1954) – kritikus, szerkesz-

t�, Budapest

Misuta János (1945) – író, mérnök, köz-

gazdász, Pálosvörösmart

Nyakas Szilárd (1944) – kommunikációs ta-

nácsadó, rádiós szerkeszt�, Budapest

Papp Tibor (1936) – író, költ�, m�fordító, 

tipográfus, Budapest/Párizs

Pató Selam (1975) – költ�, író, újságíró, 

Budapest

Prágai Tamás (1968) – író, költ�, iroda-

lomtörténész, szerkeszt�, Pázmánd

Radnai István (1939) – költ�, író, Buda-

pest

Rott József (1964) – író, Magyaregregy

Stanczik-Starecz Ervin (1955) – író, m�-

fordító, antropológus, tanár, Buda-

tétény

Szakolczay Lajos (1941) – irodalomtörté-

nész, kritikus, Budapest

Szilágyi-Nagy Ildikó (1978) – író, fotóm�-

vész, Pázmánd

Sz�gyi Zsolt (1982) – költ�, Budapest

Tandori Dezs� (1938) – író m�fordító, 

Buda pest

Tarján Tamás (1949) – kritikus, esszéista, 

irodalomtörténész, Budapest

Ughy Szabina (1985) – egyetemi hallgató, 

költ�, Budapest

Urbán László (1950) – pártfogó, irodalom-

történész, Érd

Végh Attila (1962) – költ�, esszéista, 

Nagymaros

Vilcsek Béla (1956) – kritikus, esztéta, 

Buda pest

Vincze Ferenc (1979) – író, szerkeszt�, 

Budapest

Viola Szandra (1987) – költ�, tánckritikus, 

Piliscsaba

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

Budapest

Zelei Miklós (1948) – író, újságíró, Buda-

pest

E számunk szerz�i
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Folyóiratunk megjelenését 

a Nemzeti Kulturális Alap 

és a Nemzeti Civil Alapprogram 

támogatja.

„Eljutottam addig, hogy föladtam a mániákus igazságkeresésemet, 

megelégszem a m�veimben képviselt igazságok hitelességével, amit, 

remélem, mások sem vonnak kétségbe. Ha igen, már az sem nagyon ér-

dekel. S�t, egyáltalán nem.” (Zalán Tibor)

„A kontaktus fontos, az, hogy pengék összevillanjanak. Mindig mozgás-

ban maradni: ez az én harc poétikám.” (Prágai Tamás)

„Adott két els� kötet, amennyiben els� köteteiket tekintjük az összeve-

tés alapjának. S ezt miért ne tehetnénk, hiszen Zalán Tibor a Földfogyat-

kozás (1980) megjelenésekor 26, Prágai Tamás a Madarak útján (1993) 

kiadásakor 25 éves. Életük hasonló szakaszában járnak. Éveik összege 

alig több, mint a száz fele. Teljesítményeik összevetve? Markáns különb-

ségek. Mégis egyazon társadalmi fordulat lenyomatai.” (Handó Péter)

„Zalán Tibor meg van rettenve valamit�l, nagyon. Valamit�l, amit lát, s 

meg nem akadályozhat. Amit érez, de hiába hánykolódik benne s  hiába 

ágálna ellene. Zalán Tibor úgy rendezi el a költészetet magában, mint 

aki tudja: nincsen rá többé szükség. Mint a falusi asztalos, mikor a 

szerszámait még sorba rakja, noha érzi, hogy többé már senkinek sem 

kell komód, se szék, se lóca.” (Mányoki Endre)

„Nem véletlen hát, hogy [Prágai Tamás] a verset »pazarló gazdálko-

dás«-ként is defi niálja. Beismeri tehát, hogy a vers sosem lesz tökéle-

tes, de hogy hazug lenne vagy érthetetlen, az pont e miatt a beismer� 

gesztus miatt válik talán az olvasó számára is egyre �szintébbé, világo-

sabbá.” (Ughy Szabina)


