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Antalffy Yvette-Hildegard (1956) – kutató, 

újságíró, Buda pest

Árgyelán Erzsébet (1954) – könyvtáros, 

Buda pest

Auth Szilvia (1979) – szellemi szabadfoglal-

kozású, Buda pest

Bakos Ferenc (1946) – író, Siófok

Balázs Géza (1959) – nyelvész, néprajzkuta-

tó, egyetemi tanár, Buda pest

Balla Zsuzsanna (1962) – tanár, Tiszakécske

Bárdos Attila (1941) – matematikus, Buda-

pest

Benda Katalin (1978) – APQP-koordinátor, 

Bölcske

Bessenyei Judit (1963) – gyógyszerész, 

Pécs

Bibor István (1950) – gyógyszerész, Balaton-

almádi

Biró József (1951) – költ�, performer, Buda-

pest

Botos Ferenc (1949) – középiskolai tanár, 

Buda pest

Bozsoky Erika (1967) – édesanya, Kemence

Böjthe Pál (1969) – állatorvos, Kolozsvár 

(Románia)

Börcsök Mária író, költ�, publicista, Buda pest

Börzsönyi Erika (1954) – költ�, könyvtáros, 

Buda pest

B�sze Éva (1941) – költ�, könyvtáros-tanár, 

K�szeg

Csata Ern� (1952) – mérnök, költ�, Maros-

vásárhely (Románia)

Demeter Mária (1949) – nyugdijas titkárn�, 

Sepsiszentgyörgy (Románia)

Dienes István (1947) – Koltó (Románia)

Doma-Mikó István (1951) – királyi udvari fes-

t�m�vész, újságíró, Tokió (Japán)

Domonkos Marcell (1982) – haiku-író, Cell-

dömölk

Doncsev Toso (1944) – író, m�fordító, szo-

ciológus, Buda pest

Ezüst György (1935) – fest�m�vész, Buda pest

Farkas Balázs (1987) – író, könyvtáros, 

Buda pest

Fazekas István (1967) – költ�, m�fordító, 

Százhalombatta

Ferencz Evelin (1994) – tanuló, Szigethalom

Ferencz Gy�z� (1937) – nyugdíjas újságíró, 

Zalaegerszeg

Fer-Kai (1958) – szerkeszt�, Buda pest

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

pest

Földeáki-Horváth Anna (1952) – fordító, tol-

mács, Buda pest

Góczán Bettina (1978) – tanár, Pomáz

György Em�ke (1984) – Lövéte (Románia)

Habos László (1963) – gyermekgondozó, Érd

Halászi Aladár (1940) – középiskolai tanár, 

Tiszaújváros

Halmai Tamás (1975) – irodalmár, Pécs

Harcos Katalin (1956) – tanácsadó, Kesztölc

Hegedüs András (1984) – egyetemi hallga-

tó, Pécs

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

lomtörténész, Buda pest

Héricz Patrik (1992) – színinövendék, Buda-

pest

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

ros-tanár, Buda pest

Horváth Ödön (1938) – költ�, m�fordító, Kis-

maros

Horváthné Gergely Edit (1976) – középisko-

lai tanár, Buda pest

Jahoda Sándor (1976) – költ�, Buda pest

Jónai Zs. Balázs (1989) – diák, amat�r költ�, 

Albertirsa

Kalmár János (1952) – szobrász- és érem-

m�vész, Buda pest/Párizs

Kántor Krisztián (1978) – könyvtáros, Gye-

nesdiás

Károly Judit (1951) – tanár, m�fordító, Deb-

recen

Kerti Károly György (1948) – fest�m�vész, 

restaurátor, Tata

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

Buda pest

B. Kiss Krisztina (1973) – gyógypedagógus, 

Kiskunfélegyháza

Kiss-Péterffy Márta (1975) – közgazdász, Páty

G. Komoróczy Em�ke (1939) – irodalomtör-

ténész, esszéista, Buda pest

Kormányos Ákos (1992) – egyetemi hallga-

tó, Szeged/Zenta (Szerbia)

Kósa Emese (1959) – tanítón�, Sepsiszent-

györgy (Románia)

Kreischer (Ruszin) Nelly (1942) – tanár, 

rendszerszervez�, Érd

Liszói Gyuricza József (1935) – nyugdíjas, 

Nagykanizsa

Madár János (1948) – költ�, könyvkiadó, 

Buda pest

Marczinka Csaba (1967) – költ�, esszéista, 

Buda pest
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Margócsy István (1949) – irodalomtörténész, 

kritikus, Buda pest

Márk Éva (1993) – egyetemi hallgató, Bar-

bacs

Mészáros Ildikó (1952) – költ�, számlázó, 

Fegyvernek

Minya Károly (1963) – nyelvész, f�iskolai do-

cens, Nyíregyháza

Mizsér Gabriella (1957) – iparm�vész, Mária-

halom

Molnár Péter (1979) – Kolozsvár (Románia)

Molnár Vilmos (1962) – író, szerkeszt�, Csík-

szereda (Románia)

Mór György (1944) – nyugdíjas, Újvidék 

(Szerbia)

Móritz Mátyás (1981) – szabadúszó, Buda-

pest

D. Nagy Nóra (1984) – tanár, Buda pest

Nagy István Paphnutius (1962) – költ�, m�-

fordító, Tata

Nagy Zoárd (1958) – mérnök, Buda pest

Nagy Zopán (1973) – fotográfus, költ�, Buda-

pest

Nagyatádi Horváth Tamás (1974) – informa-

tikus, agrármérnök, Zámoly

Nagypál István (1987) – költ�, író, szerkesz-

t�, Bochnia (Lengyelország)

Németh Erzsébet (1944) – irodalmi szerkesz-

t�, Buda pest

Németh Péter Mikola (1953) – költ�, esszé-

író, szerkeszt�, Vámosmikola/Vác

Nerhaft Antalné (1940) – nyugdíjas, Buda-

pest

Orbán Ottó (1936–2002)

Pál Judit (1976) – tanár, m�fordító, Kaposvár

Pál Kitti (1990) – tanuló, Mór

Pálmai Tibor (1987) – hivatalnok, Gy�r

Primusz Tibor László (1970) – igazgatásszer-

vez�, Buda pest

Ritter György (1980) – író, újságíró, kritikus, 

Solymár

Romhányi Török Gábor (1945) – irodalmár, 

m�fordító, Buda pest

Rozán Eszter (1969) – m�vel�désszervez�, 

Szombathely

Rózsa Iván (1959) – közgazdász-újságíró, 

Budakalász

Dr. Ruzsicska Mária (1943) – író, újságíró, 

Buda pest

Saitos Lajos (1947) – költ�, szerkeszt�, Szé-

kesfehérvár

J. Simon Aranka (1956) – tanár, Miskolc

Só Balázs (1981) – költ�, Buda pest

Sonyovszki László (1966) – takarító, Üröm

Sóváradi Valéria (1950) – textil- és fest�m�-

vész, Buda pest

Stakic Ágnes (1945) – nyugalmazott egész-

ségügyi dolgozó, Újvidék (Szerbia)

Szabó Julianna (1954) – ápolón�, amat�r 

költ�, Makó

Szabolcsi Erzsébet (1954) – középiskolai ta-

nár, Kunszentmiklós

Szabóné Horváth Anna (1964) – készletgaz-

dálkodási asszisztens, Vászoly

Szakáli Anna / Szani (1952) – szervezési f�-

munkatárs, nyugdíjas, Zamárdi

Szegedi Kovács György (1959) – költ�, Sár-

szentmihály

Székely-Benczédi Endre (1949) – nyugdíjas 

tanár, Nyárádszentmárton (Románia)

Szemere Brigitta (1977) – f�iskolai tanárse-

géd, Nagyvenyim

Szentkirályi Fittler József (1956) – tanár, 

rendez�, Dunakeszi

Szlamka Zsófi a (1993) – egyetemi hallgató, 

Buda pest

Sz�gyi Zsolt (1982) – költ�, Buda pest

Tarsoly Beke Tamás (1963) – rokkantnyug-

díjas, Gy�r

Terebess Gábor (1944) – író, m�fordító, ke-

ramikus, könyvkiadó, Kerepestarcsa

Tillinger Gábor (1975) – nyelvész, m�fordító, 

Buda pest

B. Tóth Klári (1955) – fest�m�vész-restaurá-

tor, költ�, Buda pest

Tsering drol ma (1978) – vándor író, agrár-

mérnök, Harkakötöny

Tuboly Erzsébet (1953) – Bocfölde

Vándor Anna (1941) – tolmács, m�fordító, 

Buda pest

Varga Imre (1950) – költ�, m�fordító, Tinnye

Vázsonyi Judit (1962) – édesanya, író, Nagy-

sáp

Véghelyi Balázs (1983) – kulturális kényszer-

vállalkozó, Százhalombatta

Vermuth Attila (1975) – hivatalnok, Gy�r

Vihar Judit (1944) – irodalomtörténész, m�-

fordító, Buda pest

Virág József (1965) – gépészmérnök, szak-

fordító, Zalaegerszeg

Vraukó Tamás (1959) – egyetemi oktató, 

m�fordító, Nyíregyháza

Wilhelm József (1970) – tanár, Doroszló 

(Szerbia)

Zalakovits Gábor (1975) – tanár, Buda pest

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

Buda pest

Zsatkovics Edit (1951) – nyugdíjas.bölcsész, 

Debrecen

Zsibói Gergely (1974) – tanár, Bátonyterenye

Zsubori Ervin (1961) – szerkeszt�, Sziget-

szentmiklós



Kavicsteremtés

„Hegyet csodálni / lehet – de szeretni csak / kavicsot tudunk.” (Fodor Ákos)

„Sosemvolt téren / eldobva hever létük / Magányos kavics” (Zalán Tibor)

„Minden teremtmények nyelvei közül mégis a kavicsok beszéde a leg-

csiszoltabb és a kavicsok szavai a leggömböly�bbek, a kavicsok hangjai 

a legdallamosabb kötés�ek és a kavicsok szünetei nyitják a végtelent 

leginkább meghívó mélységet.” (Nagyatádi Horváth Tamás)

„S terj�kevirág / n� ki lám az aszfaltból, / akár egy koldus.”

(Tomas Tranströmer – Tillinger Gábor fordítása)

„Második családfámat zen buddhista �seim alkotják. Ugyanis 1967. ok-

tóber 5-én, az alapító Bódhidharma halálának évfordulóján Simadában 

zen szerzetessé avattak, a legnagyobb japán zen felekezetben, a szótó-

ban. Minden tiszteletem ellenére sem saját mesterem a zen példaképem, 

hanem Moriyama Daigyo barátom és szerzetestársam, aki azóta hatalmas 

utat járt be, a zen egyik legnagyobb nyugati terjeszt�je lett Európától 

Amerikáig – Dél-Amerikában páratlan hatással.” (Terebess Gábor)

„Galgóczy Árpád, mikor kényszer�en, nem a maga jószántából megis-

merte az orosz kultúra magasságait és mélységeit, egyszerre élte meg 

a történelemnek kegyetlenségét és nagyszer�ségét, s  megfosztottsá-

gában is képes volt arra, hogy ajándékot kapjon és vegyen át; amint � 

maga fogalmazta meg: � az orosz kultúrától többet kapott ajándékba, 

mint amennyit a szovjet társadalom elvett t�le.” (Margócsy István)

„Városi létét is id�nként jávorszarvasok népesítik be, rossz napjaiban 

ablaka alatt farkas telepszik meg.” (Vándor Anna Jon Kunturról)
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