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Azóta nem írt, nem találkoztunk, emléke halványodni kezdett. De a levele-

zéssel indult moszkvai történetet, mondjunk nyugodtan kalandot, a kilencszáz 

forintos taxival, apám soha többé nem tapasztalt kedvességével, jóságával, 

szelídségével, nem lehet elfelejteni. Mindig emlékeztetett rá a két makacs ránc 

a szájzugában és az orrnyerge fölött, meg az a halála után is az íróasztalon 

magasodó bélyegkupac, amelynek rendezéséhez – ahogy mondta – sosem volt 

ideje, s ahogy én gondolom, kedve se igazán.

Balázs Géza (1959) – nyelvész, néprajzkuta-

tó, egyetemi tanár, Budapest

Barcs János (1927) – költ�, író, Szigethalom

Bárdos Bódi László (1963) – társadalomkuta-

tó, író, Putnok

Bártfai A. Márk (1978) – szociális munkás, 

amat�r költ�, Budapest

Bereti Gábor (1948) – közíró, költ�, Miskolc

Bíró László (1968) – költ�, Sarkad

Bogár Ádám Tamás (1984) – képz�m�vész, 

m�fordító, kutató, Budapest

Botár Attila (1944) – költ�, Veszprém

Bozgor Elian álnév, nem szeretné felfedni magát

Budai Katalin (1953) – kritikus, Budapest

Csete György (1937) – építész, Budapest

Csorba László (1952) – történész, Budapest

Dörg� Tibor (1960) – irodalomtörténész, 

Budapest

Druzsin Ferenc (1940) – irodalomtörténész, 

egyetemi magántanár, Budapest

Esterházy Péter (1950) – író, Budapest

Fakíliusz (1955) – író, zenész, Budapest

Fecske Csaba (1948) – költ�, publicista, Miskolc

Gángoly Attila (1968) – író, szerkeszt�, 

Buda pest

Géczi János (1954) – költ�, író, szerkeszt�, 

Veszprém

Hámori Attila (1954) – szellemi szabadfoglal-

kozású író, Budapest

Hendi Péter (1943) –  iró, drámaíró,  Buda-

pest/Genf (Svájc)

Hörcher László (1962) – fest�m�vész, Bu-

dapest

Ircsik Vilmos (1944) – író, m�fordító, esszé-

ista, Veszprém

Jelenits István (1932) – piarista szerzetes, 

teológus, tanár, Budapest

Karsai János (1961) – harcm�vészeti oktató, 

Gyöngyöstarján

Mátyus Aliz (1948) – író, szociológus, szer-

keszt�, Budapest

Móser Zoltán (1946) – irodalomtörténész, 

fotóm�vész, Bicske

Mucsi Antal (1942) – költ�, Hausen (Svájc)

Oláh Zoltán (1959) – költ�, Paks

Ráday Mihály (1942) – m�vészettörténész, 

rendez�-operat�r, szerkeszt�-m�sorveze-

t�, Budapest

Radnai István (1939) – költ�, író, Budapest

Romhányi Török Gábor (1945) – irodalmár, 

m�fordító, Budapest

Saly Noémi (1956) – irodalom- és Budapest-

történész, Budapest

Seb�k Éva (1927) – költ�, m�fordító, Buda pest

Stefanovits Péter (1947) – grafi kusm�vész, 

Budapest

K. Szabó Anita (1981) – tanár, m�fordító, 

Dunabogdány

Száraz Miklós György (1958) – író, Budapest

Szarka Károly (1984) – író, Mosonmagyar-

óvár

Szepes Erika (1946) – irodalomtörténész, író, 

Budapest

Szlukovényi Katalin (1977) – költ�, m�fordí-

tó, kritikus, Budapest

Takács László (1966) – m�fordító, Párizs

Valachi Anna (1948) – irodalomtörténész, 

újságíró, Budapest

Vathy Zsuzsa (1940) – író, Budapest

Viola Szandra (1987) – költ�, tánckritikus, 

Piliscsaba

Voigt Vilmos (1940) – folklorista, Budapest

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

nész, Budapest

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

Budapest

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

Budapest/Párizs

Zságot András (1971) – író, Székesfehérvár

E számunk szerz�i


