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Ayhan Gökhan (1986) – költ�, kritikus, 

Budapest

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

Bakonysz�cs

Baley Endre (1962) – költ�, író, Budapest

Barak László (1953) – költ�, szerkeszt�, ki-

adóvezet�, Dunaszerdahely (Szlovákia)

Bárdos László (1955) – költ�, kritikus, m�-

fordító, irodalomtörténész, Budapest

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

fordító, esszéista, Budapest

Bedecs László (1974) – kritikus, Budapest/

Szófi a (Bulgária)

Béki István (1968) – költ�, performer, 

Budapest

Benke László (1943) – költ�, szerkeszt� 

Budapest

Bertha Zoltán (1955) – esszéista, kritikus, 

irodalomtörténész, Debrecen

Borcsa János (1953) – irodalomtörténész, 

kritikus, Kézdivásárhely (Románia)

Botár Attila (1944) – költ�, Veszprém

Búzás Huba (1934) – költ�, Veszprém

Czigány György (1931) – költ�, író, szer-

keszt�, Budapest

Czilczer Olga (1940) – író, drámaíró, költ�, 

Szeged

Csehy Zoltán (1973) – költ�, m�fordító, 

Pozsony (Szlovákia)

Csontos János (1962) – író, költ�, Budapest

Demus Zsófi a (1989) – kritikus, Balassa-

gyarmat

Dobai Péter (1944) – író, költ�, drama-

turg, Budapest

Dobozi Eszter (1956) – költ�, szociográ-

fus, Kecskemét

Erdélyi Z. János (1947) – költ�, m�fordító, 

Szekszárd

Fecske Csaba (1948) – költ�, publicista, 

Miskolc

Füleki Gábor (1980) – középiskolai tanár, 

költ�, Gyöngyössolymos

Füzesi Magda (1952) – költ�, újságíró, Ko-

lozsvár (Románia)

Gyárfás Endre (1936) – költ�, író, dráma-

író, Budapest

Gyimesi László (1948) – költ�, író, Buda-

pest

Gy�ri László (1942) – költ�, Budapest

Halasi Zoltán (1954) – író, m�fordító, 

Buda pest

Halmai Tamás (1975) – költ�, irodalmár, Pécs

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

t�, kulturális antropológus, Sóshartyán

Hlavacska András (1989) – kritikus, Buda-

pest

Horváth Ferenc (1948) – sakktanár, költ�, 

Veresegyház

E számunk szerz�i

tatlan értéket képvisel: Szénási Ferenc mind a szerz�k és m�vek megválasz-

tása, mind a szóban forgó m�vek rendkívüli érzékkel végzett interpretálása 

tekintetében példaérték� mikrokozmoszt hozott létre. Alkotói tevékenységével, 

számos kiváló fordításával nagyban hozzájárult, hogy a magyar közönség meg-

ismerhesse a huszadik század jelent�sebb olasz szerz�it, akikr�l a Huszadik 

századi olasz irodalom cím� kit�n� irodalomtörténeti könyve szól. Történelem, 

szerz�k, m�vek: a könyv mindenki számára hasznos, akit érdekel a legújabb kor 

olasz irodalma. A sok szerz� közül kett�t név szerint is megemlítek: Italo Calvino 

és Mario Luzi, akiknek a munkásságát Szénási Ferenc mélyrehatóan tanulmá-

nyozta, és m�veik fordításával dönt� érdemeket szerzett abban, hogy a magyar 

olvasóközönség megismerhette �ket. Mindazért, amit tett – és biztos vagyok 

benne, hogy tartogat még számunkra meglepetéseket –, Magyarország sokat 

köszönhet neki. És Olaszország még többet. Köszönjük tehát, Ferenc, minden, 

a kultúrát és az irodalmat szeret� olasz ember nevében, és köszönjük azok ne-

vében is, akik, mint jómagam, szeretik Magyarországot és a magyarokat, akikt�l 

sokat tanultak, emberség tekintetében is.

Matolcsy Balázs fordítása



 

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

Budapest

Kabdebó Lóránt (1936) – irodalomtörté-

nész, professor emeritus, Budapest

Kerék Imre (1942) – költ�, m�fordító, kriti-

kus, Sopron

Kiss Judit Ágnes (1973) – költ�, író, 

Buda pest

Konczek József (1942) – költ�, író, Po-

máz/Magyarnándor

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

Szendr�

Kukorelly Endre (1951) – költ�, író, drá-

maíró, Budakalász

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

maíró, esszéista, Kolozsvár (Románia)

Madár János (1948) – költ�, könyvkiadó, 

Budapest

Magyari Barna (1965) – költ�, humorista, 

Vészt�

Marczinka Csaba (1967) – költ�, esszéista, 

Budapest

Dante Marianacci (1948) – költ�, író, kul-

túrpolitikus, Pescara (Olaszország)

Márton László (1959) – író, drámaíró, m�-

fordító, Budapest

Matolcsy Balázs (1971) – tanár, m�fordító, 

Diósjen�

Nagy Zopán (1973) – fotográfus, költ�, 

Budapest

Németh István Péter (1960) – könyvtáros, 

költ�, irodalomtörténész, Tapolca

Oláh András (1959) – költ�, író, Mátészalka

Payer Imre (1961) – költ�, irodalomtörté-

nész, szerkeszt�, tanár, Budapest

Pet�cz András (1959) – író, költ�, szer-

keszt�, Budapest

Petz György (1955) – író, költ�, tanár, 

szerkeszt�, Budapest

Pintér Lajos (1953) – költ�, szerkeszt�, 

Kecskemét

Pomogáts Béla (1934) – irodalomtörté-

nész, Budapest

Pósa Zoltán (1948) – író, költ�, szerkesz-

t�, Budapest

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

lomtörténész, szerkeszt�, Pázmánd

Rigó Béla (1942) – író, költ�, Budapest

Rostás-Farkas György (1949) – költ�, új-

ságíró, Budapest

Sipos Lajos (1939) – irodalomtörténész, 

Budapest

Sóváradi Valéria (1950) – képz�m�vész, 

Budapest

Suhai Pál (1945) – költ�, tanár, Budapest

Szakolczay Lajos (1941) – irodalomtörté-

nész, kritikus, Budapest

Szálinger Balázs (1978) – költ�, drámaíró, 

Hévíz

Szauer Ágoston (1963) – költ�, Szombathely

Szepes Erika (1946) – irodalomtörténész, 

író, Budapest

Szkárosi Endre (1952) – költ�, Budapest

Szondi György (1946) – szerkeszt�, m�-

fordító, irodalomtörténész, Budapest

Sz�cs Géza (1953) – költ�, író, Piliscsaba

Sztojcsev Szvetoszláv (1959) – író, Békés-

csaba

Tamási Orosz János (1953) – költ�, újság-

író, Budapest

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

tó, Budapest

Tóth Éva (1939) – költ�, m�fordító, esszé-

ista, Budapest

Utassy József (1941-2010)

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

Vasadi Péter (1926) – író, költ�, esszéista, 

Budapest

Vasy Géza (1942) – irodalomtörténész, 

kritikus, Budapest

Végh Attila (1962) – költ�, esszéista, 

Nagymaros

Vilcsek Béla (1962) – költ�, esszéista, 

Budapest

Viola Szandra (1987) – költ�, kritikus, Pilis-

csaba

Vitéz Ferenc (1965) – író, költ�, szerkesz-

t�, irodalomtörténész, Debrecen

Vörös István (1964) – költ�, író, kritikus, 

Budapest

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

nész, Budapest

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

Budapest

Zsille Gábor (1972) – költ�, m�fordító, 

Budapest



„Fura emberek maguk, költ�k. Ahelyett, hogy azt mondanák, éhes va-

gyok, azt mondják, harmadnapja nem eszem. Ez a két mondat negyven 

év távolságából is elém-elém világlik, különösen a költészet napja kö-

rül, amikor a költészetr�l töprengek.” (Zalán Tibor)

„Ugyanazon nap, s  alig öt év közte; de évszázadok sodródó kompjára 

látunk. Mindketten ugyanazt a csatát vívták meg, mindketten ugyanaz 

ellen küzdöttek – bárha mást s mást tettek a mérleg serpeny�jébe. Más-

ként ugyanazt.” (Tamási Orosz János József Attiláról és Márai Sándorról)

„A költ�, ha valóban az, nem szólhat másról, mint a mesterségr�l. Élete 

a szakmája, szakmája az élete. Számára minden tény, adat, eset és ese-

mény, érzés vagy benyomás mesterségbeli kérdés. Minden addig és any-

nyiban érdekes, amíg és ahogyan az m�vészi formába önthet�. A költé-

szet tétje: az élet, az életben maradás: maga a költészet.” (Vilcsek Béla)

„Még ha ennél a líránál nehéz volna is végs�bb és végletesebb m�vé-

szetre rámutatni korunk magyar irodalmában, Vasadi költészete – talán 

valamiféle páratlan felel�sségérzett�l is áthatva – az igazságot mint 

inkarnációt keresi és követi, s legf�képpen a jeleire fi gyel s fi gyelmez-

tet. Hiszi, tudja és tudatja, hogy a megjelenés súlyosabb és kifejez�bb 

minden tételmondatnál.” (Bárdos László Vasadi Péterr�l)

„A  lélek világbels�tere vetül ki a tájakra, tényekre, s  ezeket jelképpé 

emeli, önnön szerves részévé téve magasabb értelmet ad nekik. Ezt az 

értelmet a magasabb hatalommá emelt nyelv hozza létre, a heideggeri ér-

telemben vett lét háza, melynek lényegi megnyilvánulása a beszéd, a köz-

napi értéktelen fecsegés mer� ellentéte.” (Füleki Gábor Báthori Csabáról)

„Mi az ördög?! A maga lába pontosan úgy néz ki, mint Magyarország 

térképe. Ezek a visszerek! Mint a Duna, Tisza…” (Utassy József)
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