
 

Bence Lajos (1956) – költ�, szerkeszt�, 

Muraszombat (Szlovénia)

Berki Ádám (1997) – középiskolás diák, 

Szilágypér (Románia)

Búzás Huba (1935) – költ�, Veszprém

Csontos Márta (1951) – középiskolai tanár, 

költ�, Sándorfalva

Demus Zsófi a (1989) – kritikus, Balassa-

gyarmat

Dörg� Tibor (1960) – irodalomtörténész, 

Budapest

Finta Arina képz�m�vész, Budapest/Ösmo 

(Svédország)

Görög Dániel (1989) – kritikus, Budapest

Gyimesi László (1948) – költ�, író, Budapest

Iván Andrea (1970) – tanár, m�fordító, 

Budapest

Juhász Anikó (1965) – fi lozófi atörténész, 

m�fordító, költ�, Szeged

Kocsis István (1940) – író, drámaíró, Bu-

dapest

Lakatos Klára (1968) – grafi kus, fest� és 

illusztrátor, Budapest

Murányi Zita (1982) – író, költ�, újságíró, 

Budapest

Murzsa Tímea (1992) – egyetemi hallgató, 

Budapest

Németh Attila (1968) – költ�, Nagybörzsöny

Pató Selam (1975) – költ�, író, m�fordító, 

képz�m�vész, Budapest

Pinczés István (1953) – rendez�, Debre-

cen

Pozsgai Zsolt (1960) – drámaíró, rendez�, 

Budapest

Ratzky Rita (1952) – irodalomtörténész, 

Budapest

Serf�z� Krisztián (1987) – zenész, költ�, 

Budapest

Simek Valéria (1953) – költ�, Bakonycser-

nye

Szász Anna (1975) – gadulkam�vész, 

 heged�tanár, Bakonyszentmihály

Szentgyörgyi László (1957) – újságíró, 

költ�, Marosvásrhely (Románia)

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

író, Budapest

Valachi Anna (1948) – irodalomtörténész, 

Budapest

Verrasztó Gábor (1964) – író, újságíró, 

Budapest

Vincze Ferenc (1979) – író, szerkeszt�, az 

MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi 

Kutatócsoport tudományos munkatár-

sa, Budapest

Zseb�k Csaba (1974) – költ�, történész, 

publicista, Budapest

E számunk szerz�i



„– Megtapasztalhatjuk drámai helyzetekben a szédít� biztonság érzését 

– mondtam. – Azt az Er�t ismerjük fel, ami az elkárhozástól visszatart. 

Annak »értünk való« jelenlétét érezhetjük meg súlyos – nemcsak a test, 

hanem a lélek megsemmisítésével fenyeget� – drámai helyzetben, aki 

er�sebb, mint a legnagyobb és leger�sebb földi hatalom, azaz Égi Lény 

védelmét tapasztaljuk meg, akit nem tudunk nevén nevezni, de soha 

semmi és senki nem volt jelenvalóbb és él�bb.” (Kocsis István)

„Te jó királya vagy ennek a népnek. Mert nem vagy magyar. Mert ná-

latok is kihalt az �si ág. Tudom. Hagyták kihalni. Érdekes tanulsága 

a történeteinknek, hogy a bels� árulásokkal terhelt nép sokáig fenn-

marad. A  tiszták pusztulnak el. Akik nem képesek az önnön fajtájuk 

elpusztítására. De a te magyarjaid erre képesek.” (Pozsgai Zsolt)

„A század második felére számos darab megszületése és bemutatása 

nyomán körvonalazódik a m�faj lényege: »se vígjáték, se dráma, se tra-

gédia, de mindebb�l valami; vegyes nem, mely sok mindent magába ol-

vaszthat, s�t a zenét és éneket is segédül veheti. Egy neme a melodrá-

mának, vagyis modern melodráma tragikomikai alapon, legtöbbször 

társadalmi iránnyal.«” (Ratzky Rita)

„Bogáthy Mihály New York legkedveltebb magyar színésze lett. Hatszo-

bás lakása volt Manhattanben. Karády Katalin csak úgy emlegette, hogy 

»az a drága, jó gyerek«. Amerikai színpadokon és fi lmekben is játszott 

hollywoodi sztárok partnereként.” (Verrasztó Gábor)

„A férfi ban kicsírázott a n�, / a n�ben a férfi , víz mosogatta / sokáig 

arcukon a mosolyt, / amikor reggelente összefutott / szemük, eserny� 

alá gy�jtötték / össze a hétköznapi véletlen / találkozások tócsamentes 

/ nyomait, majd kabátot húztak / magukra.” (Juhász Anikó)
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