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dern kiállítóhelyiségben Brâncuși legjobb szobraiban gyönyörködhettem. Ott 

jutott mindez eszembe, amiket most összeírtam. Hiszen Barcsay anatómiája 

és mozaikjai, Brâncuși szobrai felette állnak a mulandóságnak, Szamosújvár 

nagytemplomával ismét a magyarörmények f�városa, az aradi vértanúk ma is 

a nemzeti emlékezet er�t adó kapaszkodási pontjai. Gyöngyös pedig ünnepli 

felvirágoztató polgármesterét, Puky Árpádot, és a Mátra továbbra is egyik leg-

látogatottabb kirándulóhelyünk. Még Párizsból nézvést is így igaz számomra 

mindez. Haza? Nekem ez a hazám.

Alexa Károly (1945) – irodalomtörténész, kri-

tikus, Budapest

Balogh Edit (1958) – textilm�vész, Budapest

Bányai Elemér (1875–1915) – író

Benedek Katalin (1950) – m�vészettörté-

nész, Budapest

Bognár Antal (1951) – író, újságíró, szer-

keszt�, Budapest

Dávid Csaba (1943–2014) – író

Dávid Katalin (1923) – m�vészettörténész, 

Budapest

Diramerján Artin (1971) – költ�, el�adóm�-

vész, szerkeszt�, Budapest

Doboss Gyula (1945) – irodalomtörténész, 

Budapest

Ermone-Zabel Martaian (1973) – közgazdász, 

képz�m�vész, Budapest

Fülöp Mihály (1953) – kutatóprofesszor, 

Buda pest

Ifj. Gajzágó Sándor (1942) – fest�m�vész, 

Budapest

Gyulai Líviusz (1937) – grafi kusm�vész, 

Buda pest

Horváth Kornél (1954) – üt�hangszeres el�-

adóm�vész, Budapest

Issekutz Sarolta (1945) – ügyvéd, etnoló-

gus, Budapest

Jankovics Marcell (1941) – rajzfi lmrendez�, 

kultúrtörténész, író, Budapest

Jovián György (1951) – grafi kus- és fest�-

m�vész, Budapest

Kabdebó Lóránt (1936) – irodalomtörténész, 

professor emeritus, Budapest

Kacsoh Cecília (1959) – iparm�vész, Buda-

pest

Kali Kinga (1971) – író, antropológus, Buda-

pest

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

Szendr�

Kovács Bálint (1981) – történész, Lipcse/

Kiscs�sz

K�vári László (1819–1907) – történész

Krajcsir Piroska – armenológus, néprajzkuta-

tó, m�fordító, Dunakeszi

Lászlóffy Aladár (1937–2009)

Lászlóffy Csaba (1939–2015)

Lázár Imola (1971) – képz�- és iparm�vész, 

Budapest

Miklóssy Endre (1942) – urbanista, esztéta, 

író, Budapest

Németh István Péter (1960) – könyvtáros, 

költ�, irodalomtörténész, Tapolca

Novák Ferenc (1931) – koreográfus, rende-

z�, etnográfus, Budapest

�ze Sándor (1963) – történész, egyetemi 

docens, Budapest

Pál Emese (1986) – m�vészettörténész, 

Gyergyóremete/Kolozsvár (Románia)

Pál Judit – történész, egyetemi tanár, Kolozs-

vár (Románia)

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

Szabó L�rinc (1900–1957)

Száraz Miklós György (1958) – író, Budapest

Szervátiusz Tibor (1930) – szobrászm�vész, 

Budapest

Szongott Kristóf (1843–1907) – armenoló-

gus

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

Tarján Tamás (1949) – kritikus, esszéista, 

irodalomtörténész, Budapest

Tóth-Kirzsa Fruzsina (1986) – kulturális ant-

ropológus, Budapest

Várady Mária (1954) – színész, tanár, Buda-

pest

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

Budapest

Zsigmond Benedek (1975) – armenológus, 

Budapest

E számunk szerz�i


