
 

Albrecht Ferenc (1979) – középiskolai ta-

nár, Dombóvár

Ashi Ogawa – a szerz� írói nevét használja, 

adatokat nem szeretne megadni

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

konysz�cs

Bakonyi Péter (1949) – újságíró, el�adóm�-

vész, szociológus, dramaturg, Budapest

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

Berta Zsolt (1966) – író, zenész, Budapest

Bíró József (1951) – költ�, író, performer, 

képz�m�vész, Budapest

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

keszt�, Budapest

Brok Bernadett (1992) – egyetemi hallgató, 

Csíkszereda (Románia)

Csáji László Koppány (1971) – író, kulturális 

antropológus, Budapest

Csontos János (1962) – író, költ�, Buda-

pest

Dinók Zoltán (1981) – szabadúszó, Kecs-

kemét

Döme Barbara (1973) – újságíró, szerkesz-

t�, Budapest

Er�s Kinga (1977) – író, kritikus, szerkesz-

t�, Budapest

Gangel Noémi (1989) – egyetemi hallgató, 

Budapest

Hajdu Erzsébet (1954) – pedagógus, Bihar-

keresztes

Heged�s Gyöngyi (1967) – költ�, Budapest

Hegyi Zoltán Imre (1967) – költ�, kritikus, 

biciklis futár, Budapest

Kállay Kotász Zoltán (1969) – író, szerkesz-

t�, Budapest

Kelemen Lajos (1954) – költ�, író, kritikus, 

Kaposvár

Király Farkas (1971) – költ�, író, m�fordító, 

szerkeszt�, Budapest

Kovács Asztrik (1992) – egyetemi hallgató, 

Székesfehérvár

Kovács Ildikó (1954) – szöveggondozó, 

Budapest

Madácsy Tímea (1982) – egyetemi hallgató, 

Budapest

Madár János (1948) – költ�, könyvkiadó, 

Budapest

Mányoki Endre (1954) – kritikus, szerkesz-

t�, Budapest

Mezei Gábor (1935) – bels�építész, bútor-

szobrász, fest�m�vész, szakíró, Buda-

pest

Mirk Klára (1990) – egyetemi hallgató, Bu-

dakeszi

Németh Attila (1968) – költ�, Nagybör-

zsöny

Németh Péter Mikola (1953) – költ�-perfor-

mer, esszéíró, szerkeszt�, Vác/Vámos-

mikola

Nikmond Beáta (1938) – szobrászm�vész

Oláh Zoltán (1959–2015) – költ�

Pálfi  Ágnes (1952) – költ�, esszéíró, szer-

keszt�, Budapest

Papp Tibor (1936) – költ�, m�fordító, tipog-

ráfus, Budapest/Párizs (Franciaország)

Pásztor Anita Enik� (1987) – újságíró, Nyír-

egyháza

Pleszkán Écska (1990) – „koboldos”, Bu-

dapest

Poós Gergely (1979) – teniszedz�, Sziget-

szentmiklós

Prágai Tamás (1968–2015)

Ritoók Zsigmond (1929) – klasszika-fi loló-

gus, akadémikus, Budapest

Somfai Kara Dávid (1969) – keletkutató et-

nológus, Budapest

Stanczik-Starecz Ervin (1955) – író, m�for-

dító, antropológus, tanár, Budatétény

Süt� Csaba András (1979) – költ�, szer-

keszt�, Gy�r

Szabó Palócz Attila (1971) – író, költ�, új-

ságíró, Budapest

Szakolczay Lajos (1941) – irodalom- és 

m�vészettörténész, kritikus, Budapest

Szalai Zsolt (1979) – költ�, kritikus, Gy�r

Szilágyi-Nagy Ildikó (1978) – író, kritikus, 

szerkeszt�, fotóm�vész, Pázmánd

Szondi György (1946) – bolgarista, m�fordí-

tó, kiadóvezet�, Budapest

Szvétek Gábor (1980) – fotográfus, Buda-

pest

Toót-Holló Tamás (1966) – író, szerkeszt�, 

Budapest

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

Budapest

Végh Attila (1962) – költ�, esszéista, új-

ságíró, Nagymaros

Vizkeleti Erzsébet (1956) – középiskolai 

tanár, Karcag

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

nész, Budapest

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

Budapest

E számunk szerz�i



„Voltak konzervatívok és újítók, katolikusok, reformátusok, evangéli-

kusok, nemesek és polgárok, de egyaránt készítették az utat az utánuk 

jöv�knek, akik erre a hagyományra építhettek.” (Ritoók Zsigmond)

„Európa-párduc gázt ökrendezik / egy vasbeton karámban. / Sztyeppéje 

arra van, / amerr�l jöttem. // Emitt kallódom s vágyom amoda. / Fény-

erek hálózzák múltamat, / mely szívemben alázuhog. / Igazságom tarka 

tömegbe nyes. // �söm trónálló, pap, tudós, / fölmorduló proli. / Ren-

géseimben �k dobbantanak; / a holtak csillagéhesek.” (Vasadi Péter)

„Prágai Tamás sokoldalú alkotó, író, költ�, irodalomtörténész, kritikus, 

szerkeszt�, újságíró, nyelvm�vel�, nyelvtanár, tanár, szakért�, kertépí-

t�, házi kedvenc, blogger, szövegkovács, amat�r el�adóm�vész, borász, 

családapa, régiségbúvár és könyvolvasó. Ezek közül els�sorban mint 

szövegkovács t�nt ki.” (Prágai Tamás önszócikke)

„Hogy is lenne szememben, aki ismertem, nagyobb veszteség… szeme 

ragyogásánál, ami vele halt el szemünk el�l. És minden ismert látha-

tárról. Minden jövend�b�l, ami dereng csak. De ismer�s az öröklét-

ben.” (Bognár Antal Prágai Tamásról)

„Uram // arcodon a némaság / függönye fénylik, / szemedben a lepréselt 

id� / megkövült virága ragyog, / s Te tudod: / egyetlen fényszál / az élet; 

/ tapintható árnyék / a halál.” (Oláh Zoltán)

„És akkor jutott eszembe, ott a tengerparton, a  szakrális történelmi 

falak között, hogy Sebestyén Márta életm�ve a mi katedrálisunk; olyan, 

amely épp a felsorolt jegyei miatt, épp Szent Jakab katedrálisához ha-

sonlatos.” (Szabó Palócz Attila laudációja)
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