
 

Andrassew Iván (1952–2015)

Berkó Sándor (1918–1943)

Csajka Gábor Cyprian (1954–2005)

Forbáth Imre (1898–1967)

Fürjes Péter (1953–2004)

Gulácsy Lajos (1882–1932)

Gulyás József (1937–2014)

Gulyás Pál (1899–1944)

Harsányi Kálmán (1876–1929)

Hules Béla (1936–2002)

Imre Farkas (1924–1967)

Keleti Artúr (1889–1969)

Kemenczky Judit (1948–2011)

Kemény Simon (1882–1945)

Kondor Béla (1930–1972)

Lesznai Anna (1885–1966)

Mándy Stefánia (1918-2001)

Mihályi Ödön (1899–1929)

Novotny Gergely (1925–2003)

Palasovszky Ödön (1899–1980)

Pán Imre (1904–1972)

Remenyik Zsigmond (1900–1962)

Révész Béla (1876–1944)

Rozgonyi Iván (1926–1998)

Simon Balázs (1966-2001)

Sipos Domokos (1892–1927)

Szerb György (1937–1983)

Szombati-Szabó István (1888–1934)

Turcsányi Elek (1889–1944)

Vozári Dezs� (1904–1972)

Zerinváry Szilárd (1915–1958)

Horváth Anikó (1947) – csembalóm�vész, 

Budapest

Horváth Árpád (1907–1990) – tudomány- 

és technikatörténész, író

Kállay Kotász Zoltán (1969) – író, szer-

keszt�, Budapest

Várkonyi Nándor (1896–1975)

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

Budapest

E számunk szerz�i



„Mindent megértek, de nem bocsátok meg semmit; csak azt nem értem 

meg, miért nem bocsátok meg semmit.” (Kemény Simon)

„Hyllinek egész álomvilágot meséltem egy különös ország b�bájos 

kertecskéir�l, a fi ligrán kastélyokról, régi pergamenlapokról leolvasott 

meséket mondtam el, hogy tágabbra nyissa szürkéssárga szemét és 

karjaival félénken fogjon körül.” (Gulácsy Lajos)

„…a fölsustorgó vidámulás rázta, hopplázta az embereket és a nevetés 

boldog borzongásában, ennivalóan rezgett, mozgott a fi nom asszonyka 

parányi füle.” (Révész Béla)

„Óceánba merült a vihar, most szélkölykeit prüsszenti széjjel, / hul-

lámok fi ntorognak, / az ég gyémántréseib�l / felh�k vakolata po-

tyog.” (Forbáth Imre)

„Gádoros a pincemély, vakok és denevérek, lények, / a pohárban lányok. 

Mint avas bödönökben a zsír, / úgy olvadnak a szók nyelvemre rá. Félek, 

élek.” (Kondor Béla)

„A tündérhárem elsüllyedt és / táncát ellejtve �rbe hullt. / Emlékbüdös-

kék nyílnak már csak, / míg egyre múltabb lesz a múlt.” (Imre Farkas)

„ó Irma bácsi segíts / a sekély forrásban mélyen gázolva gyere / messze-

men�en jöjj / �sz van 4 óra elmúlt az élet / megint örökre / leragadtam 

ó lemaradtam! / hol van olcsó vastaps?” (Gulyás József)

„majd egyszer elmegyek innen az emberek közé ahol a függönyök a 

padlóig érnek / ülünk a csendben nézzük egymást és senki sem nevezi 

meg magában az asztalt a falat és az estét” (Hules Béla)
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