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szabb fejezet az 1965-ben megjelent remek kisregényeket (21 nap, Hú, Ci-Nyi, 

Cönde, Csend) tekinti át. Végül az író könyvtárának rekonstrukciójára történik 

fontos részeredményeket hozó kísérlet.

A  gazdag képanyaggal illusztrált, élvezetes stílusban megírt két új kötet 

hasznosan járul hozzá Fekete István életének és munkásságának tudományos 

igény� megértéséhez.

Baán Tibor (1946) – kritikus, esszéista, költ�, 

Budapest

Balázs Géza (1959) – nyelvész, néprajzkutató, 

egyetemi tanár, Budapest

Bereti Gábor (1948) – közíró, költ�, Miskolc

Bertalan Tivadar (1930) – fest�, grafi kus, író, 

díszlettervez�, Budapest

Búzás Huba (1934) – költ�, Veszprém

Csák Gyöngyi (1950) – költ�, író, Budapest

Csáky Marianne (1959) – képz�m�vész, Buda-

pest

Csejtei Dezs� (1951) – fi lozófi atörténész, hispa-

nista, m�fordító, egyetemi tanár, Szeged

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

Csörsz Rumen István (1974) – irodalomtörté-

nész, régizenész, szerkeszt�, Budapest

Domonkos István (1940) – költ�, író, Grönskara 

(Svédország)

Dörg� Tibor (1960) – irodalomtörténész, Buda-

pest

Erdélyi Réka (1995) – egyetemi hallgató, Sze-

ged

Falcsik Mari (1956) – költ�, Budapest

Fodor Ákos (1945–2014)

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

Hegyi Botos Attila (1970) – költ�-fi lozófus, 

 alkotóm�vész, Budapest

Hollós Judit Katalin (1982) – nyelvtanár, m�-

fordító, író, Budapest

Horváth Dávid (1989) – diplomás fi lozófus, je-

lenleg szalagmunkás, Sásd

Horváth Ferenc (1948) – sakktanár, költ�, Ve-

resegyház

Juhász Anikó (1965) – fi lozófi atörténész, m�-

fordító, költ�, Szeged

Károly Judit (1951) – tanár, m�fordító, Debre-

cen

Kiss Anna (1939) – író, költ�, drámaíró, Buda-

pest

Kjoszeva Szvetla (1955) – m�fordító, tanár, 

szerkeszt�, Budapest

Komáromi Sándor (1939) – irodalomtörténész, 

Somosk�újfalu

Lauer Gábor (1985) – m�szaki eladó, Moson-

magyaróvár

Mér� Andrea (1958) – nyugdíjas, Soltszentimre

Miklóssy Endre (1942) – urbanista, esztéta, író, 

Budapest

Müller Márta (1953) – nyugdíjas, Bécs (Ausztria)

Nagy László (1925–1978)

Nagy Zopán (1973) – fotóm�vész, költ�, Buda-

pest

Németh István Péter (1960) – könyvtáros, köl-

t�, irodalomtörténész, Tapolca

Palkovics Beáta (1987) – bölcsész, Budapest

Podonyi Hedvig (1964) – író, Budapest

Rácz Péter (1948) – költ�, m�fordító, Budapest

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

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

Szabó Balázs (1969) – informatikus, Gellénháza

Szakolczay Lajos (1941) – irodalom- és m�vé-

szettörténész, kritikus, Budapest

Szauer Ágoston (1963) – költ�, Szombathely

Szirtes András (1951) – fi lmrendez�, operat�r, 

vágó, fotóm�vész, színész, zenész, Budapest

Szlukovényi Katalin (1977) – költ�, m�fordító, 

kritikus, Budapest

Sztojcsev Szvetoszláv (1959) – író, újságíró, 

Békéscsaba

Sz�cs József (1978) – szociálpedagógus, 

 Almásfüzit�

Tar Ildikó (1965) – tanár, el�adó, író, Vecsés

Tari István (1953) – költ�, író, Becsej (Szerbia)

Tatai Erzsébet (1958) – m�vészettörténész, 

Budapest

Tillmann Pentele (1979) – amat�r költ�, Szu-

hakálló

Várady Tibor (1939) – jogász, író, egyetemi ta-

nár, Újvidék (Szerbia)

Vinkler László (1912–1980)

Wehner Tibor (1948) – író, m�vészettörténész, 

Budapest

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

pest

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

pest

E számunk szerz�i


