
 

Bertha Zoltán (1955) – esszéista, kritikus, 

irodalomtörténész, Debrecen

Bodnár Dániel (1990) – egyetemi hallgató, 

Buda pest/ Kistárkány (Szlovákia)

Böjthe Pál (1969) – állatorvos, Kolozsvár 

(Románia)

Czeizel Endre (1935) – orvos-genetikus, 

Buda pest

Császár Nagy László (1948) – jogász új-

ságíró, televíziós szerkeszt�, Buda pest

Csom István (1940) – sakknagymester, 

Buda pest

Csorba István (1935) – nyugdíjas, Buda-

pest

Deák Piroska (1958) – ügyvéd, Buda pest

Egyházi Bernadett (1984) – munkanélküli, 

költ�, Buda pest

Elek Szilvia zongora- és csembalóm�vész, 

zeneszerz�, író, szerkeszt�

Fehér Csenge (1996) – általános iskolai ta-

nuló, Zalavár

Für Emil (1967) – fest�, Buda pest

Harasztÿ István (1934) – kinetikus szob-

rász, Buda pest

Hétvári Andrea (1975) – költ�, tanár, 

Buda pest

Juhász Anikó fi lozófi atörténész, m�fordító, 

költ�, Szeged

Kiss Ferenc (1961) – antikvárius, Buda-

pest

Kiss Lajos István (1942) – nyugdíjas vállal-

kozó, Jen�

Kovács Imre Attila (1956) – író, tanár, Bo-

dajk

Kovács Tamás Vilmos (1951) – fest�, 

Buda pest

Kovács Zsolt (1989) – egyetemi hallgató, 

Derecske

Kozma Andor (1861–1933)

Lanczkor Gábor (1981) – író, költ�, dráma-

író, Szeged

Luzsicza Árpád (1949) – fest�, grafi kus, 

Buda pest

Messik Miklós (1952) – MEVE-elnök, jo-

gász, m�emlékvéd�, Buda pest

Miczki Gábor (1964) – tervez�mérnök, 

Hatvan

Németh Csaba (1964) – történész, Gyula

Németh István Péter (1960) – könyvtáros, 

költ�, irodalomtörténész, Tapolca

Novák Gábor (1986) – amat�r író, Csávoly

Orosz István (1953) – fest�, grafi kus, 

Buda pest

Pataki Edit (1947) – nyugdíjas tanár, 

Magyar dombegyház

Pataki Tibor (1951) – alkalmazott grafi kus, 

fest�, Buda pest

Pozsgai Zsolt (1960) – drámaíró, rendez�, 

Buda pest

Püspöky István (1950) – fest�, grafi kus, 

Buda pest

Radnai István (1939) – költ�, író, Buda-

pest

Répa Ádám (1983) – költ�, író, Buda pest

Sóváradi Valéria (1950) – képz�m�vész, 

Buda pest

Stefanovits Péter (1947) – grafi kus, Buda-

pest

T. Szabó László (1953) – képz�m�vész, 

Tapolca

Széles Klára (1936) – irodalomtörténész, 

Buda pest

Szén József (1805–1857) – sakkozó

Szöll�si Annamária (1969) – tanárn�, 

Buda pest

Sz�nyiné Szerz� Katalin (1949) – zenetör-

ténész, Buda pest

Szurcsik József (1959) – fest�, grafi kus, 

Buda pest

Thierry Ferenc (1966) – informatikai igaz-

gató, Buda pest

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

Buda pest

Zsankó László (1966) – fest�, grafi kus, 

Buda pest
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Erkel: zene, sakk
„Az Erkel-családfa értékelése egyértelm�en a zenei képesség piramis-mo-

delljének felel meg. Erkel Ferencig emelkedett e családban a zenei tel-

jesítmény, majd az �t követ� generációkban csökkent.” (Czeizel Endre)

„Bár színházi karmesterként napról napra közönség elé állt, mégis azt 

mondhatjuk, hogy nem szeretett szerepelni. Tudott örülni a sikernek, s 

kívánta is azt, de az olcsó népszer�séget megvetette, annak elérésére 

soha nem törekedett, amint az a Himnusz-pályázathoz történ� hozzá-

állásából kit�nt.” (Németh Csaba)

„Elgondolkodtató, milyen kevés m�ve jelent meg Erkelnek még éle-

tében nyomtatásban, s halála után is hány évtizednek kellett eltelnie, 

mire megérettek a feltételek egy tudományos Erkel-összkiadás beindí-

tásához.” (Sz�nyiné Szerz� Katalin)

„Magyar hazafi ? Igen, Ön annak tartja magát, uram – de valóban, mily 

könny� Önnek külhonban hazafi nak lenni! Ön Rómában, Párizsban vagy 

Weimarban bármikor megszólalhatna magyarul!” (Elek Szilvia)

„Benne van… minden zenémben ennek a nemzetnek minden lélegzet-

vétele… igaz, hogy ezt csak mi halljuk, ezt a lélegzetvételt csak mi hall-

juk belül, talán senki más… igaz.” (Pozsgai Zsolt)

„Liszt és Erkel lassan benyúlnak az asztal alá. Egy-egy tükröt húznak 

el�, melyek éppen akkorák, hogy egymásnak háttal beleilleszthet�k a 

sakktábla tengelyének vájatába.” (Lanczkor Gábor)

„Alig hihet�, hogy ez a parti 155 évvel ezel�tt született. Utánjátszása 

ma is esztétikai élvezet. Erkel Ferenc emléke el�tt tisztelegve szeret-

ném ezt a gyöngyszemet közkinccsé tenni.” (Csom István)

Ára: 650 Ft. El�fi zetés: 5000 Ft.
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