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Ádám Tamás (1954) – költ�, szerkeszt�, 

újságíró, Buda pest

Albrecht Ferenc (1979) – középiskolai ta-

nár, Dombóvár

Altair (1991) – tanuló, Nyíregyháza

Antal Attila (1987) – tanuló, Biatorbágy

Arany Mária (1935) – nyugdíjas tanárn�, 

Buda pest

Ásványi Tibor (1960) – egyetemi docens, 

programtervez� matematikus, Buda-

pest

Auth Szilvia (1979) – szellemi szabadfog-

lalkozású, Buda pest

Baczó Zsolt (1986) – gépészmérnök, Zilah 

(Románia)

Baka Györgyi (1951) – könyvtáros, Érd

Bakos Ferenc (1946) – író, Siófok

Balla Zsuzsanna (1962) – tanár, Tisza-

kécske

Balogh József (1979) – eladó, Szombathely

Bárdos Attila (1941) – költ�, matemati-

kus, Buda pest

Báthori Csaba (1956) – író, kritikus, m�-

fordító, esszéista, Buda pest

Benda Katalin (1978) – APQP mérnök, 

Dunaföldvár

Bender Krisztina (1978) – kommunikációs 

szakember, Buda pest

Bessenyei Judit (1963) – gyógyszerész, 

Pécs

Bódai-Soós Judit (1974) – padagógus, 

(szabadúszó tollforgató), Buda pest

Bogár Ádám Tamás (1984) – képz�m�-

vész, m�fordító, kutató, Buda pest

Botos Ferenc (1949) – középiskolai tanár, 

Buda pest

Bozsoky Erika (1967) – édesanya, Ke-

mence

Böjthe Pál (1969) – állatorvos, Kolozsvár 

(Románia)

Börzsönyi Erika (1954) – könyvtáros, köl-

t�, Buda pest

B�sze Éva (1941) – költ�, tanár, K�szeg

Czirok Ferenc (1951) – képz�m�vész, Zell 

am See (Ausztria)

Csanádpalotai Rácz Zoltán (1961) – nép-

m�vel�, metafi zikai terapeuta, Sopron

Csapó Bianka (1991) – tanuló, Sándorfalva

Császár József (1942) – mérnöktanár, 

Debrecen

Cseh Károly (1952) – költ�, m�fordító, 

Mez�kövesd

Cseh László (1980) – Buda pest

Csurgó Gabriella (1978) – színháztörté-

nész, Mez�túr

Darvas Zsuzsanna (1962) – kertész, Jász-

berény

Demeter Mária (1949) – nyugdijas titkár-

n�, Sepsiszentgyörgy (Románia)

Dittrich Panka (1966) – textiltechnikus, 

Gy�r

Dobó Edit (1971) – zenetanár, természet-

gyógyász-massz�r, Buda pest

Dömök Elíz (1946) – nyugdíjas pedagógus, 

közíró, Buda pest

Domonkos Marcell (1982) – haiku-író, Cell-

dömölk

Doncsev Toso (1944) – író, m�fordító, 

szociológus, Buda pest

Donnert Károly (1955) – újságíró, Bakony-

bánk

Draskóczi Ágnes (1969) – középiskolai ta-

nár, költ�, Buda pest

Egyházi Bernadett (1984) – tanuló, Buda-

pest

Elek Szilvia – zongora- és csembalóm�-

vész, zeneszerz�, író, szerkeszt�

Enyedi Gina (1992) – gimnazista, Százha-

lombatta

Erd�di Gábor (1952) – m�fordító, költ�, 

Buda pest

Ermesz Csaba (1956) – kerámiakészít�, 

m�fordító, Buda pest

Farkas Gábor (1977) – író, pedagógus, 

Debrecen

Ferencz Mónika (1991) – tanuló, Göd

Fer-Kai (1958) – m�vészeti szerkeszt�, 

Buda pest

Fittler Szakura (1987) – japán–magyar 

szakos tanár, m�fordító, Dunakeszi

E számunk szerz�i
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Földeáki-Horváth Anna (1952) – fordító, 

Buda pest

Füzesi istván (1943) – újságíró-olvasószer-

keszt�, Buda pest

Gál Erika (1973) – biológus (archezooló-

gus), Újlengyel

Garamszegi Marek Irén kézm�ves, Buda-

pest

Góczán Bettina (1978) – tanár, Pomáz

Habi (1970) – ifjúságsegít�, Kecskemét

Hajdú Dávid (1993) – diák, Orgovány

Halászi Aladár (1940) – író, nyugdíjas ta-

nár, Tiszaújváros

Harján Silvia (1965) – Buda pest

Hegedüs András (1984) – egyetemista, 

Pécs

Hétvári Andrea (1975) – költ�, Buda pest

Horváth Ödön (1938) – költ�, m�fordító, 

Kismaros

Juhász Anikó (1965) – fi lozófi atörténész, 

m�fordító, költ�, Szeged

Juhász Erika (1993) – gimnazista, Gyula

Juhász János (1946) – nyugdíjas, Bekecs

Kalicz László (Ganryu) (1973) – irodaveze-

t�, Kiskunhalas

Kántor Krisztián (1978) – könyvtáros, 

Gyenesdiás

Károly György (1953) – geológus, szellemi 

szabadfoglalkozású, Szigetszentmiklós

Kecskés Rózsa (1939) – nyugdíjas tanár, 

Gy�r

Kicsi Sándor András (1957) – nyelvész, 

esszéíró, Buda pest

Kindl György (1960) – kereskedelmi és 

marketingigazgató, Keszthely

Kirilla Teréz (1972) – PhD-hallgató, Buda-

pest

Kiss-Péterffy Márta (1975) – közgazdász, 

Páty

Kocsondiné Eisenkorb Györgyi (1963) – 

könyvtáros, Keszthely

Kolláth Orsolya (1976) – könyvtáros, K�-

vágóörs

Koncz Teréz (1988) – egyetemi hallgató, 

m�fordító, Buda pest

Kósa Emese (1959) – tanítón�, Sepsi-

szentgyörgy (Románia)

Kovács katáng Ferenc (1949) – író, m�-

fordító, képz�m�vész, Oslo (Norvégia)

Kreischer Nelly (1942) – nyugdíjas tanár, 

Érd

Lantódi-Káliz Endre (1954) – szellemi sza-

badfoglalkozású fordító

Lengyel Csilla Kinga (1969) – szinkrondra-

maturg, fordító, Szeged

Ligeti Éva (1954) – tanár, Szolnok

L�rinczy Barbara Eszter (1978) – tanár, 

Székesfehérvár

Lukáts János (1943) – irodalomtörténész, 

író, Buda pest

Márföldi Krisztina (1964) – álláskeres�, 

Buda pest

Mermez� Géza (1954) – újságíró, író, 

Buda pest

Méry Beáta (1987) – egyetemi hallgató, 

Somorja (Szlovákia)

Mészáros Erzsébet (1978) – egészségfej-

leszt� mentálhigiénikus, Csorna

Mészáros Ildikó (1952) – számlázó, költ�, 

Fegyvernek

Mészáros Ildikó Hilda (1977) – gimnáziumi 

tanár, Makó

Miczki Gábor (1964) – tervez�mérnök, 

Hatvan

Miklya Zsolt (1960) – szerkeszt�, tanár, 

író, költ�, Kiskunfélegyháza

Móczár Csaba (1974) – költ�, Buda pest

Mohai Szilvia (1973) – könyvtáros, amat�r 

költ�, Szeged

Móritz Mátyás (1981) – író, Buda pest

Muzsai István (1968) – építész-fest�m�-

vész, Buda pest

Nagy Ákos (Tollkoptató) (1973) – tanár, 

Miskolc

Nagy István Paphnutius (1962) – költ�, 

m�fordító, Tata

Nagy Zoárd (1958) – mérnök, Buda pest

Németh Péter Mikola (1953) – költ�, es-

széíró, szerkeszt�, Vámosmikola/Vác

Nerhaft Antalné (1940) – nyugdíjas, Buda-

pest

Nyerges Gábor Ádám (1989) – költ�, 

egyetemi hallgató, Buda pest

Nyírfalvi Károly (1960) – könyvtáros, köl-

t�, Buda pest



 

Pataki Edit (1947) – nyugdíjas tanár, Ma-

gyardombegyház

Pergel Antal (1958) – középiskolai tanár, 

Érd

Petz György (1955) – tanár, Buda pest

Pócsy Ferenc (1942) – villamosmérnök, 

képz�m�vész, Buda pest

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

Buda pest

Révész Ágnes (1969) – költ�, tanár, 

Duna vecse

Rezes Erzsébet (1964) – nyelvtanár, me-

seíró, patchwork-m�vész, Fegyvernek

Rozán Eszter (1969) – m�vel�désszerve-

z�, Szombathely

Rózsa Iván (1959) – közgazda, újságíró, 

Budakalász

Rozsos Gábor (1965) – tanár, Kaposvár

Sain Mátyás (1972) – tájépítész, Buda pest

Schwamm Fanni (1977) – levelezésiszer-

ver-támogató, Debrecen

J. Simon Aranka (1955) – tanár, Miskolc

Sipos Áron Tamás (1982) – szoftverfej-

leszt�, Kolozsvár (Románia)

Sipos Timea (1981) – programozó, Kolozs-

vár (Románia)

Streéb Mária (1948) – tanárn�, Buda pest

Szabó Aida (1951) – nyugdíjas, Ercsi

Szabolcsi Erzsébet (1954) – középiskolai 

tanár, Kunszentmiklós

Szakáli Anna (1952) – nyugdíjas, Zamárdi

Szala Endre (1977) – eladó, Buda pest

Szalai Lajos (1947) – nyelvész, m�fordító, 

Buda pest

Szekeres Mária (1948) – nyugdíjas, Új-

rónaf�

Szemere Brigitta (1977) – f�iskolai tanár-

segéd, Nagyvenyim

Szentkirályi Fittler József (1956) – tanár, 

fi lmrendez�, Dunakeszi

Szentmártoni Szabó Géza (1950) – iroda-

lomtörténész, Buda pest

Szepes Erika (1946) – irodalomtörténész, 

író, Buda pest

Szigethy Rebeka Sára (1983) – bölcsész-

hallgató, Buda pest

Szilágyi Erzsébet (1948) – nyelvtanár, 

Buda pest

Szilva Imre (1976) – informatikus-pedagó-

gus, Buda pest

Szinay Balázs (1983) – vállalkozó, Buda pest

Szitás Krisztina (1976) – fogászati asszisz-

tens, Dévaványa

Szlamka Zsófi a (1993) – gimnazista, Buda-

pest

Szondi György (1946) – szerkeszt�, m�-

fordító, irodalomtörténész, Buda pest

Takács E. Ildikó – Debrecen

Tandori Dezs� (1938) – költ�, író m�fordí-

tó, Buda pest

Tárczyné Pusztai Beatrix (1987) – közgaz-

dász, Beregszász (Ukrajna)

Temesi Ferenc (1949) – író, Buda pest

Tomán Zsóka (1974) – néprajzos, felel�s 

szerkeszt�, Illek

Tomor Gábor (1946) – újságíró, Buda pest

B. Tóth Klári (1955) – fest�m�vész-restau-

rátor, Buda pest

Tsering drol ma (1978) – vándor író, ag-

rármérnök, Harkakötöny

Turi Emese (1989) – egyetemi hallgató, 

Sály

Urbán László (1950) – irodalomtörténész, 

Érd

Vass Veronika (1972) – óvón�, Érd

Véghelyi Balázs (1983) – költ�, író, Száz-

halombatta

Vihar Judit (1944) – irodalomtörténész, 

m�fordító, Buda pest

Villányi G. András (1958) – m�fordító, köl-

t�, Magyarföld/Buda pest

Vitéz Ferenc (1965) – író, költ�, szerkesz-

t�, irodalomtörténész, Debrecen

Wilhelm József (1970) – tanár, m�vel�-

désszervez�, Doroszló (Szerbia)

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

Buda pest

Zentai Eta (1938) – nyugdíjas könyvtáros, 

Buda pest

Zoltay Lívia (1974) – jogász, Buda pest

Zsatkovics Edit (1951) – nyugdíjas böl-

csész, Debrecen

Zsidó Ferenc (1976) – író, szerkeszt�, Ko-

lozsvár (Románia)

Zsubori Ervin (1961) – szerkeszt�, Sziget-

szentmiklós
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„Az ekliptikát Apáczai Csere János Magyar encyclopaediája (Utrecht, 

1653) nevezte el�ször a Nap útjának (via Solis, ecliptica). Az ókori kép-

zetek szerint ezen az úton halad végig az esztend� során az isteni sze-

mélyként elképzelt Nap.” (Szentmártoni Szabó Géza)

„A  legritkább esetben történik kísérlet egy sajátos magánmitológia 

megalkotására – ez Utassynak a haiku 17 szótagjában tökéletesen si-

került. Március-mítosza képviseli az évszakszót, ellentétez�képessége, 

meglepetésszer� megfogalmazásai, paradoxonai a kiredzsit, az alap-

szövetet adó magánmítoszt a Hold-mitológia elemei.” (Szepes Erika)

„út menti kereszt

alatt halott virágok

hazataláltak”

(Bessenyei Judit)

„Hullám tetején

részeg napkorong táncol,

halni kész a nyár.”

(Szakáli Anna)

„Villámok lánca

eget földdel összef�z.

Út: hol itt, hol ott.”

(Szabó Aida)

„Az úton tócsa,

tükrében gyémántszemölcs:

szikrázik a nap.”

(Vitéz Ferenc)

„Egymás felé

araszolgató csigák

egy végtelen pengén.”

(Lengyel Csilla Kinga)

„A Nap megsúgta

szell�knek mély illatát

– és a hallgatást.”

(L�rinczy Barbara Eszter)

„Minden zeneszerz� átéli azt a kínt és kétségbeesést, amit azoknak az öt-

leteknek elvesztése okoz, melyeket nem volt ideje leírni.” (Temesi Ferenc)


