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voltunk. A legutolsó éjszakán az összes addigi jelenésüket túlszárnyaló mennyiségben 

szálltak fölöttünk a fényes idegen tárgyak, és fogyott az ufólé is ennek megfelel�en, 

rendesen, a nyugágy mell�l. S amikor már derengett kelet fel�l, és az égi vándorok 

fénye beleveszett a kivilágosodott ég fehéres-vöröses kékjébe, Nemes Nagy halkan, 

t�le szokatlan szelídséggel csak annyit mondott: – Zalán, maga nem is olyan vadállat, 

amilyennek lefestették nekem. – Azzal felállt, és elcsoszogott a szobája felé. Akkor 

találkoztunk életünkben utoljára.

Tegnap éjjel az ablaknál álltam, s azok a boldog békeid�k, ha ilyenek voltak volna, 

és boldok id�k lettek, lehettek volna, ráadásul még békések is, de hát, ha már el-

kezdtük így, vegyük adottnak a kimondott szavakat, és fejezzük be ezzel, azok, igen, 

a boldog békeid�k, egy pillanatra kettéhasították rosszkedvem komor és sötét színházi 

függönyét. S l�n akkor világosság.

Zalán Tibor

E számunk szerz�i

Balázs Géza (1959) – nyelvész, néprajzkuta-

tó, egyetemi tanár, Budapest

Balla Zsuzsanna (1962) – tanár, Tiszakécske

Bed� Csongor (1947) – fest�m�vész-restau-

rátor, Budapest

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

Bozgor Elian – álnév, nem akarja felfedni ma-

gát a szerz�

Csaba Lilla (1984) – egyetemi hallgató, Zirc

Deák Zsuzsanna (1951) – pszichológus, 

Beszterce (Románia)

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

ciológus, Budapest/Szófi a

Druzsin Ferenc (1940) – irodalomtörténész, 

egyetemi magántanár, Budapest

Erdélyi István (1931) – régész, történész, Göd

Erdélyi Tea (1974) – szociológus, Esztergom

Frankovics György (1945) – író, újságíró, 

néprajzkutató, Pécs

Füzesséry Magda (1894-1975) fest�m�vész

Gál Erika (1973) – biológus (archezoológus), 

Újlengyel

Gáspár György (1955) – irodalmár, Pomáz

Gracza Lajos (1932) – m�vel�déstörténész, 

Budapest/Göppingen (Németország)

Handó Péter (1961) – író, költ�, kulturális 

antropológus, Sóshartyán

Hétvári Andrea (1975) – költ�, író, könyvtá-

rostanár, Budapest

Hubert Ildikó (1949) – irodalomtörténész, f�-

iskolai docens, Budapest

Jószay Zsolt (1951) – szobrászm�vész, Mis-

kolc

Kirilla Teréz (1972) – költ�, irodalmár, Buda-

pest

Komor Zoltán (1986) – újságíró, író, Nyír-

egyháza

K�-Szabó Imre (1936) – író, újságíró, igazga-

tásszervez�, Vác

Mez� Hajnalka (1978) – m�vel�désszervez�, 

Gy�r

Nyírfalvi Károly (1960) – könyvtáros, költ�, 

Budapest

Orisek Márta (1966) – középiskolai tanár, 

költ�, m�fordító, Nagyk�rös

M. Pálfy Erika (1977) – közgazdász, Buda-

pest

Schiff Júlia (1940) – író, m�fordító, München 

(Németország)

Süt� Fanni (1990) – bölcsész, Kistarcsa

Szakonyi Károly (1931) – író, dramaturg, 

Buda pest

Takács Éva (1990) – egyetemi hallgató, Tét

P. Tóth Irén (1963) – eladó, Debrecen

Ujszigeti Dezs� (1956) – fi lozófus, irodalom-

történész, költ�, m�fordító, Budapest

Ujszigeti T. Júlia (1963) – pedagógus, Buda-

pest

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

nész, Budapest

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

Buda pest
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„Visszatértek Szakonyba, napszámba jártak, nehezen éltek, amíg nem 

jött egy ajánlat Fülesr�l, a Zichy-birtokról, hogy menne oda nagyapám 

uradalmi ispánnak. Így kerültek a mai Nikitsbe (Burgerland) s hagyták 

apámat Sámson kovácsra. Aztán persze � is követte �ket Fülesre. Ez 

még a trianoni döntés el�tt történt.” (Szakonyi Károly)

„Vajon hány költ�nek adatik ma meg, hogy verseit kívülr�l fújják, ének-

lik? Legutóbb talán Bereményi Géza járt így, persze Cseh Tamás jóvol-

tából, egy nemzedék dúdolta dalait. De – tapasztaltam – a legjobb úton 

halad efelé Szarka Tamás is, a Ghymes együttes egyik alapítója. Az � 

esetében nem is válik szét költ� és zenész.” (Balázs Géza)

„A nagy sietségben a faedény dongáit összefogó rozsdásodó abroncs-

ban elvágta a csuklóját, így másnap hajnalban Kovács Lajos boldog 

büszkeséggel szemlélhette a rózsaszínben játszó vizet.” (Doncsev Toso)

„Heidegger munkássága az úton lév� jelenvalólétének nemes fi lozófi ája; 

mint a Nietzsche által europizált ’örök visszatérés’-gondolat manifesztá-

ciója rója a maga – szándékoltan befejezhetetlen – köreit.” (Handó Péter)

„Akik sarkokat terveznek – a legkiválóbb, legrátermettebb mérnökök, épí-

tészek és gondolkodók említhet�k itt –, egyt�l egyig az emberi párbeszéd 

elkötelezett hívei. A jöv�t csakis sarkokból lehet felépíteni.” (Komor Zoltán)

„Óvatosan, mintha tojásokon lépkednél a feny�kön átsz�r�d� fényben 

a mohos karosszériák, az indákkal körülfont volánok erdejében. Az 

újjá éledt s�r�ség visszavette sz�kül� terét, magába szívta az idegenek 

itt hagyott kacatjait, pedig neki nem kell. Most, hogy beszélnek róla, 

holtában is oly eleven.” (Nyírfalvi Károly)


