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értéket képvisel� evangélikus-ökumenikus temp-

lom átadása, és csaknem teljesen készen várja 

már a reformátusokat is Istenházuk.

Sok olyan érték jött létre tehát Erd�kertesen, 

amelyre büszkék vagyunk, mert együtt, össze-

fogva értük el, s amely biztosítéka lehet a nehéz 

gazdasági és társadalmi viszonyok között is a 

harmonikus együttélésnek, egy település kisu-

gárzásának.

Ezt szeretnénk most meger�síteni a nap-

jainkban átadásra kerül� F�-tér elnevezésében 

született döntéssel: a felújított és korszer�sített, 

többfunkciójú tér neve Szent István park lesz. 

Mert Erd�kertesnek se ipara, se mez�gazdasága, 

se múltja nincs, ezért a maiaknak a feladata a ha-

gyományok megteremtése. A  jöv� érdekében!

Kopeczky Lajos

E számunk szerz�i

Adonyi Sztancs János (1958) – író, újság-

író, Budapest

Albert Gábor (1929) – író, m�fordító, 

Buda keszi

Balázs Géza (1959) – nyelvész, néprajzku-

tató, egyetemi tanár, Budapest

Bende Tamás (1990) – egyetemi hallgató, 

Budapest

Bíró József (1951) – költ�, író, performer, 

képz�m�vész, Budapest

Boda László (1929) – eredetkutató, író, 

Budapest

Borbély János (1933) – m�fordító, szer-

keszt�, Baja

Botár Attila (1944) – költ�, Veszprém

Botos Ferenc (1949) – középiskolai tanár, 

Budapest

Botos Katalin (1941) – közgazdász, Buda-

pest

Buzinkay Géza (1941) – történész, Buda-

pest

Csáji László Koppány (1971) – író, kulturá-

lis antropológus, Budapest

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

Mez�kövesd

Csillag Tamás (1987) – informatikus, 

Békés csaba

Csordás László (1988) – kritikus, szerkesz-

t�, PhD-hallgató, Eszeny

Dombos Krisztina egyetemi hallgató, Érd

Ducki, Krzysztof (1957) – grafi kusm�vész, 

Budapest

Ébert Tibor (1926) – drámaíró, író, költ�, 

esszéista, zenem�vész, Budapest

Elek Szilvia zongora- és csembalóm�vész, 

zeneszerz�, író, szerkeszt�

Fecske Csaba (1948) – költ�, publicista, 

Miskolc

Fenyvesi Félix Lajos (1946) – költ�, újság-

író, Budapest

Fodor Géza (1950) – költ�, pedagógus, 

Dercen (Ukrajna)

Forgács László (1978) – logisztikai alkal-

mazott, Vecsés

Frankovics György (1945) – író, újságíró, 

néprajzkutató, Pécs
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kullogva. Ahogy az adys túlzások is kezdtek lekopni rólam – bár � fehérboros volt, 

fehérbort ivott vízzel. Ami lefordítva éppen annyit tett, egy er�sebb fehérbort hozzanak 

neki egy gyengébb fehérborral, azzal tudja a bort a maga méltó szellemében hígítani.

Át kell gondolnom, át ezt a bor-histórát magamban, gondolom, és a bejáratnál 

ajándékba kapott Keller pincészet villányi borának íze csendül vissza a számban. Eljönni 

látszik tehát a megfelel� keverések méltó kora? Vöröset amikor, fehéret amikor, mind-

kett�t, amikor. És utána nézni annak, hogy mit, mennyit, mib�l, hol, mikor… Bölcsen, 

fi lozofi kusan… Mert mint mondotta volt Hamvas Béla: Egy pohár bor, az ateizmus 

halálugrása. Avagy: Végül is ketten maradnak, Isten és a bor.

Zalán Tibor

Gáborjáni Szabó Orsolya (1979) – újság-

író, Budapest

Gáspár György (1955) – irodalmár, Pomáz

Géczi János (1954) – költ�, író, szerkesz-

t�, Veszprém

Gosztola Gábor (1945) – fest�- és fotóm�-

vész, könyv- és laptervez�, Szentendre

Gráfi k Imre (1944) – etnográfus, muzeoló-

gus, Szombathely

Halzl József (1933) – gépészmérnök, 

a Rákóczi Szövetség elnöke, Budapest

Hervay Gizella (1934-1982) – költ�, író, 

m�fordító

Kabdebó Lóránt (1936) – irodalomtörténész, 

professor emeritus, Miskolc–Buda pest

Kárpáthy Gyula (1922–2005) – író

Kathy Horváth Lajos (1952) – heged�m�-

vész, zeneszerz�, Budapest

Kemenczky Judit (1948–2011) – költ�, 

m�fordító, képz�m�vész

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

dapest

Koncz Péter (1982) – PhD-hallgató, 

MSc-hallgató, Budakeszi

Kopeczky Lajos (1935) – építészmérnök, 

szerkeszt�-riporter, alpolgármester, Er-

d�kertes

Kukorelly Endre (1951) – költ�, író, dráma-

író, Budapest

Lászlóffy Csaba (1939) – író, költ�, dráma-

író, esszéista, Kolozsvár (Románia)

Mayer Éva (1944) – újságíró, f�szerkeszt�, 

Budapest

Merényi Krisztián (1970) – író, költ�, Buda-

pest

Móritz Mátyás (1981) – író, Budapest

Nagy Bandó András (1947) – humorista, 

író, Orf�

Németh István Péter (1960) – könyvtáros, 

költ�, irodalomtörténész, Tapolca

Oláh Tamás (1944) – költ�, szerkeszt�, 

pszichológus, Budapest

Pálfi  Ágnes (1952) – költ�, esszéíró, 

Buda pest

Papp Tibor (1936) – író, költ�, m�fordító, 

tipográfus, Budapest/Párizs

Radnóti Zsuzsa (1938) – dramaturg, Buda-

pest

Ritter György (1980) – író, újságíró, kriti-

kus, Solymár

Rostás Farkas György (1949) – költ�, új-

ságíró, Budapest

Šipický, Matej (1948) – orvos-genetikus, 

Debrecen

Szakolczay Lajos (1941) – irodalomtörté-

nész, kritikus, Budapest

Szauer Ágoston (1963) – költ�, Szombat-

hely

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

fordító, irodalomtörténész, Budapest

Vassné Szabó Ágota (1955) – RTG-as-

szisztens, Aszód

Vitéz Ferenc (1965) – irodalmár, f�iskolai 

docens, Debrecen

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

nész, Budapest

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

Budapest

Zsilák Mária (1949) – nyelvész, néprajzos, 

egyetemi docens, Budapest
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A folyóiratot az

„A  Monarchia hozta össze – nebenbei – magyarnak, és ha egykoron 

összejött volna a II. József-féle németesítés, egy közös nyelvi alapon 

megvalósuló, kisebbségi komplexusok nélküli nemzeti identifi kálódás 

talán össze is tarthatta volna, egyben tartaná azt, ami most ilyen re-

ménytelenül széttart, de sebaj.” (Kukorelly Endre)

„�seim a haza földjében porladnak, tehát minden ide köt. Nekem anya-

föld, másnak térkép e táj. És testvérem mindenki, aki magyarul beszél 

és ír.” (Nagy Bandó András)

„Bátaszék lehetne az ország mintája. Mi együtt jártunk iskolába, ma-

gyarok, svábok, székelyek, felvidékiek, cigányok. A  tanárok vigyáztak 

ránk, én ma is beszélem a bukovinai tájszólást, amit az utcán tanultam 

meg persze.” (Mayer Éva)

„Akit faji besorolása vagy társadalmi osztályhoz való tartozása miatt ül-

döznek, börtönbe zárnak, vagyonától megfosztanak, megaláznak, hazája 

elhagyására kényszerítenek és nemkívánatos elemnek nyilvánítanak, az 

a sérelmeket nem tudja megemészteni, elfelejteni.” (Batthyány Bálint)

„Tudományosan megvizsgáltam az evangéliumot, és azt éreztem, hogy 

az elején csak sok rám zúdult bet�halmaz van el�ttem, ami súlyként 

nehezedik rám. Ám egy id� után eljutottam ahhoz a mélységhez, ami a 

világegyetem tudását jelenti, és amely átformálja az érzetet alázattá és 

békés szeretetté. Ekkor az ember nagyon picike lesz hirtelen, viszont 

csak innen lehet felemelkedni kés�bb.” (Kathy Horváth Lajos)

„H�déses elmezavar! Mily fennkölt hangulatú szókapcsolat. Ez egy-

magában már meredeken felfelé futó pályát ígérne. Még ha túl hamar 

lekonyul is az er�ltetett fogással fennen tartott zászlórúdja a b�bájos 

eszméket is haptákba szólító, komor forradalomnak.” (Lászlóffy Csaba)


