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Ádám Tamás (1954) – költő, szerkesztő, újságíró, 
Buda pest

Ágh István (1938) – költő, író, Buda pest
Alföldy Jenő (1939) – kritikus, irodalomtörténész, 

Kecskemét
Antalffy Yvette-Hildegard (1956) – kutató, újság-

író, Buda pest
Ásványi Tibor (1960) – egyetemi docens, prog-

ramtervező matematikus, Buda pest
Auth Szilvia (1979) – szellemi szabadfoglalkozású, 

Buda pest
Bakonyi Péter (1949) – újságíró, előadóművész, 

szociológus, dramaturg, Buda pest
Balázs Csilla Kinga (1969) – szinkrondramaturg, 

Szeged
Balla Zsuzsanna (1962) – tanár, Tiszakécske
Barcs János (1927) – költő, író, Szigethalom
Bártfai Attila Márk (1978) – szociális munkás, 

amatőr költő, Buda pest
Bartusz-Dobosi László (1971) – író, szerkesztő, 

tanár, Pécs
Bazsó Ádám (1983) – egyetemi hallgató, Rajka
Berecz Ágnes Gabriella (1958) – köztisztviselő, 

író, Buda pest
Bessenyei Judit (1963) – gyógyszerész, Pécs
Bibor István (1950) – gyógyszerész, Balatonalmádi
Bodó Márta (1963) – szerkesztő, PhD-hallgató, 

 Kolozsvár (Románia)
Bogár Ádám Tamás (1984) – képzőművész, mű-

fordító, kutató, Buda pest
Bogdán József (1956) – pap, költő, Torda (Szerbia)
Boldi Rebeka (1989) – adatrögzítő, Nagyszalonta 

(Románia)
Botos Ferenc (1949) – középiskolai tanár, Buda-

pest
Bozsoky Erika (1967) – édesanya, Kemence
Böjthe Pál (1969) – állatorvos, Kolozsvár (Románia)
Börzsönyi Erika (1954) – könyvtáros, költő, Buda-

pest
Bősze Éva (1941) – költő, könyvtáros tanár, Kő-

szeg
Cziglényi Boglárka (1986) – magántanár, egyete-

mi hallgató, Buda pest
Csata Ernő (1952) – mérnök, költő, Marosvásár-

hely (Románia)
Cseh Katalin (1961) – költő, tanár, Kolozsvár (Ro-

mánia)
Cserháti Márta (1950) – nyugdíjas középiskolai 

tanár, Buda pest
Csorba Piroska (1952) – középiskolai tanár, Mis-

kolc
Debreczeny György (1958) – könyvtáros, Buda pest

Dittrich Panka (1966) – textiltechnikus, Győr
Dudás Sándor (1949) – nyugdíjas, Újszilvás
Emőd Teréz (1957) – muzeológus-könyvtáros, 

Buda pest
Enyedi Gina (1992) – gimnazista, Százhalombatta
Erdélyi István (1931) – régész, történész, Göd
Erdélyi Z. János (1947) – költő, műfordító, Szek-

szárd
Fazekas Major Gizella (1931) – nyugdíjas, Száz-

halombatta
Felber Zsolt (1968) – köztisztviselő, Veszprém
Fodor Ákos (1945) – költő, műfordító, Buda pest
Füzesi István (1943) – újságíró-olvasószerkesztő, 

Buda pest
Gál Csaba Sándor (1968) – bíró, Székesfehérvár
Gyimesi László (1948) – költő, író, Buda pest
Habos László (1963) – gyermekgondozó, Érd
Hajdu Zoltán (1972) – gépmester, Buda pest
Hétvári Andrea (1975) – költő, író, könyvtáros-

tanár, Buda pest
Horváth Ödön (1938) – költő, műfordító, Kismaros
Huszár Károly-Norbert (1991) – egyetemi hallgató, 

Kolozsvár (Románia)
Ircsik Vilmos (1944) – író, műfordító, esszéista, 

Veszprém
Jahoda Sándor (1976) – költő, Buda pest
Kabai Csaba (1979) – költő, műfordító, kritikus, 

Buda pest
Kalicz László (Ganryu) (1973) – irodavezető, Kis-

kunhalas
Kállay Kotász Zoltán (1969) – író, szerkesztő, 

Buda pest
Kántor Krisztián (1978) – könyvtáros, Gyenesdiás
Káplán Géza (1954) – költő, Kaposvár
Kelemen Anna (1991) – televíziós újságíró, Duna-

újváros
Kenyeres Tibor (1970) – jogász, Kerekegyháza
Kertai István (1973) – kereskedelmi vezető, Buda-

pest
Kerti Károly György (1948) – festőművész, resta-

urátor, Tata
Kindl György (1960) – kereskedelmi és marketing 

igazgató, Keszthely
Kirilla Teréz (1972) – PhD-hallgató, Buda pest
Kiss-Péterffy Márta (1975) – közgazdász, Páty
Kiszely Réka (1990) – egyetemi hallgató, Szent-

endre
Kocsondiné Eisenkorb Györgyi (1963) – könyv-

táros, Keszthely
Komáromi Gabriella (1941) – irodalomtörténész, 

gyermekirodalom-kutató, Kaposvár
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Komor Zoltán (1986) – újságíró, író, Nyíregyháza
Kósa Emese (1959) – tanítónő, Sepsiszentgyörgy 

(Románia)
Kozák Vilma (szusi) (1952) – nyugdíjas, Buda pest
Kreischer (Ruszin) Nelly (1942) – tanár, rendszer-

szervező, Érd
Láng Eszter (1948) – festőművész, Debrecen
Lászlóffy Csaba (1939) – író, költő, drámaíró, esz-

széista, Kolozsvár (Románia)
Lőrinczy Barbara Eszter (1978) – tanár, Székes-

fehérvár
Majoros Zsuzsanna (1983) – filológus, Nagykovácsi
Mátyás Zoltán (1980) – tengerész, Buda pest
Mészáros Mária (1951) – nyugdíjas pedagógus, 

Zsámbék
Mihály Emőke (1971) – könyvszerkesztő, Marosvá-

sárhely (Románia)
Molnár Szilvia (Georgina) (1973) – könyvtáros, 

Szeged
Móritz Mátyás (1981) – szabadúszó, Buda pest
Cs. Nagy Ibolya (1946) – irodalomtörténész, kriti-

kus, Debrecen
Nagy István Paphnutius (1962) – költő, műfordító, 

Tata
D. Nagy Nóra (1984) – tanár, Buda pest
Nagy Zoárd (1958) – mérnök, Buda pest
Nagy-Eged Boldizsár (1975) – szabadúszó, Diósd
Németh István Péter (1960) – könyvtáros, költő, 

irodalomtörténész, Tapolca
Németh Péter Mikola (1953) – költő, esszéíró, 

szerkesztő, Vámosmikola/Vác
Németi Anett (1985) – védőnő, Stolberg (Német-

ország)
Nerhaft Antalné (1940) – nyugdíjas, Buda pest
Nyírfalvi Károly (1960) – könyvtáros, költő, Buda-

pest
Nyírfás Pyrker Dezső (1931) – nyugdíjas tanár, 

Buda pest
Osváth Gábor (1946) – Korea-szakértő, főiskolai 

tanár, Buda pest
G. Papp Katalin (1951) – irodalomtörténész, Nyúl
P. Papp Zoltán (1949) – költő, főszerkesztő, Buda-

pest
Peredy Márta (1975) – magántanár, Dunaújváros
Petz György (1955) – író, költő, tanár, szerkesztő, 

Buda pest
Podonyi Hedvig (1964) – író, Buda pest
Pomogáts Béla (1934) – irodalomtörténész, Buda-

pest
Pompor Zoltán (1977) – irodalomtörténész, Buda-

pest
Porkoláb Eszter (1978) – kertészmérnök, kertész-

mérnök, Budaörs
Rába Ildikó Mariann nem szeretne adatokkal sze-

repelni
Rigó Béla (1942) – író, költő, Buda pest
Ritter György (1980) – író, újságíró, kritikus, Solymár

Salamon Ferenc tanítványai: Makó Anett, Sipos Bog-
lárka, Hölczer Tímea, Orbán Tímea, Babos Abi-
gél, Jánosi Zsolt, Izsák Hortenzia, Takács Áron

Sánta Ferenc (1927–2008)
Sánta Hajnalka (1976) – szociológus, tanár, Pécs
Simek Valéria (1953) – költő, Bakonycsernye
Steigerwald Tibor (1974) – biztonsági őr, Sepsi-

szentgyörgy (Románia)
Suhai Pál (1945) – költő, tanár, Buda pest
Surján László (1941) – orvos, politikus, az EP al-

elnöke
Szabó Aida (1951) – nyugdíjas, Ercsi
Szabolcsi Erzsébet (1954) – középiskolai tanár, 

Kunszentmiklós
Szakonyi Károly (1931) – író, dramaturg, Buda pest
Szebényi Ildikó (1951) – költő, tanító, Buda pest
Szegedi Csilla (1975) – borász, Süttő
Szemere Brigitta (1977) – főiskolai tanársegéd, 

Nagyvenyim
Szilva Imre (1976) – informatikus-pedagógus, 

Buda pest
Tamási Orosz János (1953) – költő, újságíró, 

Buda pest
Tárczyné Pusztai Beatrix (1987) – közgazdász, 

Beregszász (Ukrajna)
Tárnok Marica (1973) – színész, bábszínész, ren-

dező, Buda pest
Tatai Kata (1970) – idegenforgalmi vállalkozó, 

Csopak
Terebess Gábor (1944) – író, műfordító, kerami-

kus, könyvtervező, Buda pest
Tóth Sándor (1933) – szobrász, éremművész, 

Szeged
Valyon László (1944) – nyugdíjas vegyészmérnök, 

Zsámbék
Vancsó Papp Judit (1976) – geográfus, Sopron
Vándor Anna (1941) – tolmács, műfordító, Buda-

pest
Ványai Fehér József (1959) – újságíró, költő, Gyo-

maendrőd
Vasi Ferenc Zoltán (1966) – rehabilitációs járadé-

kos, költő, Tata?????
Vasy Géza (1942) – irodalomtörténész, kritikus, 

Buda pest
Véghelyi Balázs (1983) – író, költő, Százhalombatta
Vermuth Attila (1975) – hivatalnok, Győr
Verrasztó Gábor (1964) – író, újságíró, Buda pest
Verrasztó Tibor (1975) – szobafestő, Leányfalu
Vihar Judit (1944) – irodalomtörténész, műfordító, 

Buda pest
Villányi G. András (1958) – műfordító, költő, Ma-

gyarföld/Buda pest
Vincze Judit (1983) – grafikus, Buda pest
Visy Beatrix (1974) – irodalomtörténész, kritikus, 

Buda pest
Zalán Tibor (1954) – költő, író, drámaíró, Buda pest
Zentai Eta (1938) – nyugdíjas könyvtáros, Buda pest



Víztükörkép

„A semmi, a végtelen és határtalan semmi, a semmi, amelyben semmi 
nem volt, csak valóban maga a semmi, a semmitlen semmi, a semminek 
nem nevezhető semmi: a semmi, amelyben oly nyugalom van, amely ta-
lán maga a boldogság ezen a földön.  
 Mirjám látta a férfi tekintetét.” (Sánta Ferenc)

„…s mint ahogy mondja, »mihelyt rászorult egy gondolatra«, mert a sa-
ját irodalmának a nyelve, s csak akkor egyenrangú az anyanyelvvel, ha 
már hazanyelvvé, ha az ösztönök hazájává is válik.”  
 (Ágh István Kalász Mártonról)

„Nem kérdeztek meg. / E r r e  válaszolgatok / élet-fogytomig.”  
 (Fodor Ákos)

„Rezgő víztükör / zokogás rázza folyvást – / könnyekkel teli”  
 (Vihar Judit)

„Újra lett nagy csodálkozás, fejtörés és gondolkodás, csak megoldás 
nem született. Már a király is mérges lett.” (Surján László)

„Fenyvesi költészetére szinte kizárólag a rímtelen szabad vers a jellem-
ző. Ilyen szempontból idegen nyelven való megszólaltatása a közfel-
fogás szerint könnyű feladatnak tűnhet. De ez csak a látszat.”  
 (Ircsik Vilmos)

„összerándult bennem az élet mint a / kisbabák keze amikor alszanak 
szerbiában” (Bogdán József)
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