
 

Balázs Géza (1959) – nyelvész, néprajz-

kutató, egyetemi tanár, Budapest

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

fordító, esszéista, Budapest

Béni Gabriella (1968) – tanácsadó, Buda-

pest

Benk� Krisztián (1979) – irodalomtörté-

nész, esztéta, m�fordító, Budapest

Bognár Antal (1951) – író, szerkeszt�, 

Budapest

Búzás Huba (1934) – költ�, Veszprém

Csáji László Koppány (1971) – író, kulturá-

lis antropológus, Budapest

Csordás Gábor (1950) – költ�, m�fordító, 

szerkeszt�, Pécs

Dörg� Tibor (1960) – irodalomtörténész, 

Budapest

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

zenem�vész, Budapest

Fekete Anna (1988) – egyetemi hallgató, 

Budapest

Frank Ildikó Eszter (1976) – színm�vész, 

Szekszárd

Gál Csaba Sándor (1968) – bíró, Székes-

fehérvár

Gyertyános Tímea (1989) – f�iskolai hall-

gató, Pécs/Komló

Gyimesi László (1948) – költ�, író, Buda-

pest

Károly Judit (1951) – tanár, m�fordító, 

Debrecen

Kelecsényi Zsolt (1944) – nyugdíjas tanár, 

Budapest

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

Budapest

Kotolácsi Mikóczy Ilona (1980) – jogász, 

politikai tanácsadó, Brüsszel

Kovács Gergely (1988) – m�vészettörté-

nész, Budapest

Madár János (1948) – költ�, könyvkiadó, 

Budapest

Marczinka Csaba (1967) – költ�, esszéista, 

Budapest

Miklóssy Endre (1942) – urbanista, eszté-

ta, író, Budapest

Misuta János (1945) – író, mérnök, köz-

gazdász, Pálosvörösmart

Nagy Katalin (1951) – kutató, m�fordító, 

Budapest

Pálfi  Ágnes (1952) – költ�, esszéíró, 

Buda pest

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

tipográfus, Budapest/Párizs

Pongrácz Ágnes (1968) – m�vel�dés-

szervez�, Szanda

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

Budapest

Surján László (1941) – orvos, politikus, az 

EP alelnöke

Szabó Palócz Attila (1971) – író, költ�, 

újságíró, Budapest

Szász Zsolt (1959) – bábm�vész, Balmaz-

újváros

Szigeti Beáta (1991) – f�iskolai hallgató, 

Hosszúpereszteg

Tamási Orosz János (1953) – költ�, újság-

író, Budapest

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

Budapest

E számunk szerz�i

A m�fordítói életm� elismerését szolgáló díj – az oklevél Sóváradi Valéria munkája – el�z� két 

évi kitüntetettje: Báthori Csaba (2011), Galgóczy Árpád (2012).



 Hangszínképek

„Madách zseniális leleménye a történelem »keretbe foglalása« volt, 

ahol a keret Jób megkísértésének az analógiája. Ez ugyan Goethe nyo-

mán történt, de � nem keretként, csupán el�játékként használta fel. 

A jelenetek sora egyrészt Hegel dialektikájának a visszafordítása: nem 

szintézis az eredmény, hanem egy-egy tévút nyilvánvalóvá válása. Van 

egy apokrif Jézus-mondás, Hamvas Bélának volt a kedvence: »az én or-

szágomat ellenségeim építik«. Nagyon ideillik.” (Miklóssy Endre)

„Etimológiailag egyébként nagyon érdekes a magyarban, hogy a báb 

egy olyan állapotot jelöl, amely az élet–halál váltóját teszi megragadha-

tóvá. Azt a metamorf állapotot, amelyet a báb képzetköre a nyelvünk-

ben igen plasztikusan meg is jelenít (lásd a rovar báb-állapotát, a mé-

zes bábot mint jegyajándékot, a bábát, a bábabukrát vagy délibábot, 

a babot, a Babba Máriát). Ezek a jelentések mindig az átjáróra utalnak 

és folyamatot írnak le.” (Szász Zsolt)

„Egy értékrendjéb�l sarkáig kifordult világ k�kemény bírálata. Olyan 

el�adás, amelyet el�ször – mert vannak még maradék illúzióink – el-

utasítunk. De aztán – kezd belénk kövesedni. Miközben verg�dünk, 

ahogy az élet kívánja, s  a viccre gondolunk: »Itt az intenzív osztály 

üzenetrögzít�je. Kérjük, a hosszú sípszó el�tt hagyjon üzenetet.« De 

tud-e még bármily hasznos üzenetet hagyni kilobbanó életünk teljes-

sége?” (Tamási Orosz János Heged�s D. Gézáról)

„Ha egy m�vész teljesen kiszakadna a közösségi horizontból, m�ve 

egész egyszer�en felismerhetetlen lenne, elmennének mellette anél-

kül, hogy a legcsekélyebb esélye lenne arra, hogy m�vészi (~társadal-

mi) értéket tulajdonítsanak neki. Robinsonként élne embertársai értet-

len tekintetóceánjának közepén.” (Csáji László Koppány)
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