
 

Arató János (1949) – újságíró, m�fordító, 

Budapest

Bába Tibor (1984) – kritikus, Budapest

Brunner Zsanett Anna (1990) – egyetemi 

hallgató, Keszthely/Budapest

Búzás Huba (1934) – költ�, Veszprém

Covaciu Norbert (1988) – kritikus, Nagyvárad

Csáji László Koppány (1971) – író, kulturális 

antropológus, Budapest

Csuka Botond (1987) – kritikus, PhD-hallga-

tó, Budapest

Druzsin Ferenc (1940) – irodalomtörténész, 

egyetemi magántanár, Budapest

Erdélyi Z. János (1947) – költ�, m�fordító, 

Szekszárd

Frankovics György (1945) – író, újságíró, 

néprajzkutató, Pécs

Füleki Gábor (1980) – középiskolai tanár, 

költ�, Gyöngyössolymos

Hasap Veronika (1990) – egyetemi hallga-

tó, Baracska

Heged�s Imre János (1941) – író, irodalom-

történész, Budapest/Bécs

Hollós Judit Katalin (1982) – nyelvtanár, 

m�fordító, író, Budapest

Horváth Ferenc (1948) – sakktanár, költ�, 

Veresegyház

Kállay Kotász Zoltán (1969) – író, szerkesz-

t�, Budapest

Karaffa Gyula (1964) – vers-, és meseíró, 

b�rm�ves, Nyíregyháza

Kicsi Sándor András (1957) – nyelvész, 

esszéíró, Budapest

Kiss András (1994) – egyetemi hallgató, 

Balassagyarmat

Kolozsvári Grandpierre Miklós (1950) – 

képz�m�vész, Budapest

Konczek József (1943) – költ�, író, Magyar-

nándor/Pomáz

Kovács Éva (1967) – tanító, Fót

Ládi Zsuzsa (1991) – egyetemi tanuló, író, 

m�fordító, Karcag

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

pest

Magocsa László (1952) – egyetemi tanár, 

Baja

Magyari Barna (1965) – pedagógus, költ�, 

Vészt�

MIHI (1960) – fogtechnikus, rendszergazda, 

Frankfurt am Main (Németország)

Miklóssy Endre (1942) – urbanista, esztéta, 

író, Budapest

Nagykutasi Tibor (1982) – gyári munkás, 

amat�r író, Sopron

Navrátilová Klára (1964) – szakfordító, 

szaktolmács, Brno (Csehország)

Németh András (1956) – költ�, egyéni vál-

lalkozó, Budapest

Novotny Gergely (1925–2003) – író, költ�, 

zenetanár

Pais István (1932–2015) – fi lozófi atörténész

Pintér Krisztina (1979) – szerkeszt�-lektor, 

Hont/Budapest

Pothurszky Géza (1947) – gyártástervez� 

technikus, nyugdíjas vállalkozó, Sáros-

patak

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

kus, Solymár

Sándor Zoltán (1973) – szerkeszt�, író, for-

dító, Szabadka (Szerbia)

Stanczik-Starecz Ervin (1955) – író, m�for-

dító, antropológus, tanár, Budatétény

Suhai Pál (1945) – költ�, tanár, Budapest

Surján László (1941) – orvos, politikus, Bu-

dapest

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

egyetemi igazgató, Budapest

Széles Klára (1936) – irodalomtörténész, 

Budapest

Szénási Ferenc (1946) – m�fordító, iroda-

lomtörténész, Budapest

Szondi György (1946) – bolgarista, m�fordí-

tó, kiadóvezet�, Budapest

Taklesz Botond (1974) – nyelvtanár, m�for-

dító, Csíkszereda (Románia)

Tiszai P Imre (1948) – közalkalmazott, Szolnok

Tóth Ildikó (1941) – szerkeszt�, Sölvesborg 

(Svédország)

Vándor Anna (1941) – tolmács, m�fordító, 

Budapest

Vasadi Péter (1926) – író, költ�, esszéista, 

Budapest

Vörös István (1964) – költ�, író, kritikus, 

Budapest

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

szervez�, Doroszló (Szerbia)

E számunk szerz�i



„A csattanó csattan, poénja ’tiszta komikum’, amely felszabadít: nem 

„babrált itt ki” senki senkivel; tulajdonképpen a vasút játékos „csatta-

nója” ez. A vonat játszik a körülötte még csetl�-botló utasaival.” (Dru-

zsin Ferenc)

„Az a kalimpálás, az / az üde pontatlanság, / ahogy a harangnyelv / hol 

elérte, hol nem / a bronzköpenyt, s nem / titkolta a bámésznak: / én 

vagyok, ki repeszti. / Fölérek a hegyre.” (Vasadi Péter)

„Mit ér a vers, ha nem / az Angyallal birkózol érte, / ha közben nem marjul 

ki / a csíp�d vagy bokád. // (…) // Ha nem rettenete / egy er�sebb lét köze-

lének, / ha szájalsz csak vele, / mint egy komédiás. // Mit ér a vers, ha vers / 

csupán és semmi más: / ha nem a vereséged / a fölmagasztalás.” (Suhai Pál)

„Meggy�z�désem szerint a háború kimondhatatlan gyötrelmeinek 

emléke fel fogja kelteni mindegyik nemzet társadalmában a belátást, 

hogy jobb még fájdalmas önmegtagadások árán is hozzájárulni a béke 

tartósságához, mint vágyaink elérése kedvéért újabb feszültségek lét-

rejöttét kockáztatni.” (Surján László)

„A  társasjátékoktól a családi, falusi, állami és államközi szabályokig 

normáink mind azon a dilemmán alapulnak, hogy mennyi teret enge-

dünk a változó résztvev�k „önkéntelen” szokásainak, mennyit a szer-

vez�dés (szervezet) intézményeinek – és hol legyen a szakrális hatalom 

helye.” (Csáji László Koppány)

„H. E. életének, életm�vének eddigi együttese (s tudjuk: utolsó idejé-

ben is tovább készül�, befejezetlen munkái) azt juttathatják eszünkbe, 

hogy a kivédhetetlen elmúlás nemcsak a „példa fenyegetését” hordoz-

hatja, hanem a példa biztatását is. Megrendít, lesújt – de még intenzí-

vebben: föl is emel.” (Széles Klára Hankiss Elemérr�l)
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