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

Budapest

B. B. Nala (1978) – szellemi szabadfoglal-

kozású, Sátoraljaújhely

Baley Endre (1962) – költ�, író, Budapest

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

képz�m�vész, Budapest

Czilczer Olga (1940) – író, drámaíró, költ�, 

Szeged

Csokonai Attila (1951) – költ�, m�fordító, 

szerkeszt�, Budapest

Csontos Márta (1951) – középiskolai tanár, 

költ�, Sándorfalva

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

Szekszárd

Füleki Gábor (1980) – költ�, középiskolai 

tanár, Dabas

Gállos Orsolya (1946) – m�fordító, Pécsvárad

Görög Dániel (1989) – kritikus, Budapest

Habos László (1963) – író, szerkeszt�, 

Budapest

Horváth Ferenc (1948) – sakktanár, költ�, 

Veresegyház

Kerekes Dóra (1975) – megbízott egyete-

mi el�adó, Dunakeszi

Kobza Vajk (1984) – zenész, kalligráfus, 

eredetkutató, Szentendre

K�rösi Zoltán (1962–2016) – író, fi lm-for-

gatókönyvíró, dramaturg

Kurcz Ádám István (1982) – középiskolai 

tanár, Budapest

Mohai Szilvia (1973) – könyvtáros, amat�r 

költ�, Szeged

Móritz Mátyás (1981) – író, Budapest

Nagy Bandó András (1947) – humorista, 

író, Orf�

Németh András (1956) – költ�, Buda-

pest

Novotny Gergely (1925–2003) – író, köl-

t�, zenetanár

Pete László Miklós (1962) – tanár, író, dra-

maturg, Sarkad

Petz György (1955) – író, költ�, tanár, 

szerkeszt�, Budapest

Ruva Farkas Pál (1952) – író, költ�, szo-

ciológus, Dunavarsány

Szajbély Anna Katalin (1998) – diák, 

Buda pest

Toót-Holló Tamás (1966) – író, szerkeszt�, 

Budapest

Varga Imre (1950) – költ�, m�fordító, Tiny-

nye

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

nész, Budapest

E számunk szerz�i



 

A Magyar Vízfest�k Társaságáról 

már megalakulása pillanatában feltételezhet� volt 

kés�bbi sikeressége.

Tíz alapító tagjának m�vészi hitele 

biztosítékot jelentett a jöv� értékteremtéséhez.

Felsorolom �ket abban a sorrendben, 

ahogyan a Társaság alapító okiratát aláírták:

Bikácsi Daniela, Szily Géza, K�nig Frigyes, 

Végh András, Butak András, Stefanovits Péter, 

Szentgyörgyi József, Erdélyi Etelka, 

Lóránt János Demeter, El Kazovszkij

Negyedszázados m�ködésük méltó volt az alapítókhoz.

Kérem, kísérje fi gyelemmel 

a Vízfest�k tevékenységét. Érdemes.



„Valami rendszerellenesen m�ködött, valamilyen differencia lehetett 

a szervezetében: az üzletek kijáratánál, az ár-kódleolvasó hálózathoz 

kapcsolt mágneses kapu minden esetben jelzett, ha áthaladt rajta, akár 

volt nála kifi zetett, semlegesített áru, akár nem. mindig megszólalt a 

riasztócseng�” (Wehner Tibor)

„Seszín füvet vigyáznak itt / eres márványon füst szavak – / Gyermekte-

lent a mennybe vitt / a sors, vagy sz�z mítoszba csak –” (Németh András)

„Mit tegyen, akinek a világ(irodalom) szorosan pántolja a mellkasát? 

S�t: fájdalmasan markolja a szívét. Mondjuk neki, hogy innen elindul-

hat a szabadság felé? Pontosítsuk: itt helyben rátalálhat az igazságra. 

Javítsunk: itt rátalálhat a szabadság. Pontosítsunk: ez itt a szabadság. 

(Hagyjuk a politikát, az irodalmat, az országunkat; de akkor mir�l is 

volna szó? Hogy megint csak semmir�l?)” (Varga Imre)

„Gion minden m�vében vajdasági író, látásmódját és m�veinek temati-

káját nagyban befolyásolja az az alaphelyzet, hogy a regények és az el-

beszélések (ahogy egykor írójuk magánéletének történései is) páratlanul 

sokszín� nemzetiségi környezetben játszódnak.” (Kurcz Ádám István)

„Nincs ebben semmi különös: a »különböz�ség az egységben« ma any-

nyira megfoghatatlan Európában, mint a »testvériség, egység« volt a 

szövetségi Jugoszláviában. Mindkét ideológia esetében olyan képer-

ny�r�l van szó, amelyre a népek és egyének saját óhajaikat és vára-

kozásaikat vetítik ki. Ilyen szempontból az »európaiság« mint közös 

történet, amely több akar lenni alkotórészeinek összességénél, ellen-

állhatatlanul emlékeztet a »jugoszlávságra«.” (Aleš Debeljak – Gállos 

Orsolya fordítása)
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