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Ábrahám Viktor (1976) – köztisztvisel�, 

Budapest

Agócs Sándor (1957) – író, költ�, szer-

keszt�, bibliográfus, Lakitelek

Albert-L�rincz Márton (1951) – egyetemi 

docens, költ�, Marosvásárhely (Romá-

nia)

Antal Adrien (1968) – zenetanár, m�fordí-

tó, Gyúró

Antalffy Yvette-Hildegard (1956) – újság-

író, Budapest

Aranyi László (1957) – költ�, Pilisboros-

jen�

Ásványi Tibor (1960) – programtervez� 

matematikus, Budapest

Babics Imre (1961) – költ�, Bakonysz�cs

Bakonyi Péter (1949) – újságíró, el�adó-

m�vész, szociológus, dramaturg, Bu-

dapest

Barabás Irén (1948) – Érd (65 éves)

Barabás Szilvia (1970) – folyamat szerve-

z� mérnök, Budapest

Barna Júlia (1946) – nyugdíjas ügyintéz�, 

költ�, Hajdúdorog

Bibor István (1950) – nyugdíjas gyógysze-

rész, Balatonalmádi

Bíró József (1951) – költ�, szerkeszt�, 

performer, Budapest

Bodó Márta (1963) – szerkeszt�, Kolozsvár 

(Románia)

Boldi Rebeka (1989) – adatrögzít�, Nagy-

szalonta (Románia)

Bolemant László (1968) – költ�, fotográ-

fus, Budaörs

Bors Anna (1978) – újságíró, tréner, vers 

és drámaíró, Budapest

Bósa Diána (1983) – író, Budapest

Botos Ferenc (1949) – középiskolai tanár, 

Budapest

Böjthe Pál (1969) – állatorvos, Kolozsvár 

(Románia)

Börzsönyi Erika (1954) – költ�, prózaíró, 

könyvtáros, Budapest

B�sze Éva (1941) – író, költ�, pedagógus, 

K�szeg

Bucz Magor (1994) – egyetemi hallgató, 

Budapest

Bukovinszky Mária (1958) – fejleszt� pe-

dagógus, kineziológus, mediátor

P. Buzogány Árpád (1965) – m�vel�dés 

szervez�, Székelyudvarhely

Csadó Szilvia (1971) – szabadúszó, Buda-

pest

Csata Ern� (1952) – mérnök, költ�, Ma-

rosvásárhely (Románia)

Cserháti Márta (1950) – nyugdíjas közép-

iskolai tanár, Eger

Csíkos Diána (1979) – lektor, író, Hódme-

z�vásárhely

Csók István (1865–1961)

Csontos János

Csontos János (1962) – író, költ�, Buda-

pest

Debreczeny György (1958) – költ�, 

könyvtáros, Budapest

Demeter Mária (1949) – nyugdíjas titkár-

n�, Sepsiszentgyörgy (Románia)

Dittrich Panka (1966) – textiltechnikus, 

Gy�r

Domonkos Marcell (1982) – haikuíró, Cell-

dömölk

Döbrössy Péter (1981) – tanár, Tatabánya

Dudás Sándor (1949) – költ�, író, Tápió-

györgye

Egry Artúr (1953) – költ�, Budapest

Elek Szilvia zenem�vész, író, Nagykovácsi

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

Szekszárd

Filip Tamás (1960) – költ�, közjegyz�, 

a DOKK f�szerkeszt�je, Budapest

Fodor Ákos (1945–2015) – költ�, m�for-

dító

Frühwirth Blanka (1993) – f�iskolai hallga-

tó, Sopron

Gaál Erzsébet hárfam�vész, egyetemi ta-

nár, Bloomington, Indiana, USA

Gábor Edina (1968) – útitárs, coach, Bu-

dapest

Gálla Edit (1985) – f�iskolai tanár, költ�, 

Budapest

E számunk szerz�i
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Gémesi Géza (1961) – zeneszerz�, kar-

mester, Budapest

Gyimóthy Lilla (1988) – egyházügyi taná-

csos, Tata

Habos László (1963) – író, szerkeszt�, 

Budapest

Halasi László Antal (1930) – amat�r költ�, 

nyugállományú geológus technikus, 

Budapest

Harcos Katalin (1956) – marketingszak-

ember, költ�, Kesztölc

Hegyi Botos Attila (1970) – költ�, fi lozó-

fus, Budapest

Hegyi Zoltán Imre (1967) – költ�, kritikus, 

biciklis futár, Budapest

Hollós Judit (1982) – nyelvtanár, m�fordí-

tó, író, Budapest

Hollós Máté (1954) – zeneszerz�, a Ma-

gyar Zeneszerz�k Egyesületének elnö-

ke, Budapest

Horváth Bálint (1986) – zeneszerz�, tanár, 

Budapest

Horváth Barnabás (1965) – zeneszerz�, 

f�iskolai docens, Budapest

Horváth Gábor Miklós (1957) – költ�, új-

ságíró, Budapest

Horváth Ödön (1938) – teológus, költ�, 

m�fordító, Kismaros

L. Horváth Zsuzsanna (1950) – nyugdíjas, 

Ságvár

Jankovics Nóra (1996) – egyetemista, 

Szekszárd

Jovánczay Edit (1970) – háztartásbeli, 

Pécs

Juricskayné Aszja Szabeva (1952) – nép-

rajzkutató, Budapest

Kállay-Kotász Zoltán (1969) – író, szer-

keszt�, Budapest

Kántor Krisztián (1978) – könyvtáros, 

Gyenesdiás

Karafa Sándor (1986) – középiskolai tanár, 

Nyíregyháza

Karvaly Ákos (1950) – lelkész, Budapest

Kecskés Balázs (1966) – zeneszerz�, zon-

goram�vész, tanár, Budaörs

Kéringer Gábor (1972) – költ�, a Budake-

szi Régizene Együttes vezet�je, Telki

Kerti Károly György (1948) – fest�m�-

vész, restaurátor, Tata

Kincses Katalin kultúrtörténész, Budapest

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

Budapest

Kiss Zsuzsanna zeneszerz�, tanár

Kissz�l�si Szánthó Lóránt (1942) – nyu-

galmazott gépésztechnikus, Gyöngyös

Könyves Mirjam (1999) – tanuló, Kiskun-

félegyháza

K�szegi Barta Kálmán (1949) – fogorvos, 

író, költ�, Békéscsaba

Kreisz Rudolf (1964) – villamos üzemmér-

nök, Eplény

Kun Irén (1954) – nyugdíjas, Bükkszék

Kupihár Rebeka (1999) – középiskolai ta-

nuló, Fels�tárkány

Lárai Eszter költ�, tanár, Budapest

Liszkay Zoltán (1955) – szabad bölcsész, 

Budapest

Lovász Krisztina (1970) – könyvtáros, 

asszisztens egy nemzetközi ügyvédi 

irodában, költ�, író, Budapest

Lukács Sándor (1947) – költ�, színm�-

vész, Budapest

Lukáts János (1943) – irodalomtörténész, 

novellista, Budapest

Majláth Ákos (1996) – egyetemi hallgató, 

Apagy

Martinovic Boris (1983) – verseny-közgaz-

dász, Budapest

Maszárik Martin (1991) – egyetemi hallga-

tó, Diósd

Matthew Hollis

Mészáros Ildikó (1952) – internetes újság 

f�szerkeszt�je, amat�r költ�, Fegyver-

nek

Mészáros Mária (1951) – nyugdíjas peda-

gógus, Kolozsvár (Románia)

Milbik József (1961) – gyógyszerész, Deb-

recen

Molnár Gábor (1976) – informatikus, Bu-

dapest

Molnár Nikolett (1985) – könyvkereskedel-

mi topmenedzser, Budapest

Móritz Mátyás (1981) – író, Budapest

Mukli Ágnes szellemi szabadfoglalkozású, 

Abda

Nagy István Paphnutius (1962) – költ�, 

m�fordító, Tata

M. Nagy László (1973) – nyugdíjas fotóri-

porter, Helemba (Szlovákia)



 

Nerhaft Antalné (1940) – nyugdíjas, Bu-

dapest

Nógrádi Péter (1952) – zeneszerz�, tanár, 

Budaörs

Novák Valentin (1969) – író, költ�, szer-

keszt�, Budapest

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

író, m�fordító Budapest

Pálfy Gabriella (1977) – teológus, Buda-

pest

Pálmai Tibor (1987) – hivatalnok, Gy�r

Pataki Anett (1992) – egyetemi hallgató, 

Kajászó

Pataki Edit (1947) – nyugdíjas tanár, Mag-

yardombegyház

Pet�cz András (1959) – költ�, író, lapszer-

keszt�, Budapest

Pócs Katalin (1963) – zeneszerz�, tanár, 

Budapest

Podonyi Hedvig (1964) – író, Budapest

Rozán Eszter (1969) – m�vel�désszerve-

z�, amat�r író, Szombathely

Rózsa Iván (1959) – közgazda, újságíró, 

Budakalász

Salamon József Imre (1956) – tanár, Ceg-

léd

Saláth Barbara (1971) – asszisztens, Bu-

dapest

Sánta Hajnalka (1976) – szociológus, ta-

nár, Pécs

Schwalm Zoltán (1972) – költ�, Budapest

Simon Zoltán (1985) – informatikus, Szé-

kesfehérvár

Spányi Miklós (1962) – csembaló- és 

orgonam�vész, tanár, Mannheim/Bu-

dapest

Szabó Edit Irma (1960) – óvodavezet�, 

Sarkad

Szabó Eszter (1988) – bölcsész, Isaszeg

Szabó Julianna (1954) – ápolón�, amat�r 

költ�, Makó

Szamosi Upor (1953) – remete, Pilisszent-

lászló

Száva Csanád (1979) – könyvtáros, Ko-

lozsvár (Románia)

Szepes Erika (1946) – irodalomtörténész, 

író, Budapest

Szepsy Eleonóra (1939) – nyugdíjas peda-

gógus, Szeged

Szilágyi Erzsébet (1948) – nyelvtanár, 

Budapest

Sziráki Éva (1965) – vállalkozó grafológus, 

Tatabánya

Szöll�si Bernadett (1987) – költ�, jelenleg 

vendégmunkás Belgiumban

Szuroghi Pál (1951) – bölcselked�, Bercel

Sz�ts Péter (1965) – heged�m�vész, kar-

mester, Franciaország

Tamás Menyhért (1940) – író, költ�, m�-

fordító, Budapest

Tekse József (1958) – textil- és kelmefes-

t�, Budapest

Telkes Beáta (1998) – gimnáziumi tanuló, 

Gyékényes

Tép� Donát (1970) – író, költ�, zenész, 

Dabas

Terjékné Deák Krisztina (1977) – admi-

nisztrátor, Tata

Tillmannn Pentele (1979) – amat�r költ�, 

Szuhakálló

Tóth Judit (1994) – tanuló, Uploaded ma-

gazin f�szerkeszt�je, Budapest

T�zsér Árpád (1935) – költ�, szerkeszt�, 

Pozsony, Szlovákia

Tuboly Erzsébet (1953) – Bocfölde

Valyon László (1944) – nyugdíjas vegyész-

mérnök, Zsámbék

Varga Imre (1950) – költ�, író, m�fordító, 

jógaoktató, Dunakanyar

Várkonyi Flóra (1992) – egyetemi hallga-

tó, Pusztaszabolcs

Vass Veronika (1972) – óvodapedagógus, 

Érd

Vercsek Györgyi (1971) – Titkárn�, Buda-

pest

Vermes György (1949) – keresked�, Bu-

dapest

Vermuth Attila (1975) – hivatalnok, Gy�r

Vihar Judit (1944) – m�fordító, irodalom-

történész, haikukölt�, Budapest

Virág József (1965) – gépészmérnök, 

szakfordító, Zalaegerszeg

Vörös István (1964) – költ�, író, irodalom-

történész, Budapest

Zahorecz Ádám (1970) – massz�r, Szom-

bathely

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

Budapest

Ziff Stella (1999) – középiskolai tanuló, 

Pozsony (Szlovákia)

Zsatkovics Edit (1951) – nyugdíjas böl-

csész, Debrecen



„az éjszaka szájában ülök az alkonyatban meghatározatlan növények 

lélegzetében elvesztették jelent�ségüket a színek a formák a kör tar-

talom nélküli üres tér egy nagyobb körre gondolok amire kitekintek és 

egy mindent magában foglalóra visszafelé is nézek az id� vonalán ahol 

valaki már gondolta ugyanezt nincs új a nap alatt minden körbejár a 

vonal magába visszatér / a tragédiák / ismétl�dnek egyszer már / meg-

történt minden” (Barna Júlia)

„Érzésem és olvasatom szerint a legtöbb „magyar haiku”-ból, a min-

den kis üres folyóirat-felületet beszóró-bemászó, sok haikunak tet-

sz� háromsorosból hiányzik az a többlet, amit megszenvedésnek, 

akár megszenvedettségnek hívunk. De hívhatjuk ezt akár felel�sség-

nek is.” (Zalán Tibor)

„Keressük a szavakat. Dadogunk, próbálkozunk. Sokan, sokfélén. Pró-

báljuk elmondani, mit jelentesz nekünk. Most, hogy nem hangjegyekbe, 

hanem szavakba szeretnénk önteni emlékeinket, szeretetünket, ennyit 

tudunk.” (Elek Szilvia Fekete Gy�r Istvánhoz)

„Folyik a csap derekasan, s a jó ned� – veszve, fene er�vel változik er�-

vé a sárkány, ki e mai világban legfeljebb félreértés, a többi meg sötét-

ben. Akkor meg mire álmodott Teremt� Atyánk kerek világot, öltöztette 

fel mítoszh�sök hadával, tágabb valókkal való, arany meséivel?!” (Kiss 

Anna Toót-Holló Tamásról)

„A szerelmi és a honfi úi h�ség tehát végigkíséri ezt a hosszú történe-

tet, s ezek nem csupán a romantika érzelmei, hanem a legkeményebb 

id�k megrázóan szép és tiszteletre méltó kiállásának, emberi, polgári 

vállalásának aktusai is, talán ez is forrása volt a vers-dal végtelen nép-

szer�ségének.” (Bakonyi Péter Konsztantyin Szimonovról)
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