
 

Ádám Tamás (1954) – költ�, szerkeszt�, 

újságíró, Budapest

Árgyelán Erzsébet (1954) – könyvtáros, 

Budapest

Berecz Ágnes Gabriella (1958) – köztiszt-

visel�, író, Budapest

Bukta Imre (1952) – képz�m�vész, Mez�-

szemere

Déry Zoltán (1933) – mérnök, publicista, 

Sárospatak

Erdélyi György (1943) – el�adóm�vész, 

rendez�, Budapest

Falcsik Mari (1956) – költ�, Budapest

Fazekas Mihály (1766–1828)

Gágyor Péter (1946) – színházi rendez�, 

drámaíró, publicista, Komárom (Szlo-

vákia)

Gy�ri László (1942) – költ�, Budapest

Hajdú László (1937) – fest�m�vész, 

Szentendre

Hajtman Kornél (1985) – tanár, Piliscsaba

Horváth Fanni (1984) – színinövendék, 

m�fordító, Budapest

Kardos László (1898–1987)

Karner András (1949) – író, m�fordító, 

Budaörs

Kiss Zsuzsánna (1965) – egyetemi oktató, 

m�fordító, Budapest

Kováts Albert (1936) – fest�m�vész, 

Buda pest

Krajcsovics Éva (1947) – fest�m�vész, 

Budapest

Lantos Ferenc (1929–2014) – fest�m�-

vész

Légrádi Gergely (1975) – pályakezd�, 

Buda pest

Lóska Lajos (1951) – m�vészettörténész, 

szerkeszt�, Budapest

Luzsicza Árpád (1949) – képz�m�vész, 

Budapest

Magyar Gábor (1953) – fest�m�vész, 

Buda pest

Mayer Berta (1944) – fest�m�vész, Buda-

pest

Saitos Lajos (1947) – költ�, szerkeszt�, 

Székesfehérvár

Sándor György (1938) – író, el�adóm�-

vész, Budapest

Sarbu Aladár (1940) – irodalomtörténész, 

író, Budapest

Simai Mihály (1935) – író, költ�, újságíró, 

Szeged

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

Budapest

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

Surján László (1941) – orvos, politikus, 

Budapest

Szakonyi Károly (1931) – író, drámaíró, 

Budapest

Szebényi Ildikó (1951) – költ�, tanító, 

Buda pest

Szentmártoni Szabó Géza (1950) – iroda-

lomtörténész, Budapest

Szikora Tamás (1942) – fest�m�vész, 

Buda pest

Triceps (Lantos László) (1955) – éhez�-

m�vész, színházi rendez�, performer, 

Budapest/Szabadka (Szerbia)

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

Budapest

Ványai Magdolna (1957) – fest�m�vész, 

Budapest

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

Budapest

Zöld Anikó (1942) – fest�m�vész, Buda-

pest

E számunk szerz�i



„Anyámnak volt egy gasztronómiai metaforája, amellyel pontosan meg-

ragadta a családi hierarchiát. Amikor a tyúkhúslevesb�l kiemelte a hú-

sokat, valamennyi jeles darabhoz hozzáf�zött valamit. Kivette a fejet. 

Ez apátoké, mert � a családf�. Következett a nyak. Ez az enyém, mert 

a nyak forgatja a fejet. A szárny és a combok, valamint a láb a tiétek, 

mert nektek még szárnyalnotok kell; aztán meg, amikor majd szükség 

lesz rá, ti lesztek helyettünk a család támaszai – ezért tiétek a combja 

és a lába.” (Zalán Tibor)

„Nyolc és fél évtizede él a világon, ám még mindig csak nagyon keveset 

ért meg bel�le, ezért szíves elnézést kér olvasóitól, hogy nem tud bölcs 

tanácsokkal szolgálni életvitelükre. Vagy ha mégis okulnak írásaiból az 

olvasók, akkor az pusztán a véletlen m�ve.” (Szakonyi Károly Szakonyi 

Károlyról)

„Kabát csörög, megtermékenyíthet� / öreg kamaszkor. �röl az id� a / 

Malomvölgyben. Kulacsunkban / patak ráncosodik.” (Ádám Tamás)

„Iktatás, oktatás, várjon, várok, semmi, jóval kés�bb hívás, megyek, 

a  titkárja, �t most nem, nem, lehetetlen, �t személyesen lehetetlen, 

elfoglalt, nemzetközi, államközi, id�közi, és mondja, a muraközi, és azt 

mondja, mondja el nekem, ez rettenetes, ez hihetetlen, ez kafkai.” (Er-

délyi György)

„Véleményem szerint Balassi úgy állította össze versgy�jteményét, hogy 

a nagyciklusban fel nem használt énekeit a Caelia-versek közé illesz-

tette. »Bezzeg nagy bolondság volt a balgatagban« kezdet� versének 

ellentétes tartalmú párját is csak itt volt módja elhelyezni. Balassi szer-

z�ségére további bizonyítékok is utalnak.” (Szentmártoni Szabó Géza)
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