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

újságíró, Budapest

Babics Imre (1961) – költ�, szerkeszt�, Ba-

konysz�cs

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

vész, szociológus, dramaturg, Buda pest

Balázs Géza (1959) – nyelvész, néprajz-

kutató, egyetemi tanár, Budapest

Ballai Attila (1964) – újságíró, Budapest

Bella István (1940–2006)

Berda József (1902–1966)

Borsi Kálmán Béla (1948) – történész, Bu-

dapest

Elmer István (1952) – író, szerkeszt�, 

Buda pest

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

Szekszárd

Farkas Ágnes – könyvtáros-múzeológus, 

Budapest

Fericsán Kálmán (1945) – pedagógus, hely-

történész, kutató, Budapest

Fodor Miklós (1967) – zenész, zenetanár, 

költ�, esztéta, Isaszeg

Görög Dániel (1989) – kritikus, Budapest

Gráfi k Imre (1944) – etnográfus, muzeoló-

gus, Szombathely

Handó Péter (1961) – író, költ�, szerkeszt�, 

kulturális antropológus, Sóshartyán

Harasztÿ István (1934) – kinetikus szob-

rász, Buda pest

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

alkotóm�vész, Budapest

Hegyi Zoltán Imre (1967) – biciklis futár, antik-

várius, blogger, költ�, kritikus, Budapest

Horváth Ferenc (1948) – sakktanár, költ�, 

Veresegyház

Ircsik Vilmos (1944) – író, m�fordító, esz-

széista, Veszprém

Jeszenszky Géza (1941) – történész, nagy-

követ, Budapest

Káplán Géza (1954) – költ�, Kaposvár

Kelemen Lajos (1954) – költ�, író, kritikus, 

Kaposvár

Király Farkas (1971) – költ�, író, m�fordító, 

szerkeszt�, Budapest

Ködöböcz Gábor (1959) – irodalomtörté-

nész, szerkeszt�, Eger

Kukorelly Endre (1951) – költ�, író, dráma-

író, Budapest

Légrádi Gergely (1975) – pályakezd�, 

Buda pest

Lukáts János (1943) – irodalomtörténész, 

novellista, Budapest

Németh István Péter (1960) – könyvtáros, 

költ�, irodalomtörténész, Tapolca

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

pest

Nyakas Szilárd (1944) – kommunikációs ta-

nácsadó, rádiós szerkeszt�, Budapest

P. Papp Zoltán (1949) – költ�, f�szerkeszt�, 

Budapest

Perneczky Géza (1936) – m�vészettörté-

nész, képz�m�vész, író, Köln (Németor-

szág)/Budapest

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

keszt�, Budapest

Pósa Zoltán (1948) – író, költ�, szerkeszt�, 

Budapest

Radnai István (1939) – költ�, író, Budapest

Radnóti Miklós (1909–1944)

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

Székesfehérvár

Szakolczay Lajos (1941) – irodalom- és 

m�vészettörténész, kritikus, Budapest

Szlafkay Attila (1953) – költ�, m�fordító, 

Budapest

Takács Ferenc (1938) – fi lozófus, szakíró, 

Budapest

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

író, Budapest

Temesi Ferenc (1949) – író, Budapest

Varga Benedek (1982) – grafi kus, Tata-

bánya

Végh Alpár Sándor (1943) – író, újságíró, 

Nagymaros

Villányi László (1953) – költ�, Gy�r

Virányi Zsolt (1974) – sportriporter, Buda-

pest

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

nész, Budapest

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

Budapest

Zsankó László (1966) – fest�, grafi kus, 

Buda pest
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„Az ember gy�zni akaró állat. Gy�zz, ha tudsz, veszíts, ha muszáj, de 

sose add fel. Nem veszítettünk, csak kifutottunk az id�b�l. Ez a helyes 

hozzáállás. Hinned kell magadban, akkor is, amikor senki más nem 

hisz benned. Ezt teszi a gy�ztes. Jack Dempsey, a bokszoló mondta 

volt, a múlt század húszas éveiben: Bajnok az, aki föláll, amikor nem 

tud. Nem vagy vesztes, míg tovább próbálkozol.” (Temesi Ferenc)

„az amit így neveznek / közmegegyezés / valamely embercsoport 

megegyezik valamely koherens szisztémában-szabályokban / rend-

szerben / mondjuk törpedobás / ki bírja messzebb hajítani a falu 

törpéjét” (Kukorelly Endre)

„De ez a két varázslatos júniusi hét már akkor is elvehetetlen, és akár év-

tizedekre el�re hordozza az ígéretet, hogy lapátoljunk bármennyi földet 

is a legnépszer�bb sportágra, alatta nem huny ki a parázs. És a remek 

gólok mellett örökre feledhetetlen élmény, hogy nemzeti színekbe öltö-

zött az ország, a pesti villamos, a szegedi Tisza-part, a miskolci taxi, sze-

rettük a focit, a válogatottunkat, egymást és a hazánkat.” (Ballai Attila)

„A  legendás magyar labdarúgó-válogatott, az ún. »Aranycsapat« nép-

szer�sítette a gombfocit is. Megjelentek a m�anyagból készült gomb-

focicsapatok az »Aranycsapat« játékosainak képével. A  különböz� 

m�anyagok felhasználása (plexi, bakelit, danamit stb.) fokozatosan 

kiszorította a hagyományos csontgombokat, mely utóbbiak mára már 

csak féltve �rzött ereklyék, bizonyítva a játék eredetét.” (Gráfi k Imre)

„József Attila az emberi szabadság egyik legszebbikének tartotta a játé-

kot, melynek minden válfaját szerette, egész életén vezérfonalként húzó-

dott át ez a sora: »egy kis játékot én is érdemelnék…«” (Takács Ferenc)

A gombfocitól az Everestig

Ára: 800 Ft. El�fi zetés: 6000 Ft.

El�fi zethet� személyesen valamennyi postán és a kézbesít�knél, a Magyar Posta Zrt. 

(1) 303-3440-es faxszámán, a hirlapelofi zetes@posta.hu e-mail-címen, 

valamint a szerkeszt�ségben.

A Napút elérhet� az interneten: http://www.naputonline.hu

Számlaszám: OTP 11713005-20381185

A folyóirat támogatói:


