
 

Alföldy Jen� (1939) – kritikus, irodalomtörté-

nész, Kecskemét

Balázs Géza (1959) – nyelvész, néprajzkuta-

tó, egyetemi tanár, Budapest

Balczó Bence (1995) – egyetemi hallgató, 

Budapest

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

Báthori Csaba (1956) – író, kritikus, m�fordí-

tó, esszéista, Budapest

Béni Gabriella (1968) – oktatási tanácsadó, 

Budapest

Brok Bernadett (1992) – egyetemi hallgató, 

Csíkszereda (Románia)

Csáji László Koppány (1971) – író, kulturális 

antropológus, Budapest

Cserna Csaba (1947) – mérnök, el�adóm�-

vész, Frankfurt (Németország)

Egry Artúr (1953) – költ�, Budapest

Fittler Áron (1987) – irodalomkutató, 

PhD-hallgató, Ószaka (Japán)

Follinus Anna (1984) – költ�, szerkeszt�, 

Budapest

Földesi András (1981) – nemzetközi ügyfél-

szolgálatos, Budapest

Füleki Gábor (1980) – költ�, középiskolai 

tanár, Dabas

Gaál Zoltán (1934) – zeneszerz�, költ�, m�-

fordító, Åsarp (Svédország)

Gergely Ágnes (1933) – költ�, író, m�fordí-

tó, esszéista, Budapest

Görög Dániel (1989) – kritikus, Budapest

Györe Balázs (1951) – író, Budapest

Gy�ri László (1942) – költ�, Budapest

Halmai Tamás (1975) – költ�, irodalmár, Pécs

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

történész, Budapest

Hétvári Andrea (1975) – költ�, író, meseíró, 

könyvtárostanár, Budapest

G. Horváth Boglárka (1984) – fest�m�vész, 

Budapest

Jelenits István (1932) – piarista szerzetes, 

teológus, tanár, Budapest

Kasza Péter (1991) – egyetemista, Sáros-

patak

Korpa Tamás (1987) – költ�, szerkeszt�, 

Szendr�

Kovács katáng Ferenc (1949) – író, m�fordí-

tó, képz�m�vész, Oslo (Norvégia)

Ladik Katalin (1942) – költ�, színm�vész, 

performer, Budapest/Hvar (Horvátország)

Luari Róbert (1959) – mérnök, Budapest

Márton László (1959) – író, drámaíró, m�for-

dító, Budapest

Miskolczy Ambrus (1947) – egyetemi tanár, 

történész, Nagykovácsi

Mohai Aletta (1997) – egyetemi hallgató, 

Érsekcsanád

Müller Márta (1953) – nyugdíjas, Bécs 

(Ausztria)

Nagy Rita (1996) – egyetemi hallgató, Bu-

dapest

Németh András (1956) – költ�, Budapest

Oláh Dóra (1993) – egyetemi hallgató, Deb-

recen

Orbán Krisztina (1993) – egyetemi hallgató, 

Vámosszabadi

M. Pálfy Erika (1977) – közgazdász, szakíró, 

m�fordító Budapest

Pataki Edit (1947) – tanár, anyanyelv�r, Ma-

gyar dombegyház

Rácz Péter (1948) – költ�, m�fordító, Buda-

pest

Saád Katalin (1944) – újságíró, író, Surány

Sal Antal (1946) – Budapest

Sárkány Dóra (1996) – egyetemi hallgató, 

Budapest

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

Szabó Eszter (1991) – egyetemi hallgató, 

Budapest

Szalay Károly (1929) – író, irodalomtörté-

nész, Budapest

Szebényi Ildikó (1951) – költ�, tanító, Buda-

pest

Szkárosi Endre (1952) – költ�, intermediális 

m�vész, m�fordító, irodalomtörténész, 

Budapest

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

tó, f�szerkeszt�, Budapest

Tábor Ádám (1947) – költ�, esszéíró, Buda-

pest

Tiszai P Imre (1948) – közalkalmazott, Szol-

nok

Ürmös Attila (1969) – szerkeszt�, író, újság-

író, Budapest

Vass Tibor (1968) – költ�, képz�m�vész, f�-

szerkeszt�, Miskolc

Végh Attila (1962) – költ�, esszéista, újság-

író, Nagymaros

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

ténész, Budapest

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

Budapest

E számunk szerz�i



„Némuló dalom / a lombokra száll, / megvárja az ágon / a magas halál. // 

Hallja bár szavam, / süket a magas, / s noha hangtalan, / sárga sugaras. 

// Fenn tömény magány. / De lenn lágy-sután / valami szólal. // S már hull 

is szivem: / újra ismerkedem / a lennvalóval.” (Báthori Csaba)

„Tágassá iskolázott látóhatár és mikroelemzésekt�l sem fázó m�gond. 

– Nem dúskálunk nagy olvasókban. Becsüljük meg Báthori esszéajánla-

tait. Munkássága komótos er�k oltalma alá helyez, mindannyiunkat. Ha 

�t olvassuk, nem félünk magunktól.” (Halmai Tamás Báthori Csabáról)

„mintha a koszos léb�l / néha fölmerülne valami, / ami t�lünk függetle-

nül él és tündököl itt, / elhasznált szavak partjain” (Végh Attila)

„Ott kuporgott a két kis öreg, két kis ünneprontó, a csipkekeszty�s, 

nyakkend�s vendégsereg szélén, igazi tanyaszagot, izzadságot hoztak 

a parfümök, spray-k illatába. Megint éjfélkor indultak, hogy ideérjenek, 

két kezük tehetetlenül pihent ölükben, biztosan többször kiszámolták, 

mennyi munkával maradnak ma el.” (Pataki Edit)

„A Gangesz partján folyamatosan égetik a halottakat. A Gangesz halott 

folyó. Fa már alig van. A Fülöp-szigeteken az óriási társadalmi ellenté-

tek döbbentenek meg. A 40 emeletes luxus-felh�karcoló tövében nyi-

tott városi szennyvízcsatorna.” (Balázs Géza)

„Azt nem is tudjuk, hogy a románok miként nevezték azt, amit a latin és 

bolgár iratokban Vlachiaként említettek. És bár a pápa Szép Jánosnak 

népe római eredetér�l írt, a kor nyugati írástudói a románokat Ázsiából 

származtatták, a Nagy-Bulgária vagy Nagy-Magyarország mellett elkép-

zelt Magna Valachiából.” (Miskolczy Ambrus)
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