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Ágoston Tamás (1985) – nyelvtanár, Deb-

recen

Albert-L�rincz Márton (1951) – költ�, Ma-

rosvásárhely (Románia)

Alexy Miklós (1957) – adószakért�-könyve-

l�, Budapest

Alföldy Jen� (1939) – kritikus, irodalomtör-

ténész, Kecskemét

Antalffy Yvette-Hildegard (1956) – újság-

író, Budapest

Ásványi Tibor (1960) – programtervez� 

matematikus, Budapest

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

vész, szociológus, dramaturg, Budapest

Bakonyi Samu (2005) – tanuló, Budapest

Bancsik Ágnes – középiskolai tanár, Szent-

endre

Bányai Tamás (1946–2017) – író, Budapest

Barabás Irén (1948) – nyugdíjas, Érd

Barna Júlia (1946) – nyugdíjas, Hajdúdorog

Barnkopf Zsolt (1969) – köztisztvisel�, 

Buda pest

Bencze Bertalan (1955) – gazdálkodó nyug-

díjas, Diósjen�

Bencze Marianna (1963) – háztartásbeli, 

Diósjen�

Bertalan Tivadar (1930) – fest�, grafi kus, 

író, díszlettervez�, Budapest

Bibor István (1950) – nyugdíjas gyógysze-

rész, Balatonalmádi

Bibor Klára (1985) – informatikai ügyféltá-

mogató, Budapest

Boga Bálint (1938) – orvos, költ�, Budapest

Bogdán József (1954) – teológus, Fehér-

templom (Szerbia)

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

Covaciu Norbert (1988) – kritikus, Nagy-

várad

Czifra Adrienn (1989) – egyetemi hallgató, 

Esztergom

Cs. Nagy Kriszta (1975) – pedagógus, 

Eger

Csadó Gusztávné (1945) – nyugdíjas, Kóka

Csata Ern� (1952) – gépészmérnök, költ�, 

Marosvásárhely (Románia)

Cseke Ibolya (1966) – ügyintéz�, Budapest

Danyi Melinda (1981) – kiadványszerkeszt�, 

grafi kus, Budapest

Dávid Adél (1985) – könyvtáros, Kolozsvár 

(Románia)

Druzsin Ferenc (1940) – irodalomtörténész, 

egyetemi magántanár, Budapest

Egry Artúr (1953) – költ�, Budapest

Fábián László (1951) – grafi kusm�vész, 

Balatonalmádi

Farkas Cs. Tekla (1996) – egyetemi hallga-

tó, Mórahalom

Fazekas István (1967) – író, költ�, m�fordí-

tó, Százhalombatta

Ferkai Tibor (Fer-Kai) (1958) – térképszer-

keszt�, Budapest

Fodor Ákos (1945–2015) – költ�, m�fordító

Fucskó Miklós (1961) – újságíró, szerkesz-

t�, Budakalász

G. Kovács László (1961) – tolmács, Buda-

pest.

Gál János (1999) – gimnazista, Budapest

Gráfi k Imre (1944) – etnográfus, muzeoló-

gus, Szombathely

Habos László (1963) – író, szerkeszt�, 

Buda pest

Hajós Flóra (1996) – egyetemi hallgató, 

Budapest

Halász Zsolt (1974) – szociális munkás, 

Kozármisleny

Heged�s Ilona (1979) – informatikus, Buda-

pest

Herczeg-Vecsei Katalin (1977) – közép-

iskolai tanár, Tapolca-Diszel

Hollós Judit (1982) – tanár, író, m�fordító, 

Budapest

Horváth Ildikó (1967) – orvos, Marosvásár-

hely (Románia)

E számunk szerz�i
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Horváthné Erdélyi Zsuzsanna (1972) – ze-

netanár, Kecskemét

Kántor Krisztián (1978) – ügyintéz�, Gye-

nesdiás

Kertész Nóra (1946) – nyugdíjas, Budapest

Kerti Károly György (1948) – restaurátor, 

fest�m�vész, Budapest

Kiss Attila (1982) – ügyfélszolgálati asszisz-

tens, Budapest

Kiss Géresi Eponin (2000), diák, Kisgéres

Kiss Gy. Csaba (1945) – irodalom- és m�-

vel�déstörténész

Komáromi Gabriella (1941) – irodalom-

történész, gyermekirodalom-kutató, 

Kaposvár

Koosán Ildikó (1937) – orvos, költ�, m�for-

dító, Szombathely

Könyves Mirjam (1999) – tanuló, Kiskunfél-

egyháza

Kreischer (Ruszin) Nelly (1942) – tanár, 

rendszerszervez�, Érd

Lajkó T. Zalán (1979) – zenész, Budapest

Lovász Krisztina (1970) – költ�, könyvtáros, 

Budapest

L. Horváth Zsuzsanna (1950) – nyugdíjas, 

Ságvár

L�rinczy Barbara (1978) – pedagógus, Szé-

kesfehérvár

M. Nagy László (1943) – nyugdíjas fotó-

riporter, Helemba (Szlovákia)

Markovity Radmila (1940) – nyugalmazott 

tanárn�, Kishegyes (Szerbia)

Máté Emese – f�iskolai tanár, Szabadka 

(Szerbia)

Mayer Imola (1992) – gyógypedagógus, 

Budapest

Mersdorf Ilona (1953) – mérnök-üzletköt�, 

Iklad

Mészáros Ildikó (1952) – újságíró, Fegyver-

nek

Mészáros Mária – (1951) – nyugdíjas peda-

gógus, Sepsiszentgyörgy (Románia)

Móritz Mátyás (1981) – író, Budapest

Mukli Ágnes – szellemi szabadfoglalkozású, 

Abda

Müller Márta (1953) – nyugdíjas, Bécs 

(Ausztria)

Nagy-Eged Boldizsár (1975) – tanácsadó, 

Diósd

Nagy István Paphnutius (1962) – költ�, 

m�fordító, Tata

Nerhaft Antalné (1940) – nyugdíjas, Buda-

pest

Oberczián Géza (1961) – vállalati tanács-

adó, író, Dunakeszi

Orgoványi Anikó (1953) – fest�m�vész, 

költ�, Pomáz

Pacl Ábri Judit (1962) – képz�m�vész, 

Csúza (Horváthország)

Pálmai Tibor (1987) – hivatalnok, Gy�r

Papp Emese (1983) – coach, Budapest

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

keszt�, Budapest

Pipics János (1998) – gimnazista, Sárvár

Pócsi Andrea (1967) – bölcsész, Budapest

Podonyi Hedvig (1964) – író, Budapest

Puchla Nikolett (1995) – egyetemi hallgató, 

Jóka (Szlovákia)

Reichenbach József (1987) – cukrász, Fót

Rozán Eszter (1969) – m�vel�désszervez�, 

biblioterapeuta, író, Szombathely

Rózsa Iván (1959) – közgazdász-újságíró, 

Budakalász

Sacarita (1965) –  pszichológus, Budapest

Sánta Hajnalka (1976) – szociológus, tanár, 

Pécs

Sárközi Richárd (1980) – szövegalkotó, 

slammer, Budapest

Sarusi Mihály (1944) – író, költ�, esszéista, 

újságíró, Balatonalmádi

Simon Zoltán (1985) – informatikus, Szé-

kesfehérvár

Stanczik-Starecz Ervin (1955) – író, m�for-

dító, antropológus, tanár, Budatétény

Stenszky Cecília (1986) – író, költ�, szer-

keszt�, Veszprém

Sz. Nagy Tímea (1969) – textilszobrász, 

 Paverpol oktató, Kisvárda

Száva Csanád (1979) – könyvtáros, Kolozs-

vár (Románia)

Szaló Rebeka (1993) – egyetemi hallgató, 

Budapest

Szente B. Levente (1972) – költ�, író, új-

ságíró, Székelykeresztúr (Románia)

Szepes Erika (1946) – irodalomtörténész, 

író, Budapest

Szepsy Eleonóra (1939) – nyugdíjas peda-

gógus, Szeged



 

Cigány Janus

Szilveszter Zsuzsa (1982) – tanár, Székely-

udvarhely (Románia)

Szórád Mónika (1986) – szabad bölcsész, 

Városföld

Szöll�si Bernadett (1987) – amat�r költ�, 

Ercsi

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

író, Budapest

Tamásné Mitiner Mária (1969) – kocsmá-

ros, Jásztelek

Tar Károly (1935) – nyugdíjas, Lund (Svéd-

ország)

Tarjáni Antal (1952) – erd�mérnök, fotó-

m�vész, Tatabánya

Tekse József (1958) – textil- és kelmefest�, 

Budapest

Tillmann Pentele (1979) – kéménysepr�, 

Szuhakálló

Tóth Ágnes (1946) – újságíró, író, költ�, 

Nagyvárad (Románia)

Tuboly Erzsébet (1953) – Bocfölde

Valyon László (1944) – nyugdíjas vegyész-

mérnök, Zsámbék

Ványai Fehér József (1959) – újságíró, 

Gyomaendr�d

Vass István Pál (1954) – banki alkalmazott, 

Budapest

Vercsek Györgyi – költ�, amat�r képz�m�-

vész, Budapest

Vermuth Attila (1975) – Gy�r

Veszeli Lajos (1945) – fest�m�vész, Bala-

tonalmádi

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

ténész, haikukölt�, Budapest

Wanek Judit Klára (1962) – középiskolai 

tanár, Kolozsvár (Románia)

Wilhelm József (1970) – középiskolai tanár, 

Doroszló (Szerbia)

Zentai Eta (1938) – nyugdíjas könyvtáros, 

Budapest

Zsatkovics Edit (1951) – nyugdíjas böl-

csész, Debrecen



„Toldi és Szuhay Mátyás. Nincs nyoma, hogy Arany vagy Tompa egy-

máshoz méricskélte volna a két m�vet. A  tekintélyes bírálóbizottság 

tárgyilagos és udvarias véleménye érzékeltette a különbséget. A negy-

venes évek második felében már tudható: a János vitéz páratlan érték, 

a Toldin kívül semmi nem mérhet� hozzá a magyar elbeszél� költészet-

ben. A Szuhay Mátyás viszonylagos érték: talán még Az obsitossal sem 

mérk�zhetne.” (Druzsin Ferenc)

„Százegy ráncú b�gatyában, annak is a legeslegeldugottabb korcában 

létezett valamikor a szépségesen szép magyar mesevilág. Olyan szép, 

amilyenr�l minden gyerek csak álmodik – amíg meg nem tanul olvasni. 

Ahogyan én, Samu is.” (Bakonyi Samu)

„Balázs Géza egyik vonzó tulajdonsága, hogy mell�zi a – nemcsak bot-

csinálta – nyelv�rök merev, néha nagykép� szigorúságát. A  régióktól 

függetlenül tapasztalható egyeztetési hibákat, a  nével�k lenyelését, 

nem minden esetben veszi hibás magyarságnak: vannak vidékek, ahol 

ilyen az emberek nyelvjárása, egyben észjárása.” (Alföldy Jen�)

„…a nemzeti kisebbségekr�l. Hogy milyen különbség van a magyar és 

a szlovák fölfogás között, jól mutatja, hogy az 1995-ös alaptörvény hi-

vatalos magyar és szlovák változata más-más kifejezést használ velük 

kapcsolatban, és ez a két terminus nem fedi egymást.” (Kiss Gy. Csaba)

„hibával teljes / ami él: mir�l beszél / a rózsa-tökély?” (Barna Júlia)

„A Balaton északkeleti partján fekv� kisváros már az �sid�k óta lakott 

hely volt. A település amfi teátrumszer� elhelyezkedése egyedülálló a Ba-

laton mellett, sokan az olasz–francia Riviérához hasonlítják.” (Gráfi k Imre)
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