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2007-ben jelent meg az orosz nyelv� teljes Balassi-fordítás, amelynek ze-

nés bemutatójára egy csapat magyar irodalmár utazott Moszkvába. Géza már 

el�z� nap útra kelt, s mire mi megérkeztünk, gyorsan bebarangolta a várost, 

hogy valamelyikünknek legyen helyismerete. Úgy mesélt róla, mintha húsz éve 

ott lakna – vétek lett volna elmulasztani a közös talpalást az amúgy dermeszt� 

orosz tavaszi id�ben, aztán ugyanígy bejártuk Nyizsnyij-Novgorodot, ahol Géza 

ugyan nem járt még, de minden térkép és tudnivaló kész volt a fejében. Az 

ottani Kreml (vár) fokáról kipillantva aztán mindannyian felkaptuk a fejünket, 

mert a süvít� szélben tengernyi vizet láttunk mindenütt. Géza rögtön elmesél-

te, hogy a Volga és az Oka folyamok itt találkoznak, s épp a tavaszi áradások 

ideje volt.

Utas tehát �, kedves tanárunk és barátunk, igazi naputas. Ha volna Nap-uta-

zási Iroda, habozás nélkül rábízhatnánk a vezetését. A díj, amit most átvehet, 

e  sokrét� és nemes világszépítést szeretné megköszönni. Nem vitás, hogy 

sokunk nevében.

Csörsz Rumen István

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

Bakonysz�cs

Bogdán László (1948) – író, költ�, Sepsi-

szentgyörgy (Románia)

Csáji László Koppány (1971) – író, kulturá-

lis antropológus, Budapest

Cserna Csaba (1947) – mérnök, el�adó-

m�vész, Frankfurt (Németország)

Csörsz István (1942-2018)

Csörsz Rumen István (1974) – irodalom-

történész, régizenész, szerkeszt�, 

Budapest

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

m�fordító, Åsarp (Svédország)

Gráfi k Imre (1944) – etnográfus, muzeoló-

gus, Szombathely

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

szlemmer, szerkeszt�, Budapest

Herczku Ágnes (1975) – énekes, Budapest

Karsai János (1961) – harcm�vészet-okta-

tó, író, Gyöngyöstarján

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

fordító, képz�m�vész, Oslo (Norvégia)

Makkai Béla (1961) – történész, Buda-

pest

Stanczik-Starecz Ervin (1955) – író, 

m�fordító, antropológus, tanár, Buda-

tétény

Surján László (1941) – orvos, politikus, 

Budapest

Szalai Lajos (1947) – nyelvész, m�fordító, 

Budapest

Székely János (1964) – megyéspüspök 

Szombathely

Szentmártoni Szabó Géza (1950) – iroda-

lomtörténész, Budapest

Sziklavári Károly (1969) – kutató, szer-

keszt�, Miskolc

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

nész, Budapest

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

Budapest

E számunk szerz�i


