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Albert-L�rincz Márton (1951) – nyugalmazott 

egyetemi oktató, költ�, Marosvásárhely 

(Románia)

Alexy Miklós (1957) – adószakért�-könyvel�, 

Budapest

Almási Gabriella (1969) – tanítón�, Gy�r

Ambrus Ábel (1997) – tanuló, szerkeszt�, 

Kecskemét

Antalffy Yvette-Hildegard (1956) – újságíró, 

Budapest

Aradi Vivien (2001) – tanuló, Mátészalka

Ásványi Tibor (1960) – programtervez� ma-

tematikus, Budapest

Balázs József BAZSI (1947) – nyomdai gra-

fi kus, Pécs

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

Barabás Irén (1948) – nyugdíjas, Érd

Barna Júlia (1946) – nyugdíjas, Hajdú-

dorog

Bazsó Ádám (1983) – irodai alkalmazott, 

Rajka

Benk� Ildikó (1966) – költ�, középiskolai ta-

nár, Budapest

Bikádi-Varga Emese (1974) – nyelvtanár, 

Veszprém

Bodnár Gabriella (1970) – tisztvisel�, költ�, 

Miskolc

Botos Ferenc (1949) – középiskolai tanár, 

Budapest

Bozó Zsuzsanna (1968) – gimnáziumi tanár, 

Bonyhád

Böjthe Pál (1969) – állatorvos, Kolozsvár 

(Románia)

Börzsönyi Erika (1954) – költ�, prózaíró, 

könyvtáros, Budapest

B�sze Éva (1941) – író, költ�, pedagógus, 

K�szeg

Buday Anikó (1955) – szociális n�vér, Zsám-

bék

Buglyó Juliánna (1960) – tanító, Balmazúj-

város

Burkus Alexandra (1950) – vízépít� mérnök, 

Budapest

Czifra Adrienn (1989) – doktorandusz, Esz-

tergom

Császár József (1942) – mérnöktanár, Deb-

recen

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

Marosvásárhely (Románia)

Csejtei Dezs� (1951) – fi lozófi atörténész, 

hispanista, m�fordító, Szeged

Csernák Árpád (1943) – író, szerkeszt�, szín-

m�vész, Kaposvár

Csirke Zoltán (1969) – alkalmazott, Szolnok

Csonka Arnold (1980) – egyetemi oktató, 

Kaposvár

Csontos Márta (1951) – középiskolai tanár, 

költ�, Sándorfalva

Darvas Gabó (1980) – tanár, m�fordító, 

Buda örs

Dávid Adél (1985) – könyvtáros, Kolozsvár 

(Románia)

Debreczeny György (1958) – költ�, könyvtá-

ros, Budapest

Demeter Mária (1949) – nyugdíjas tanár, 

Sepsiszentgyörgy (Románia)

Déri Erzsébet Eszter (1951) – gyógypedagó-

gus, Szolnok

Dittrich Panka (1966) – textiltechnikus, Gy�r

Dobay Katalin (1966) – tanár, Pápa

Domokos Konrád (1999) – középiskolai tanu-

ló, Mez�túr

Domonkos Marcell (1982) – haikuíró, Celldö-

mölk

Dozvald János (1939) – fotóm�vész, újság-

író, Budapest

Dögei Csaba (1975) – közgazdász, Budapest

Dvorszky Anikó (1971) – kulturális mene-

dzser, Budapest

Egry Artúr (1953) – gépészmérnök, Budapest

engs (Nagy Gábor Sándor) (1953) – „élet-

m�vész”, Budapest

Erdélyi Z. János (1947) – költ�, író, m�fordí-

tó, Szekszárd

Fábián Ágnes (1953) – nyugállományú bíró, 

Békéscsaba

Fábián Krisztina (1970) – családgondozó, 

Abádszalók

Fazekas Major Gizella (1931) – nyugdíjas, 

Százhalombatta

E számunk szerz�i
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Fecske András (1947) – m�vészettörténész, 

író, Budapest

Fejes Dorottya (2003) – tanuló, Baracska

Fekete Auguszta (1968) – humánügyi el�-

adó, Aszód

Fer-Kai (1958) – m�vészeti szerkeszt�, Bu-

dapest

Feset� Erzsébet (1977) – Esztergom

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

Frey Éva (1970) – orvosi asszisztens, Ajka

Füleki Gábor (1980) – költ�, középiskolai 

tanár, Dabas

Füleki Gábor (1980) – költ�, középiskolai 

tanár, Dabas

L. Gácsi Éva (1965) – tanár, el�adóm�vész, 

Budapest

Gyebnár Ildikó (1938) – könyvtáros, Buda-

pest

Gy�rfi  Kati (1966) – tanár, Fonyód

Habos László (1963) – író, szerkeszt�, Bu-

dapest

Hatvani Ágnes (1956) – nyugdíjas, Budapest

Heged�s Katalin (1954) – mérnök, Pálfi szeg

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

szlemmer, szerkeszt�, Budapest

Herczeg-Vecsei Katalin (1977) – középisko-

lai tanár, Tapolca-Diszel

L. Horváth Zsuzsa (1950) – nyugdíjas, Ság-

vár

Hreblay Mária (1945) – nyugdíjas, Sopron

Hubert Ildikó (1949) – irodalomtörténész, 

Budapest

Józsa Mónika (1980) – irodavezet�, Buda-

pest

József Tibor (1954) – öregségi nyugdíjas, 

Kaposvár

Juhász Anikó (1965) – fi lozófi atörténész, m�-

fordító, költ�, Szeged

Juhász János (1946) – nyugdíjas, Bekecs

Kántor Krisztián (1978) – ügyintéz�, Gyula

Karaffa Gyula (1964) – b�rtárgykészít�, kéz-

m�ves-vállalkozó, meseíró, költ�, szer-

keszt�, Nagyoroszi

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

örs

Károly Judit (1951) – tanár, m�fordító, Deb-

recen

Katymári Vanda (1974) – költ�, újságíró, 

Baja

Kelebi Kiss István (1947) – költ�, Budapest

Kertai István (1973) – kereskedelmi vezet�, 

Budapest

Kerti Károly György (1948) – restaurátor, 

fest�m�vész, Budapest

Kirkósa Andrea (1968) – ékszerész, Kolozs-

vár (Románia)

Kocsis Gábor (1949) – (nyugdíjas) ügyvéd, 

Budapest

Komjáti Brigitta Mariann (1947), jogász, 

Buda pest

Komlódi Gabriella (1973) – marketingszö-

veg-író, Szeged

Z. Konkoly Juci (1949) – nyugdíjas, Orosháza

Kovács András (1986) – reklámadás-tervez�, 

Szentendre

Kovács Mercédesz (1987) – tanár, m�fordí-

tó, tolmács, Tiszaújváros

Könyves Mirjam (1999) – tanuló, Kiskun-

félegyháza

Kreischer Nelly (1942) – nyugdíjas, Érd

Kutasi Horváth Katalin (1968) – tanár, szer-

keszt�, Budapest

Lajtos Nóra (1977) – irodalomtörténész, köl-

t�, kritikus, Debrecen

Ligeti Éva (1954) – pedagógus, költ�, Szol-

nok

Lovas Sz. Judit (1986) – író, Ajka

Lovász Krisztina (1970) – könyvtáros, költ�, 

Budapest

L�rinczy Barbara Eszter (1978) – tanár, Szé-

kesfehérvár

Lukáts János (1943) – irodalomtörténész, 

novellista, Budapest

Madarász Csilla (1961) – óvodapedagógus, 

Szentl�rinckáta

Magyar Dániel (1978) – innováció-mene-

dzser, Budapest

Markovity Radmila (1940) – nyugdíjas, Kis-

hegyes (Szerbia)

Mérey Valér (1982) – jogász, Budapest

Mészáros Ildikó (1952) – újságíró, Fegyver-

nek

Mészáros Mária (1951) – nyugdíjas pedagó-

gus, Sepsiszentgyörgy (Románia)

Milló Ildikó (1954) – szenior tanár, Veszprém

Molnár Adél (1973) – jogász, Budapest

Molnár G. Krisztina (1958) – tervez�mérnök, 

Gyöngyössolymos
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Molnár Imre (1956) – szociológus, történész, 

diplomata, Pozsony (Szlovákia)

Móritz Mátyás (1981) – író, Budapest

Mukli Ágnes – szellemi szabadfoglalkozású, 

Abda

Müller Márta (1953) – nyugdíjas, Bécs 

(Ausztria)

Nagy Vendel (1954) – nyugdíjas, Szekszárd

Nagy-Rakita Melinda (1953) – nyugdíjas, 

Százhalombatta

Németh András (1956) – költ�, Budapest

Németh Erzsébet (1944) – költ�, tanár, 

Buda pest

Nerhaft Antalné (1940) – nyugdíjas, Buda-

pest

Pataki Anett (1997) – egyetemi hallgató, 

Kajászó

Péteriné Jencski Erzsébet (1947) – nyugdí-

jas tanár, Budapest

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

keszt�, Budapest

Pintér Nóra (1967) – beszerzési menedzser, 

Budapest

Révész Ágnes (1969) – gyógypedagógus, 

Dunaújváros

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

biblioterapeuta, író, Szombathely

Rózsa Iván (1959) – közgazdász-újságíró, 

Budakalász

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

kesfehérvár

Sánta Hajnalka (1976) – szociológus, tanár, 

Pécs

Sári László (1950) – tibetológus, író, m�for-

dító,  rádiós szerkeszt�

Sárközi Richárd (1980) – szövegalkotó, 

slammer, Budapest

Selmeczi Péter (1998) – egyetemi hallgató, 

Budapest

Séra András (1980) – befektet�, Inárcs

Sidó Angéla (1966) – tanár, Dunaszerdahely 

(Szlovákia)

Streéb Mária (1948) – tanárn�, Budapest

Surján László (1941) – orvos, politikus, 

Buda pest

Surman László (1973) – lelkész-teológus, 

Békés

Szabó Aida (Jampa drolma) (1951) – nyug-

díjas, Ercsi

Szabó Julianna (1954) – nyugdíjas, amat�r 

költ�, Makó

Szabó Pap Edit (1956) – tanár, Budapest

Szed� Tibor (1979) – szakács, Budapest

Szentkirályi Fittler József (1956) – tanár, 

költ�, Dunakeszi

Szentpály Miklós (1980) – tanár, Törökbálint

Szöll�si Betti (1987) – költ�, jelenleg ven-

dégmunkás Belgiumban

Sz�cs János (1954) – nyugállományú bíró, 

Szeghalom

Taizs Gerg� (1984) – újságíró, Tatabánya

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

vész, Tatabánya

Tárnok Attila (1963) – nyelvtanár, író-m�for-

dító, Esztergom

Tekse József (1958) – textilfest�, Budapest

Tillmann Pentele (1979) – kéménysepr�, 

Szuhakálló

Tóbi Mariann (1978) – agrármérnök, Harka-

kötöny

É. Tóth Judit (1995) – blogger, Budapest

Tuboly Erzsébet (1953) – Bocfölde

Vadászi Árpád (1953) – humáner�forrás-ve-

zet�, Csömör

Váray Károly (1949) – nyugdíjas, Barcs

Vargáné Kapa Veronika (1947) – nyugdíjas 

logopédus, Budapest

Vaskó Márton Péter (1987) – terapeuta, 

Buda pest

Vass István Pál (1954) – banki alkalmazott, 

Budapest

H. Végh Katalin (1958) – tanár, fordító, 

Török bálint

Vercsek Györgyi (1971) – költ�, amat�r kép-

z�m�vész, Budapest

Virág József (1965) – gépészmérnök, szak-

fordító, Zalaegerszeg

Wieszt Dóra – nyugdíjas, Tata

Wilhelm József (1970) – tanár, Doroszló 

(Szerbia)

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

Budapest

Zalay Szabolcs (1965) – gimnáziumi igazga-

tó, Pécs

Zistler Richárd (1992) – szabadúszó böl-

csész, Sopron

Zsatkovics Edit (1951) – nyugdíjas bölcsész, 

Debrecen
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Tarjáni Antal



 



„Mit szégyellnél? az / ég� tárgy is megborzong, / miel�tt kihúny.” (Fodor 

Ákos: A halálfél�höz)

„Harangtoronyrom. / Ormótlan sírok helye / lesz a szül�föld.” (Csata 

Ern�: Elvándorlás)

„A régi kínai szemlélet szerint az ember rendeltetése az univerzumban 

nembeli értékeinek a fenntartása: »Az Égnek megvannak az évszakai, 

a Földnek megvannak a javai, az Embernek pedig megvan a kultúrája« 

(Hszün-ce).” (Sári László)

„A  korlátozottság megtapasztalása után a tágas terek érzetét, élmé-

nyét hurcoló ember megpróbál önmaga számára olyan kitörési ponto-

kat találni, amelyek ismét elvezetnek a tágas térhez. A kitörési pontok 

megjelenhetnek többféle tengelyen vagy többféle tudati szférában. Az 

álom Spengler szerint mindig az �si teret hozza vissza, annak korlát-

lanságát és lágyságát. Körülölel, elmossa vagy meg sem jeleníti az éles 

határvonalakat.” (Juhász Anikó�–�Csejtei Dezs�)

„Gyönyör� makacsság kell hozzá, ebben a gépies tömegcikk-korban, 

hogy valaki így, ünnepként élhessen és éltessen egy megjelenést – 

technikai értelemben is, els�t�l utolsó porcikájáig. Hegyi Botos Attila 

éli ezt a gyönyör� makacsságot. Papírra simogatta ezt a légb�l sz�tt, 

fényb�l égetett könyvet…” (Hegyi Zoltán Imre Hegyi Botos Attiláról)

„A’ hadak’ éke, Kamilla pedig, valamint Amázon / A’ viadalra ki-nyílt 

mellyel, puzdrája le-lógván / Oldala bal részén, forog a’ testnek ijeszt� 

/ Halmai köz’tt, és most szívós kópjájit ereszti…” (Baróti Szabó Dávid 

– közzéteszi Hubert Ildikó)
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