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Bolvári-Takács Gábor

Comenius megújul
A sárospataki tanítóképző a jövő előtt

Az 1857-ben alapított sárospataki taní-
tóképző több mint másfél évszázados 
történelmében sikeres időszakok és hul-
lámvölgyek egyaránt fellelhetők. Ma már a 
tévedés kockázata nélkül állíthatjuk, hogy 
az intézményt 2000. január 1-jétől bő egy 
évtizedig az utóbbi periódus jellemezte. 
A felsőoktatási intézmények hálózatának 
átalakításáról szóló 1999. évi LII. tv. alap-
ján az iskola elvesztette szervezeti önál-
lóságát és a Miskolci Egyetem karaként 
működött tovább. A kényszerházasság 
módszere lényegében lekövette Zemplén 
és Borsod 1949-es megye-egyesítését és 
megismételte a történelmet: ahogy Zemp-
lén elsorvadt a nehézipar árnyékában, ak-
képpen Árvay József egykori intézménye 
is megtűrt filiálé lett. A fejlesztési források 
elapadása és a demográfiai helyzetből 
adódó hallgatói utánpótlás csökkenése 
miatt a tanintézet eredeti funkciója lassan 
kiüresedett, a tanári kar minőségi muta-
tói drámaian zuhantak. A felsőoktatási 
intézményhálózat 2010-es évtized eleji 
újratervezése során azonban felcsillant a 
túlélés reménye: 2013 elején tárgyalások 
kezdődtek a nevéből időközben a „tanító-
képző” szót elhagyó Comenius Főiskolai 
Kar és az egri Eszterházy Károly Főiskola 
(EKF) vezetői között a kar átcsatolásáról. 
A fenntartó Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma májusban megadta a hozzájárulást, 
így 2013. július 1-jén a pataki intézmény 
kivált a Miskolci Egyetem kebeléből és az 
egri főiskola Comenius Karává vált (immár 

a „főiskolai” megkülönböztető jelző nélkül, 
hiszen az anyaintézmény is azonos jogál-
lású).

A Sárospataki Pedagógiai Füzetek eddig 
megjelent 26, illetve a Magyar Comenius 
Társaság képzős oktatói publikációkat is 
jelentős arányban tartalmazó eddigi 18 
kötete valós tudományos eredményekről 
adott számot. Mégis azt állítom, hogy a 
pataki képzőnek Az Eszterházy Károly 
Főiskola Comenius Karának tudományos 
és művészeti eredményei – 2014. című 
tanulmánykötetéhez hasonló kiadványa 
fennállása óta nem volt. A hangsúlyozot-
tan egyetlen esztendő termését tartalma-
zó kiadvány tanulmányai ugyanis formai 
szempontból semmiben sem maradnak el 
más főiskolák, sőt tudományegyetemek 
közleményeitől: szakszerű kidolgozás, 
pontos forrásmegjelölések, a szerzőkhöz 
hozzárendelt tudományos minősítéssel 
rendelkező lektorok jellemzik. A 15 szerző 
(mind főiskolai oktató) közül nyolcan tudo-
mányos fokozattal rendelkeznek, négyen 
doktorjelöltek, hárman doktoranduszok. 
Ebből kitűnik, hogy a kar a tudományos 
kutató-, illetve művészi alkotómunkát az 
oktatói követelményrendszerrel össz-
hangban kéri számon, e közlemények te-
hát nem véletlenül születtek.
A tematikai sokszínűség imponáló. A ve-
zető oktatók közül Kelemen Judit a kar 
művésztanárainak (Molnár Irén és Sán-
dor Zsuzsa festőművészek, Finta Éva 
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költő, Kelemen Judit karvezető-zongora-
művész) munkásságát tekinti át. Kézi Er-
zsébet angol nyelvű (ez is újdonság!) ta-
nulmánya a pataki kollégium két világhá-
ború közötti tanulói rekrutációját vizsgál-
ja. Nagy György a természettudományi 
kísérletek fontosságáról, Sándor Zsuzsa 
a vizuális alkotástípusok kommunikációs 
szerepéről, Stóka György a matematika 
tanításának módszertani kérdéseiről írt. A 
további minősített oktatók esetében Egri 
Károly a Sárospatak környéki gombafa-
jokról értekezik, Jaskóné Gácsi Mária a 
késő modernitás irodalomelméleti prob-
lémáit taglalja. Kökényessy Nikoletta té-
mája a harmadik évezred első évtizede 
sajtójának stilisztikai és retorikai elemzé-
se. A doktorjelöltek közül Kissné Gombos 
Katalin a szuggesztív tanáregyéniség 
jegyeit foglalja össze, Nyiri Péter Jókai 
Fekete gyémántok c. regényének teológi-
áját elemzi, Podlovics Éva Lívia Heideg-
ger Lét és időjének egyes problémáival 
foglalkozik, Toma Kornélia pedig a mai 
fiatalok argumentációs kultúráját vizsgál-
ja. A doktoranduszok esetében Finta Éva 
Sáfáry László korai költészetét elemzi, 
Livják Emília a testről alkotott filozófiai 
nézeteket kutatja, Varga-Novákovits Zsu-
zsanna pedig a sárospataki iskoladrámák 
1650 és 1790 közötti változásairól érte-
kezik.
A jól szerkesztett kötet kapcsán két kri-
tikai észrevételnek kell hangot adnunk. 
Az első: nem szerencsés szerkesztőként 
testületet megjelölni. Az „EKFCK Tudo-
mányos Bizottsága” bibliográfiai szem-
pontból értelmezhetetlen, a szerkesztői 
felelősség szempontjából pedig homá-
lyos. A második: bármennyire is helyes-
lendő az idegen nyelvű publikáció, min-
dent nem szabad lefordítani. A szerző 
neve nem lehet Elisabeth Kézi, hiszen ő 
magyar. Súlyosabb hiba az irodalomjegy-
zék angolra fordítása: a kötet – nevelés-

történeti forrásokban nem jártas vagy kül-
földi – olvasója azt hiheti, hogy a felsorolt 
művek mind angol nyelven jelentek meg, 
miközben ilyen című könyvek – angolul – 
nem léteznek.

Ha az előzőleg ismertetett mű egyfajta 
horizontális látlelet volt, akkor A pedagó-
gusképzés megújítása c. kötet, amely az 
észak-magyarországi pedagógusképzés 
korszerűsítését célzó, Hauser Zoltán ál-
tal vezetett TÁMOP-alprogram keretében 
készült, az intézményi jövőkép straté-
giai vezérfonalának fontos alapjait rej-
ti. A Sándor Zsuzsa által szerkesztett A 
szakmai gyakorlatok tartalmi fejlesztése 
és új rendszere című első fejezet a kar 
képzési szerkezetének megújítása je-
gyében tekinti át az óvodapedagógus- és 
tanítóképzés szemléleti hátterét, ideáit, 
jellemzőit, gyakorlatát és modulrendsze-
rét, országos kitekintéssel. A fejezet szer-
zői Jaskóné Gácsi Mária, Kelemen Judit, 
Marcziné Fazekas Erzsébet, Sontráné 
Bartus Franciska és Stóka György. A kö-
vetkező blokk, Tanulmányok Sárospatak 
művelődéstörténetéből címmel, olyan 
tantárgycsoport bevezetését tűzi ki célul, 
amelynek révén a hallgatók megismer-
kedhetnek a város múltjában rejlő neve-
lési lehetőségekkel, úgymint helyszínek 
és épületek, irodalmi személyiségek, 
képzőművészeti értékek, testnevelési ha-
gyományok. A szerkesztő Kézi Erzsébet 
mellett a további szerzők: Gál Gyöngyi 
Gizella, Molnár Irén, Vismeg István. Az 
utolsó fejezet (Információs és kommuni-
kációs technikai innovációk az óvó- és 
tanítóképzésben) az új eszközök hatás-
rendszerét, a humán teljesítményt támo-
gató technológiát (HPT), a személyes 
tanulási környezetek (PLE) jellemzőit, a 
saját eszközök használati lehetőségeit 
(BYOD), illetve mindezek hazai és nem-
zetközi tapasztalatait tárgyalja. Szerzői: 
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Antal Péter, Bednarik László, Kis-Tóth 
Lajos (egyben a fejezet szerkesztője), 
Sontráné Bartus Franciska, Stóka György 
és Stókáné Palkó Mária.
A kötet a közel fél évszázada indult Sáros-
pataki Pedagógiai Füzetek sorozat része-
ként látott napvilágot (kár, hogy a borítón 
a „különszám”, a belső címlapon pedig 
a „különkiadás” szó szerepel). Ez önma-
gában is üdvözlendő, hiszen a periodika 
1969–2009 között viszonylag rendszere-
sen (átlag másfél évente) megjelent, ám 
az utóbbi hat évben szünetelt.

(Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredmé-
nyei – 2014. Szerkesztette az EKFCK Tudományos Bizottsága. EKF Líceum Kiadó, Eger, 
2015. ISBN 978-615-5509-26-1; A pedagógusképzés megújítása. Főszerkesztő: Hauser 
Zoltán, szerkesztő: Kelemen Judit. Sárospataki Pedagógiai Füzetek. Különszám. EKF 
Líceum Kiadó, Eger, 2015. ISBN 978-615-5509-34-6)

Az egri főiskola értékén kezelte új intéz-
ményegységét. 2013-ban az átadás-átvé-
tel zavartalansága és a működés folyama-
tossága érdekében a pataki kar élére Hau-
ser Zoltán, az egri főiskola korábbi sikeres 
vezetője személyében rektori megbízott 
állt, dékánként pedig Kelemen Judit kapott 
bizalmat. Az azóta eltelt alig több mint két 
esztendő az oktatói minőségbiztosítás, 
a képzési kínálat bővítése és a jövőkép 
megalkotása szempontjából komoly sike-
reket hozott. Ezt igazolja a most ismerte-
tett két kötet is.

Stark István: Longitudinálisok
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Tusnády László

Találkozások Szalkai László és 
Képes Géza szülővárosában

Minden tájnak megvan a maga szépsé-
ge (li kulli biládin mahászinu) – mondja 
az arab, és ez a bölcs, ősi gondolat mo-
toszkál bennem, amikor Pénzes Ottó lí-
rai ihletésű gyönyörű könyvét olvasom. A 
túl sokat olvasó ember talán örül, ha egy 
könyv végére ér, mert újabbak várnak rá. 
Pénzes Ottó műve viszont nem ereszt el 
magától, mert nem írhatom be a töredéke-
sen rögzített olvasónaplómba azonnal, az 
elolvasása után, mert maradt még tenni-
valóm vele kapcsolatban. Évekkel ezelőtt 
tervezte, hogy eljön Sárospatakra. Meg-
nézi azt a helyet, ahol 1489-ben a Szal-
kai-kódex született. Tiszteleg Sárospatak 
előtt, hiszen Mátészalkáról és környékéről 
fél évezreddel ezelőtt és korábban is jöttek 
a tudásra szomjazó fiatalok.
Villódzó idősíkok vannak ebben a könyv-
ben. Központjában a találkozások állnak. 
A mai találkozások keresztútja is jelen van 
ebben a könyvben: ez pedig a szeretet. 
Ennek a gyöngybetűit írta Pénzes Ottó 
munkáiban, könyveiben, a „Mécsvilág” fél-
száz számában, és most a harmadik köny-
vében a találkozásokról vall. Hibákról is, 
meghasonlásokról is, de végső kicsengés-
ben mégsem ez marad meg az olvasóban, 
mert egy kisváros emberi újjászületéséről 
szól ez a könyv.
Mi történt valójában? Egy ifjú tanár a szó, 
a tett sugárzó erejével közösséget igye-
kezett teremteni ott, ahol a körülmények 
hatalma már-már sikeresen mosta el a 
múltnak, a hagyománynak az éltető ere-

jét. A szennynek, a bűnnek, a komiszság-
nak a „fekete vonata” eresztgette a füstjét 
– az országos hírverés következtében a 
tisztákat, az ártatlanokat is ebbe a nem 
kívánt, mesterséges gyurmába akarta 
beledolgozni. A szerző tisztázta ezt a kér-
dést, de a kisváros rossz hírét keltő lelki 
vakok – a hamis hírverők ezt nem látták 
meg. Érkeztek helyettük mások. Nem-
zetünk igazi értékeit, ősi gyökereit óvó 
nagyjaink.
A legnemesebb munka közepette a vá-
ros igazát védő tanárra iszonyú betegség 
zúdult: a fehérvérűség. Egy város fogott 
össze: tanítványok, szülők, barátok. A be-
tegnek éreznie kellett a közösség gyógyí-
tó erejét. Fohász emelkedett a magasba. 
Úgy látszott, hogy ember már nem segít-
het, de van erő, mely nem törik meg. Élet-
repesés hatotta át a beteget: meggyógyult 
– hirdeti az orvosi jelentés.
Pénzes Ottó ott folytatta, ahol a kény-
szerű szünet miatt abbahagyta. Minden 
tájnak megvan a maga szépsége – idéz-
tem az arab közmondást az imént, de a 
szerző azt vallja, hogy ahol él, ott van a 
világ közepe. Ő azon a helyen érzi ma-
gát otthon, és ez a meggyőződés minő-
ségileg több annál, mint ha valaki sehol 
sem érzi otthon magát a világban. Úgy 
érzi, hogy rajta „segít” a drog, az alkohol? 
Hazánk legnagyobb lélekbúvárai mutat-
ták meg a mátészalkai fiataloknak azt a 
zsákutcát, amelyet Pénzes Ottó szerint a 
retardált, eltévelyedett, életellenes embe-
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rek szajkóznak unos-untalan – mint esz-
ményi, követendő példát. Bagdy Emőke, 
Pál Ferenc – Feri atya és sokan mások 
az irányítói ennek a nagyszerű léleképí-
tésnek. Csernus Imre professzor em-
berközeli kapcsolatot tart fenn az ottani 
veszélyeztetett fiatalokkal, és tanárként 
bizony mondom, hogy mindenütt jó lenne 
egy-egy Pénzes Ottó tanár úr, mert akkor 
bízvást kérdezhetnénk: halál, hol van a te 
hatalmad?
A görögök a világ köldökéről beszéltek, és 
Delphoiben érezték ezt meg. Számomra a 
kereszténység ilyen rendkívüli helye Assisi 
– épp a természet közelsége miatt. Máté-
szalka kapcsán miért jut ez az eszembe? 
Azért, mert a könyv ezt sugallja: ehhez az 
embernek joga van, szabad így éreznie. 
Pénzes Ottó ilyennek látta és látja városát, 
és tőle ezt a hitet senki sem veheti el. Ilyen 
megközelítésben rajong anyanyelvünkért 
is.
Szalkai László és Képes Géza kapcsolja 
össze leginkább Mátészalkát és Sárospa-
takot. A szatmári kisvárosnak és környéké-
nek a naggyá lett fiai közül többen jöttek 
Sárospatakra tanulni. Ernyedetlen szorga-
lommal hirdettem sárospataki tanítványa-
imnak, hogy töltekezzenek fel mindazzal, 
amit ez a két nagy szellemiség városunk 
számára örökségül itt hagyott. Nem nekik 
van szükségük ránk, hanem mi leszünk 
gazdagabbak általuk.
Főiskolánk (a sárospataki) hasonlít a fer-
rarai vár teraszára. Olyan udvar magaslati 
helye, ahonnan az az ember érzése, hogy 
áttekintheti az egész világot. Janus Pan-
nonius verseinek tanítása egyedüli élmény 
volt nekem Sárospatakon, mert a Szalkai-
kódex itt született, és testközelben volt a 
reneszánsz ragyogása. Mi erre a bizonyí-
ték? Maga a Szalkai-kódex. Egy itteni diák, 
az itt szerzett tudásával lett Magyarország 
főpapja, és magas egyházi megbízatásá-
hoz méltóan teljesítette küldetését: 1526. 

augusztus 29-én életét áldozta hazájáért. 
Mátészalka, Sárospatak és Mohács így ta-
lálkozik.
Hol, hogyan őrzik a főpap emlékét? Pén-
zes Ottó könyve kész tényeket tár elém. 
Ő a mátészalkai Képes Géza Általános 
Iskolában tanít. Nem izgatja az a kérdés, 
hogy a Madarász Imre által hangsúlyo-
zott „Kultusz, vita és feledés” rendjében 
Patak és Mátészalka költőjének, Képes 
Gézának az utóélete milyen kánonba illik 
bele, mert ahol bizonyos, mai, ember nél-
küli kánonok „működésbe lépnek”, onnan 
az igazi emberi értékek „világgá mennek 
egy fűszálon”. Szalkai Lászlóról is zengett 
Rossini híres rágalomáriáját megelőzően 
hamis hírverés, de hősi halála hitelesítet-
te egész életét. A ránk zúduló jéghegynyi 
világtól akart ő megvédeni minket, mert 
a történelem olykor jéghegyeket sodor. 
Képes Géza huszonkét nyelv birtokában 
tárta elénk a világot. Ha élne, sokfelé a 
közöny északi-sarki szelét érezhetné, de 
Mátészalkán él, jelen van. Büszkén őrzik 
az emlékét.
Mit tett Pénzes Ottó ezért a két szellemi 
nagyságunkért? Mindent itt nem sorol-
hatok fel. Ökomenikus gondolkodásának 
szép tanúságtétele az, ahogyan Szalkai 
László emlékét beültette az ifjú szívekbe. 
Diákok kezdtek pénzt gyűjteni azért, hogy 
Mátészalka reneszánsz hírességének 
méltó emléke legyen városukban. Somo-
gyi Győző festőművészünk alkotásában 
örökítette meg ezt a nagyságunkat, és 
ebben a nemes erjedésben, szellemi fo-
lyamatban is Pénzes Ottónak volt orosz-
lánrésze. Így élhette meg Szalkai László 
nagy ünnepét, és ezen Erdő Péter bíbo-
rosunk mondta a beszédet. Meggyőzően 
és szépen szólt arról, hogy Szalkai László 
diákkori jegyzeteit az egyház megőrizte, 
így maradt egyedüli dokumentum a hajda-
ni hazai oktatás színvonaláról. S az bizony 
nagyon magas volt, épp olyan, mint Janus 
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Pannonius idején Ferrarában, Guarino 
mester iskolájában.
Pénzes Ottó meglátja a pillanatnyi lét mé-
lyén a lényeget, a többletet, az örök érté-
ket: azt, ami túlmutat önmagunkon. Egy 

kisváros őszintén tárja fel szívét. Az oda 
látogató kiváló személyiségek nem csu-
pán adnak, hanem kapnak is. Az együttlét 
a legszebb kölcsönhatással jár: szellemi 
gazdagodással.

(Pénzes Ottó: Találkozások Mátészalkán. Beszélgetések, történetek, elmélkedések. Má-
tészalkai Művészetbarát Egyesület, Mátészalka, 2014. ISBN 978-963-12-0511-4)

feLugossy László: Űrállomás fejben
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Farkas Evelin

„Korhely egyetemista spiné”

Szendi Nóra 2015-ös Zárványok című kö-
tete a 2014-es Apokrif könyvek pályáza-
tának egyik nyerteseként jelent meg. Az 
írónő műve így az Apokrif könyvek sorozat 
harmadik darabja, egyben a szerző első 
prózakötete, a szintén a tavalyi Könyvhét-
re megjelent Bödecs Tibor: Semmi zsoltár 
és Juhász Tibor: Ez nem az a környék 
című művek mellett.
A Zárványok Irén, egy magyar szakos fiatal 
felnőtt lány életének egy szakaszát követi 
végig, részletesen kitérve szerelmi életé-
nek történéseire és az ezekhez kapcsoló-
dó, az életút szempontjából meghatározó 
momentumaira. A kiragadott pillanatokat 
az egyes szám első személyű elbeszélő 
naplószerű írásban tárja fel, a legtöbb eset-
ben kábítószer-használat okozta halluci-
nációkkal, álomképekkel telítve. Miközben 
a főszereplő megpróbál a felnőtté válásá-
nak kérdéseire választ találni (Mi hasznát 
veszem majd az egyetemnek? Mi leszek, 
ha nagy leszek? Hová vezet az életem?), 
gyarapodó tapasztalata lesz a drogok te-
rén, ezzel együtt pedig a függőség egyre 
több szempontja, hatása merül fel. Ez a 
problémakör azért érdekesen hangolt eb-
ben a történetben, mert az egyetemista 
drogfogyasztók sajátos szempontját képvi-
seli: nem lecsúszott, elhagyott épületekben 
magukat lövő szenvedélybeteg fiatalokról 
van szó, akik valamilyen szinten elfordul-
nak a valóságtól, hanem olyanokról, akik 
azért fordulnak a droghoz, mert egysze-
rűen „része a bulinak”. A regény azonban 

nem törekszik arra, hogy a gyökeréig ásson 
e problémáknak, hangvétele inkább köny-
nyed, sokszor humoros, a tinédzser naplók 
hangulatát idéző: a felszínen marad, in-
kább a bölcsész drogfogyasztók rétegének 
minél sokszínűbb atmoszféráját mutatja be, 
kerülve a cselekmények mélyebb szintjeit, 
vagy ezeket tinédzser esetlenséggel ana-
lizálja. A fókuszált értelmezések hiánya 
azonban nem zavaró, épp ezért simul a 
történetvezetésbe például az a kitekintés, 
amelyben néhány lap erejéig nem Irén, ha-
nem Csuri, a lány egyik partnere lesz a fő-
szereplő. Miközben Irén számára a család, 
a pénzszerzés, úgy tűnik, nem okoz problé-
mát, a fiú történetei ezen szempontokba is 
rövid bepillantást engednek.
A kötet illusztrációit a szerző maga készí-
tette. A néhány kép kifejezetten a történet-
ből kiragadott jeleneteket, alakokat mutat 
be, így ezek a naplóforma kiegészítése-
ként az élményátadást, a szereplők elkép-
zelését segítik, még akkor is, ha nagyon 
groteszk, leegyszerűsített megjelenítésről 
van szó. Stílusában filmszerűek, főként 
a fekvő képek, amelyeket szélesvásznú 
keretként vesznek körbe a lapok, de az 
újságok képviccei, illusztrációi is megele-
venednek a szignó stílusának hatására. 
A szürkeskála színeinek használata pe-
dig nyomasztóvá teszi a megjelenített vi-
lágot. Irén megjelenítése maszkulinizált, 
nemcsak az eltúlzottan erős szemöldök, 
hanem az ívelt formák, másodlagos nemi 
jegyek elhagyása miatt is. Ez szintén a 
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naplószerű írás önértelmezését erősíti, hi-
szen az elbeszélő gyakran ír arról, hogy 
magát mennyire fiúsnak látja.
Bár a regénynek sok jól eltalált vonása van, 
az elbeszélői mód pedig tökéletesen illik 
a karakter megjelenítéséhez, számomra 
mégis az intertextuális játékok és az iro-
dalmi alakok használata bizonyult a legerő-
sebbnek. Ezek olykor csupán céltalannak 
tűnő beszúrások, minthogy „[a]z ég tiszta, 
falatnyi ködkép sincs a kedély láthatárán” 
(368. o.), de olykor egészen kifejtett, át-
alakított utalásrendszerek. Például a két, a 
halál irányába szállító közlekedési eszköz, 
egy busz és egy taxi, erősen megidéz-
heti bennünk a Harry Potter-világ Kóbor 
Grimbuszát és Weasleyék repülő autóját, 
vagy hogy Csuri „papeszkám” megszólítá-
sa A Pál utcai fiúk Csónakosát juttathatja 
eszünkbe. Legyen szó akár a kifejtettebb, 
akár az egyszerűbb utalásokról, a regény 
játékossága mellett ezek is az atmoszféra-
teremtés lényegi pontjai: a magyaros lány 
hallucinációiba mélyen beleivódnak az iro-
dalmi fogalmak, címek, szövegek és a kép-
zelgések hatására ezek átalakulnak, mó-
dosulnak, tudatlanul is felidéződnek, akár a 
magánéleti problémákkal karöltve is.
Az irodalom felől olvasva Irénnek nem-
csak a szerelmi életéből kapunk egy sze-

letet: míg a lány a történet elején még 
szövegdobozba gyűjti gondolatait, addig a 
regény végére az írás mint hatalomba vé-
tel kerül elő, így a mű fejlődés- és beava-
tás regénnyé is válik. E megközelítésből 
is értelmezhető a Zárványok cím: az írás 
azon történetek gyűjteménye, amelyek 
egyenként lekerekített események, de ön-
magukban nem vezetnek sehová. A cím 
jelentésének másik értelmezése pedig a 
biológiai/művészeti fogalommal írható kö-
rül: a zárvány az idegen anyagot tároló nö-
vényi szerv, amely megakadályozza, hogy 
ezek a matériák ártani tudjanak a növény-
nek. A történetben a zárványok a férfiakat 
is jelölhetik, akik idegen anyagként kerül-
nek Irén történetébe, majd elzárva végzik, 
így teremtve meg a retrospektív írásmód 
lehetőségét.
A regény gond nélkül szippantja be az ol-
vasóját a már emlegetett könnyedsége és 
humorossága miatt – bár a történet eleje 
kissé döcögősen indul: a busz feltűnéséig 
erőtlen a szöveg. A Zárványok jó kiinduló-
pont lehet ahhoz, hogy például a közép-
iskolás korosztály „olvasásra szoktató” 
műve legyen, hiszen élvezetes olvasmány, 
és utalásrendszere révén a magyar irodal-
mi univerzumot is új színben láttathatja a 
fiatalabbak számára.

(Szendi Nóra: Zárványok. Apokrif – Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2015. ISBN 978-
963-7043-71-0)
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A Zempléni Múzsa 2011–2015. évi 
XI–XV. évfolyamainak tartalomjegyzéke

Az alábbiakban az állandó rovatok (Tudomány és társadalom, Művészet, Szépirodalom, 
Szemle) szerinti szerzői betűrendben közreadjuk a Zempléni Múzsa 2011–2015 között 
megjelent XI–XV. évfolyama összesített tartalomjegyzékét (41–60. számok: az XI. évf. 1. 
számtól a XV. évf. 4. számig). A rovatok után a szerkesztőségi közlemények következnek, 
majd az egyes lapszámokban illusztrációkat közlő művészek, illetve közgyűjtemények 
névsora. A számvetést a lapszámok címlapképének közlésével zárjuk. A zárójeles hivat-
kozások feloldása a rovatoknál: évfolyam/évfolyamon belüli lapszám/kezdő–záró oldal-
szám; az illusztrációknál: évfolyam/évfolyamon belüli lapszám. Tartalomjegyzékünk nem 
repertórium, így név-, cím- és tárgymutatót, illetve az ismertetett művekről szerzői és 
címmutatót nem tartalmaz. Reményeink szerint így is átfogó képet ad a folyóirat utóbbi öt 
évének eredményeiről.
A közlemény előzménye: A Zempléni Múzsa 2001–2010. évi I–X. évfolyamainak tartalom-
jegyzéke. Összeállította: Bolvári-Takács Gábor = Zempléni Múzsa, X. évf. 4. (40.) szám, 
2010. tél, 89–108. o.; valamint: A Zempléni Múzsa 1–39. számainak címlapjai = Zempléni 
Múzsa, X. évf. 4. (40.) szám, 2010. tél, 75–84. o.

Tudomány és társadalom

Bába Szilvia: Magyar identitás az Amerikai Egyesült Államokban (XII/3/5–12)
Balassa M. Iván: Falvak és telkek a Felföldön (XII/2/21–25)
Balázs Tibor: Szabó Zoltán, a teológus és politikus. Egy karrier a Horthy-korszakban 
(XI/4/5–15)
Balázsi Károly: Hemingway – Baktay – Kós, avagy olvasni jó (XIV/3/5–16)
Barna Péter: Női narráció, szolecizmus, prózaversnyelv, transzhumán. Retorikai és gram-
matikai eszközök „A Testhez” című kötetben (XII/1/16–22)
Bartha Ákos: A sárospataki faluszeminárium és a két világháború közötti falukutatás 
(XI/1/26–37)
Benke István: Finkey József bányamérnök emlékezete (XIV/3/48–51)
Benke István: Sárospataki kaolinbányák (XV/1/34–41)
Bertha Zoltán: Dobos László királyhelmeci szobránál (XV/4/31–33)
Bertha Zoltán: Sors és misszió. Tóth-Máthé Miklós történelmi drámáiról (XI/2/32–40)
Bodovics Éva: Gyermekélet és gyermekhalál a paraszti társadalomban (XI/1/5–19)
Bolvári-Takács Gábor: A Sárospataki Református Kollégium és a Magyar Tudományos 
Akadémia szellemi kapcsolatai (XV/2/21–33)
Bolvári-Takács Gábor: Kísérlet pataki diákszövetség létrehozására, 1917 (XIV/2/26–36)
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Bolvári-Takács Gábor: Művészetpolitika a Rákosi-korszakban (XI/4/31–48)
Czoch Gábor: Kassa az európai migrációs folyamatokban (1781–1848) (XIII/4/5–13)
Csorba Dávid: Debreceni Ember Pál könyvtára (XIV/3/33–47)
Csorba Dávid: Thököly üstököse (XI/4/16–24)
Dáné Tibor Kálmán: A népfőiskoláról erdélyiesen (XIII/3/26–30)
Déry Zoltán: Sárospataki diákemlékeim a 20. század derekáról (XII/4/38–47)
Dobay Béla: Komáromi János ébresztése. Gondolatok az író születésének 125. évfordu-
lóján (XV/1/24–33)
Egey Emese: Nem mind szlovák, ami tót (XIV/1/15–18)
Éles Csaba: A természeti és a társadalmi esztétikum példakörei Eötvös József életművé-
ben (XIV/1/5–14)
Éles Csaba: Nemzeti fölemelkedés és tudatos hazafiság. A nemzetgazdaság, a társadal-
mi reformok és a történelmi tradíciók éltetésének időszerű problémái Szemere Bertalan 
útirajzaiban (XII/3/13–20)
Éles Csaba: Önképzés, utazás és olvasás Erdélyi János gondolatvilágában (XV/2/34–45)
Enghy Sándor: Zsidó szellemtörténeti kalandozások (XV/3/28–34)
Fintor Gábor – Szabó József: A televíziós sportműsorok hatása az egyes társadalmi ré-
tegekre (XII/1/23–29)
Gazdag Vilmos: A kárpátaljai magyar nyelvhasználat orosz/ukrán kölcsönszavai 
(XV/4/25–30)
Gergely Attila: A mai japán család (XV/4/10–19)
Gerner Zsuzsanna: Közép-európai etnikai leporelló (XIII/4/28–31)
Gulyás Péter Pál: A Baba-Babba. Gyermekisten a magyar őshagyományban (XII/4/5–24)
Jakab István: Anekdoták pataki diákéveimből (XIII/4/32–36)
Jakab István: Anyanyelvünk helyes használatának kérdései (XII/4/34–37)
Jakab István: Kisebbségi magyarjaink identitáskeresésének és magyarságmegtartásá-
nak gondjai s módjai (XI/3/5–13)
Jakó János – Karasszon Dénes: A sárospataki iskolakórház és a 20. század kiemelkedő 
iskolaorvosa, Jakó János (XIV/2/19–25)
Jónás Károly: Panka Károly és Trócsányi György könyvtárosi munkássága. Fejezetek az 
Országgyűlési Könyvtár történetéből (XI/4/25–30)
Kamarás István: Lelkipásztorkodás a református egyházközségekben (XIV/1/19–37)
Kapusi Angéla: Vályi Nagy Ferenc és az Íliász-pör (XV/4/20–24)
Karlowits-Juhász Orchidea: Pedro Arrupe és a „másokért élő ember” eszménye (XIV/4/5–11)
Kiss Endre: A mindennapiság mint a gyermekfilozófia tárgya és közege (XV/4/5–9)
Koncz Gábor: A pataki kollégium visszavételének (1989–1990) történelmi körülményei 
(XV/3/35–42)
Koncz Gábor: Változás-menedzsment a kulturális intézményekben (XII/2/26–29)
Koncz Sándor: Felvillantások Alsóvadászról (XIII/2/31–45)
Kosárkó László: A városrendezési, városfejlesztési irányzatok, korszakok mint a „történe-
tiség rendjeinek” kifejeződései a 20. századi Miskolcon (XI/2/41–47)
Kovács Áron: Fáy András pataki diákévei (XIV/4/36–39)
Kovács Klára: A magyar testnevelés és sport fejlődésének társadalmi és politikai tényezői 
a második világháborúig (XII/4/25–33)
Kováts Dániel: Deme László és a sárospataki Alma Mater (XII/1/30–36)
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Kováts Dániel: Zemplén művelődéstörténeti öröksége (XV/1/5–14)
Kövér Laura: A koreai családmodell változása a 20. században (XIV/3/17–32)
Kupa László: A szociológus Rézler Gyula és kálváriás nemzedéke (XIII/3/16–25)
Labancz Eszter Szidónia: Aczél György és a vitatkozás „szabadsága” (XII/3/32–38)
Máriás József: „Az igazak emlékezete áldott” Arcképvázlat a teológus, a tudós és az író 
Makkai Sándorról (XV/2/5–15)
Máté László: Nyelvművelés – nyelvvédelem – nyelvmentés (XV/2/16–20)
Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Sátoraljaújhely a századfordulók értékeinek vonzásában 
(XI/3/27–36)
Miklósi Márta: A kriminálandragógia európai gyökerei és hazai története a 20. század 
közepéig (XIII/1/21–29)
Miklósi Márta: A kriminálandragógia Magyarországon a 20. század második felében 
(XIII/4/14–27)
Molnár Márton: Katolikus és protestáns irodalomszemlélet az 1920–1930-as években. 
Keresztény irodalmi műhelyek és reformtörekvések (XIII/1/30–39)
Ötvös László: Kálvinizmus és a magyar irodalom (XI/1/42–46)
P. Vas János: A betyárvilág társadalmi háttere, kiterjedése és korszakai Magyarországon 
(XII/2/5–20)
Paládi-Kovács Attila: Erdélyi János és a Magyar Tudós Társaság/Tudományos Akadémia 
(XIV/2/5–11)
Papp Imre: Mátyás Ernő teológiai és pedagógiai pályája, 1925–1950 (XV/1/15–23)
Péterfi Ferenc: A közösségi akarat esélyeiről (XIV/4/12–16)
Pomogáts Béla: Anyanyelvi Konferencia – egy szellemi műhely küldetése (XIII/1/5–20)
Pusztay János: Tudásalapú társadalom – alulról építve (XIV/1/38–41)
R. Várkonyi Ágnes: Comenius, a nemzetek tanítója (XI/3/22–26)
Striker Sándor: Kulturális meghatározottság és gömb-gondolkodás (XV/3/5–17)
Szabadfalvi József: A jogbölcselet mint „a jog természettudománya”. Vázlat Pikler Gyula 
jogfilozófiai munkásságáról (XI/3/14–21)
Szabadfalvi József: Pauler Tivadar, az észjogtudomány utolsó nagy alakja (XIV/2/12–18)
Szathmáry Béla: Kövy Sándor emlékezete (XIII/2/15–21)
Szathmáry Zoltán: Az információs társadalom és egyes devianciái (XI/2/5–18)
Szmodis Jenő: A jog történeti és szociológiai vonatkozásai (XI/1/20–25)
T. Kiss Tamás: Durkó Mátyás életútja (XV/3/18–27)
Takács Ádám: A kritika kulturális funkciója a humántudományokban (XIII/3/5–15)
Takács Béla: Református temetőink fejfáinak esztétikája (XIV/4/17–35)
Takács Béla: Reformátusok Magyarországon. Művelődéstörténeti áttekintés a reformáci-
ótól a rendszerváltásig (XIII/2/5–14)
Tamusné Molnár Viktória: Mitrovics Gyula esztétikai írásai (XI/2/19–31)
Tarján Tamás: Apa, atya, fiú. Egy motívum Hubay Miklós életművében (XIII/2/22–30)
Török Imre: Válaszúton a magyar felsőoktatás (XIII/3/31–44)
Tőzsér Zoltán: Nyugat-európai orientációjú oktatáspolitika a két világháború között. A sá-
rospataki Angol Internátus és a pannonhalmi olasz gimnázium (XII/3/21–31)
Viga Gyula: A néprajzkutató Dankó Imre tudományos öröksége (XII/2/30–35)
Viga Gyula: Balassa Iván, a sokoldalú néprajztudós. Emléksorok halálának tízedik évfor-
dulóján (XIII/1/40–44)
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Vitéz Ferenc: Kritika és mű (XII/1/5–15)
Vozdvizsenszkij Vagyim: Comenius első keleti követője: Grigorij Szkovoroda (XI/1/38–41)

Művészet

A keverőben ott ült egy fél szimfonikus zenekar. Beszélgetés Szoboszlay Péter rajzfilm-
rendezővel (A beszélgetést Földy-Molnár Lilla készítette) (XV/1/42–46)
A koreográfus. Vörös Nóra interjúja Román Sándorral (XIV/1/42–46)
Baranyai Katalin: Teremthet-e közösséget és stílust az építészet? Viták a nemzeti jelleg-
ről és a népi építészetről a két háború között (XII/1/37–44)
Bolvári-Takács Gábor: A kaposvári színház a kultúrpolitika sodrában (XIV/3/72–74)
Bolvári-Takács Gábor: A Nádasi Balett Stúdió, 1937–1949 (XII/3/64–67)
Bolvári-Takács Gábor: A nyilvános táncoktatás szabályozásának kialakulása (1896–
1925) (XIV/4/40–50)
Bolvári-Takács Gábor: Művészeink és íróink Magyar Öröksége (XI/2/68–70)
Bolvári-Takács Gábor: Terpszikhoré és Thália vonzásában. Nádasi Myrtill emlékiratai 
(XII/2/59–60)
Bordás István: Egy művész-tanár Abaújból. Rézművesné Nagy Ildikó világa (XII/4/55–56)
Bordás István: Mai nagybányaiak – válogatás nagybányai magyar képzőművészek alko-
tásaiból. (Kiállítás Sárospatakon) (XIV/4/51–52)
Bordás István: Mai sárospataki képzőművészek kiállítása Nagybányán és Sárospatakon 
(XV/4/34–36)
Crescendo con Spirito – beszélgetés Füzesséryné Dudás Eszterrel (Az interjút készítette: 
Mesterházi Gábor) (XV/2/59–64)
Dobrik István: Időtlen idő. Mezey István grafikusművész emlékére (XII/2/36–38)
Dombóvári János: Ötven éves a sátoraljaújhelyi szimfonikus zenekar (XI/4/67–70)
Egy „sűrű” fotós. Interjú Nagy Károly Zsolt antropológus fotográfussal (készítette: Földy-
Molnár Lilla) (XIV/3/52–60)
Fazekas Balogh István: „Vállalnom kell, hogy kifogjak a sorson…” Mladonyiczky Béla 
szobrászművész pályája (XII/3/39–44)
Fittler Katalin: Bónis Ferenc ikerkönyvei Bartókról és Kodályról (XIII/1/67–69)
Fittler Katalin: Wagnerissimo – a fából vaskarika négyszögesítése (XV/4/47–50)
Fodor Csaba: Nagy Frigyes és a porosz udvari zenei élet (XIV/1/55–60)
Fodorné Molnár Márta: Modern táncművészeti törekvések Európában és Magyarorszá-
gon a 20. század első felében (XII/4/63–75)
Forgács D. Péter: A magyarok és az osztrákok imázsa az eredeti Cigánybáró-változatok-
ban (XIII/1/45–50)
Gupcsó Ágnes: Egressy Béni, az „ember és magyar”. Emléksorok a zeneszerző születé-
sének kétszázadik évfordulójára (XIV/2/37–39)
Haffner Anikó: Színésznők közéleti szerepben. Életutak a 20. századból (XIII/2/59–69)
Hajdú Ildikó: A Miskolci Grafikai Biennálék fél évszázada, 1961–2011 (XI/2/48–56)
Harsányi László: Az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület és a Művész-
akció (1939–1944) (XIII/3/51–64)
Hollerung Gábor: A közönségnevelés pedagógiai és művészeti összefüggései. Komoly-
zenei tapasztalatok és távlatok (XIV/2/53–58)
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Jákfalvi Magdolna: A Várkonyi 100 elé (XV/2/65–68)
Jálics Kinga: „Álljunk fel egy nagy körbe, fogjuk meg egymás kezét!” Zsuráfszky Zoltán 
pályaképe (XIII/1/51–56)
Kaán Zsuzsa: Életmű és pályakép. Kun Zsuzsa portréja (XI/1/65–67)
Kelemen Judit: Művészeti nevelés a sárospataki főiskolán (XIV/4/61–63)
Kolozsi László: Szálkák – Marczi Mariann lemezéről (XIV/1/65–66)
Kőháti Zsolt: A naiv film a hetvenes évek magyar filmművészetében (XII/3/51–63)
Kőháti Zsolt: A plein air a ’60–70-es évek magyar filmművészetében (XII/2/47–58)
Kőháti Zsolt: Egy teljességelvű művészi ábrázolásmód (XI/3/37–46)
Kulcsár Ferenc: Látni a láthatatlant. A 70 éves Tóthpál Gyuláról (XI/3/47–50)
Laczkóné Pálfi Alojzia: Kiss Áron Magyar gyermekjáték-gyűjteményének hatása a zenei 
nevelésre (XIV/1/61–64)
László Erzsébet: Seres János festőművész emlékezete (XIV/2/40–42)
Lelket Európának. Beszélgetés Mohi Sándorral a dokumentumfilmezésről (Az interjút ké-
szítette: Baranyai Katalin) (XI/4/52–58)
Marczi Mariann: A tokaji bor dicsérete. A Tokaj-Oremus borászat zenei gyűjteményéről 
(XIII/4/65–70)
Marczi Mariann: Ligeti-etűdök (XII/4/48–549
Molnár Dániel: Cirkusz és pártállam, 1947–1954. Államosítás és központosítás Magyar-
országon (XII/1/61–70)
Nagy B. István: Gondolatok a képzőművészetről (XII/1/45–52)
Ónodi Béla: Molnár István expresszionista, avantgárd korszaka (XIV/3/67–71)
Pirint Andrea: Korrajz, emberi sorsok, művészeti élet. A Miskolci Galéria fél évszázada 
(XI/4/49–51)
Retkes Attila: Az operett az ötvenes évek Magyarországán (XIII/3/71–72)
Sárospatak – művészet – oktatás. Rácz István levele, 1975. (A dokumentumot bevezette 
és közzéteszi: Egey Emese) (XI/2/63–67)
Sirató Ildikó: A Tolnay 100 konferenciakötet elé (XV/4/51–52)
Sohár Pál: Csúcspontok Wagner zenedrámáiban (XIII/4/37–50)
Soltész Márton: Liszt Ferenc és a mitológia találkozása az éremművészetben (XI/1/47–58)
Soós Imre: Fery Antal grafikusművész élete és munkássága (XIII/2/46–50)
Szabó Irén: Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Sárospatakon (XV/2/46–48)
Széll Rita: Thoinot Arbeau és a tánc mestersége (XI/1/63–64)
Szent-Ivány Kinga: Spicc-cipő: emlékek, vér és verejték (XV/1/70–71)
Szíj Enikő: Néhány háborús és békés bekezdés Rácz István életrajzához (XI/3/57–59)
Támba Renátó: Kislány kakassal. Koszta József néhány leánygyermek-ábrázolásának 
gyermekkor-történeti ikonográfiai szempontú elemzése (XV/3/55–67)
Tóthpál József: Érctorkok évszázadai. A Honvéd Férfikar köszöntése (XIII/2/70–71)
Tusnády László: Giuseppe Verdi és az olasz irodalom (XIII/3/45–50)
Ungvári Judit: A debreceni kőszínház 150 éve (XV/3/68–70)
Venczel Sándor: Színházi egypercesek Kaposvárról (XV/1/57–69)
Veress Dániel: Egy építész a betonba simult nemzedékből. Száz éve született Ázbej Sán-
dor (XIII/4/51–60)
Vitéz Ferenc: Az „önmagával azonos” művész. Holló László emlékezete (XV/3/43–46)
Vitéz Ferenc: Bertha Zoltán centenáriumi kiállítása Sárospatakon (XIV/2/59–62)
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Szépirodalom

Áfra János: szertartás előtt (XI/2/71)
Asbóth Balázs: Háromvirágok (XV/3/86–91)
Asbóth Balázs: Welwitschia Mirabilis. „bodorodó levélzet” (XIII/4/83–85)
Ayhan Gökhan: Barátság (XV/4/61)
Ayhan Gökhan: Ülés. (XV/4/62)
Bakonyi Péter: Anyám fogadott anyja (XII/2/76–78)
Bakonyi Péter: Öregnek nem jó (XIV/4/80–81)
Bakonyi Péter: Ötös Ketteske (XI/1/75–78)
Bakonyi Péter: Ünnep haván… (XIII/1/70–72)
Balázs Ildikó: Mécskolomp (XII/3/87–88)
Balázs Ildikó: Una corda (XIV/2/78–80)
Balázs Zoltán: Az álmatlan ember (XIV/1/72–75)
Balázs Zoltán: pórázon vezet a hang (XI/2/82)
Balázs Zoltán: tájvers (XI/2/83)
Balogh Gergő: Kétszemközt lényegtelen (XII/4/86)
Balogh Gergő: Vázlat ugyanarról (XII/4/87)
Balogh Péter: Ember helyett (XIII/1/73)
Balogh Péter: Megrepedt táv (XIII/1/74)
Baranyi Gergely: 2011. 10. 12. (XI/3/65)
Baranyi Gergely: hajócska vár (XI/3/63
Baranyi Gergely: orrvérzés közben (XI/3/64)
Barcsai László: a távolság (XI/2/84)
Barcsai László: Illatod (XI/2/85)
Bartkó Péter Szilveszter: a tenger mégsem (XV/1/80)
Bartkó Péter Szilveszter: együtt indultunk (XV/1/81)
Bartkó Péter Szilveszter: hosszú ősz (XV/1/82)
Bende Tamás: felszínre hozni mindent (XIII/2/83–84)
Bene Zoltán: A művészet hatalma (XI/4/81–82)
Berényi Csaba: Foggal-körömmel (XII/3/86)
Berényi Csaba: Fültanú (XII/3/85)
Berényi Csaba: Minőségét megőrzi (XII/3/84)
Bereti Gábor: A relatív remény (XI/1/80)
Bereti Gábor: Vígasztalom P. Kleet (XI/1/79)
Bogdán József: A szagos mise után (XIII/4/87)
Borbély András: Egy fénykép árnyéka (XIV/3/89)
Borbély András: Léthe (XIV/3/86–88)
Borbély András: Madár és szél (XIV/3/90–91)
Borda Réka: A hitetlenség megkísértése (XIV/1/76)
Borda Réka: Közös déd (XIV/1/77)
Bödecs László: Ez sem (XV/3/75)
Bödecs László: Nem nagy teher (XV/3/74)
Csobánka Zsuzsa Emese: Ariadné (XV/2/84–85)
Csontos Márta: Látáskárosult (XIV/4/78)
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Csontos Márta: Selfsaving Instructions (XIII/4/86)
D. Nagy Nóra: Párna (XII/4/83)
D. Nagy Nóra: Szőnyeg (XII/4/82)
Dékány Dávid: szaggatott (XII/3/83)
Dékány Dávid: valaki helyettem (XII/3/81–82)
Demény Péter: Sanzon az égről (XV/2/69)
Evellei Kata: Üdvözlégy (XIV/2/65–67)
Evellei Kata: Vonzáskörzet (XIV/2/68)
Falussy Móric: Utánérzés (Miskolc – Budapest) (XIV/2/69–73)
Farkas Arnold Levente versei (XII/2/61–62)
Farkas Arnold Levente: mi lesz a cím (XIII/2/82)
Farkas Arnold Levente: péntek (XIII/2/81)
Farkas Arnold Levente: részletek (XIII/2/80)
Farkas Gábor: Amivé (XI/3/87)
Farkas Gábor: Apokrif (XI/3/86)
Farkas Gábor: onnan (XII/2/75)
Farkas Gábor: Stációk (XI/3/88)
Farkas Gábor: Vers-idő (XII/2/74)
Fenyvesi Orsolya: A történetmondás kudarca (XIII/4/71)
Fenyvesi Orsolya: Gravitáció télen (XIII/4/72)
Fenyvesi Orsolya: Illusztráció (XII/2/70)
Fenyvesi Orsolya: Ostya (XII/2/71)
Fischer Botond: 1962 (XIV/3/84–85)
Fitos Adrián: Emptyfull4,3,2 (XIII/3/84–86)
Gábori Kovács József: Syntax error (XI/2/87)
Gábori Kovács József: Szakítás (XI/2/88)
Gergely Bori: A faház (XIII/3/83)
Gergely Bori: Rózsakert (3/82)
Gergely Bori: Új órák (XV/1/76)
Gergely Bori: Vizeid (XV/1/77)
Gulisio Tímea: méltóság (XV/2/77)
Gulisio Tímea: the be(a)st (XV/2/78)
Győrfi Kata: az ágyhoz képest (XIV/4/66)
Halmi Tibor: Haiku-füzér „keletről” (egy ismeretlen kismester munkái) (XIV/1/80–81)
Hartay Csaba: Éji kikérdezés (XIV/2/76)
Hartay Csaba: Értünk jönnek (XIV/2/77)
Horváth Imre Olivér: Kidoblak (XI/4/739
Horváth Imre Olivér: Metszet (XI/4/74)
Jassó Judit: Altató mese a Napról és a Holdról (XIII/2/73–74)
Jász Attila: Átiratok (XIV/3/75–76)
Jenei Gyula: Félelem (XII/3/70–71)
Juhász Márió: Alaprajz (XIV/4/76)
Juhász Márió: Három rövid tautológia (XIV/4/77)
Juhász Tibor: Melegebb öl (XIII/4/82)
Kántás Balázs versei (XI/4/83–84)
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Kántor Zsolt: A lélek varratai (XIII/3/76)
Kántor Zsolt: A nyelv a dolog elé siet (XIII/3/75)
Kántor Zsolt: A pillanat tekintete (XIV/3/80)
Kántor Zsolt: Az ítélőerő mimikája (XII/3/79)
Kántor Zsolt: Napfény íz nélkül (XII/3/80)
Karap Zoltán: Fluxus-partitúrák regényíróknak (XIII/2/76–79)
Keller Ilka: Habituáció – 1. (XV/4/58)
Keller Ilka: Interfázis – 4. (XV/4/59)
Keller Ilka: Olfactorius – 7. (XV/4/60)
Kerber Balázs: Azt hittem, (XIV/1/70)
Kerber Balázs: este nem látom (XI/4/80)
Kerber Balázs: Összenevettünk, (XIV/1/71)
Kerber Balázs: Tejút (XI/4/79)
Koch Imre: Az évszakok színeváltozása (XI/1/69)
Koch Imre: Gyöngysor (XI/1/71)
Koch Imre: Szerepek (XI/1/70)
Komjáti Ildikó: A fekete Hold (XV/4/65)
Komjáti Ildikó: Hajnalvers (XV/4/66)
Komlósi Kornél: Csavargások (XI/3/68)
Komlósi Kornél: Medvetánc (XI/3/67)
Komlósi Kornél: Test, töredékben (XI/3/66)
Komor Zoltán: Dugiültetvény (XIV/3/82)
Komor Zoltán: Egy kapcsolat hajtásvonalára (XIV/3/81)
Komor Zoltán: Régi trükk (XIV/3/83)
Korpa Tamás: Lelakatolt szobák (XIII/2/72)
Kovács Edward: A várakozók (XV/4/63)
Kovács Edward: Rétegfestés (XV/4/64)
Kovács Fruzsina: Rózsaszín burok (XI/4/75–78)
Kulcsár Árpád: címtelen (XV/1/78–79)
Kustár György: Bábel (XV/3/81)
Kustár György: Pál (XV/3/79–80)
Láng Eszter: fehér-kék ének (XV/4/57)
Láng Eszter: rendelt idő (XV/4/56)
Láng Orsolya: Álljon itt (XIV/4/65)
Láng Orsolya: Szegedi széljegyzet (XIV/4/64)
Lapis József: Tölgyesi Géza versei elé (XV/3/71)
Lászlóffy Csaba: Az esendőség prelúdiumából halhatatlanság-fúga (XI/3/62)
Lászlóffy Csaba: Jelen idejű múlt (XI/3/61)
Lászlóffy Csaba: Tabernákulum (XI/3/60)
Lukáts János: A kert (XV/4/67–69)
Lukáts János: A szélharang (XV/2/79–82)
Lutz-Gantenbein, Maria versei (fordította: Cseh Károly) (XIII/1/81–89)
Magolcsay Nagy Gábor: Köd (XII/4/84)
Magolcsay Nagy Gábor: Négy égtáj: észak (XII/4/85)
Merényi Krisztián: Disneylandi kaland (XII/1/81–84)
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Mezei Gábor: monstrum 17 (XIII/3/73)
Mezei Gábor: penge/szél (XIII/3/74)
Mezősi Miklós: Este van, este volt (XI/2/72)
Mezősi Miklós: Referansz (XIII/3/81)
Mezősi Miklós: Vers, mértékkel (XIII/3/80)
Mizsur Dániel: Egyszerű fénysáv (XV/2/76)
Molnár Illés: Fúga (XIV/1/68)
Molnár Illés: Noé (XIV/1/69)
Molnár Illés: Történet nélküli történet (XIV/1/67)
Necz Dániel: Körhinta (XI/1/72)
Németh Zoltán: Versek a semmiből, sehová (XI/4/71)
Novák György: folyosó (XV/3/84)
Novák György: hirtelen (XV/3/85)
Novák Valentin prózái (Maj Om Ce mester...) (XI/1/73–74)
Nyerges Gábor Ádám: Fázhatok (XIII/2/75)
Nyerges Gábor Ádám: Magad helyett zümmögő (XI/1/68)
Nyirán Ferenc: Apróságok kicsiny tárháza 16. (XIII/4/73)
Nyirán Ferenc: Apróságok kicsiny tárháza 25. (XIII/4/74)
Nyirán Ferenc: Csak próbáld... (XI/3/81)
Nyirán Ferenc: Nem akarom (XI/3/84–85)
Nyirán Ferenc: Reggeli kérdés (XI/3/82–83)
Oláh András: amiről hallgatni kell (XV/3/82)
Oláh András: felébresztett félelem (XIII/3/88)
Oláh András: kivétel (XIII/3/87)
Oláh András: visszhang (XV/3/83)
Pál Sándor: Üzenetrögzítő (XI/2/86)
Pallag Zoltán: Nagyanyám nipposztáskor (XIII/4/75–76)
Papp Dénes: Hazatérés (XIV/3/77–79)
Papp Sándor: Főzés (XIV/1/78)
Papp Sándor: Koordináta (1/79)
Polák Péter: a főút üres (XIV/4/74)
Polák Péter: fiastyúk (XIV/4/75)
Polgár Tóth Tamás: Cigányok (XII/1/86)
Polgár Tóth Tamás: Kívánság (XII/1/85)
Porkoláb Ádám: Mesélj nekünk, Krónikás! (XIII/2/85–87)
Sepsi László: Zsákosember (XIV/4/67–73)
Seres Lili Hanna: A rontás töredéke (XV/4/55)
Seres Lili Hanna: Aki kedves közönnyel fogad (XV/4/53)
Seres Lili Hanna: Lassú nyárban (XV/4/54)
Siska Péter: Készenlét (XV/3/78)
Siska Péter: Mélyaltatás (XV/3/76)
Siska Péter: Tartarosz (XV/3/77)
Somoskői Beáta: A Nem Ismerthez (1–4.) (XI/1/81–84)
Somoskői Beáta: Egy isten elmúlása. Itt. Minden. Ezentúl. (XIV/1/82–83)
Strausz Kinga: A bomlás fokozatai (XII/4/81)
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Szalay László Pál: Tour de önérzet (XI/2/73–79)
Székelyhidi Zsolt: Mágia-olvasások (XII/4/76–78)
Szeles Judit: Nyár (XIV/2/81–85)
Szénási Miklós: Jó lenne végre indulni (XII/2/63–67)
Szihalmi Csilla: áhítattal (XIII/4/80)
Szihalmi Csilla: csigaházrom (4/79)
Szőcs Petra: Háromkor a kápolnában (XII/3/89)
Szőcs Petra: Szép rövid vers (XII/3/90)
Szűk Balázs: Könnyező (Egy népdalra) (XIII/4/81)
Tinkó Máté: Antwerpen múzsája (XIII/4/78)
Tinkó Máté: Meddőhálók (XIII/4/77)
Toroczkay András: Forró-gőzölgő (XV/1/74–75)
Toroczkay András: Viasz I. (XIV/2/74)
Toroczkay András: Viasz II. (XIV/2/75)
Tóth Kinga: békülő (XII/2/68)
Tóth Kinga: kapcsolat (XII/2/69)
Tóth Laura: Egy tavaszi délután (XII/2/73)
Tóth Laura: Lekvár (XII/2/72)
Tölgyesi Géza: Hallgatás (XV/3/73)
Tölgyesi Géza: Szárnyak és liliomok (XV/3/72)
Tukaj, Habdulla tíz verse (fordította: Cseh Károly) (XII/1/71–80)
Ujvári Luca: Az utolsó három nap (XIII/1/75–80)
Urbán Ákos: Bagyrag (részlet) (XIII/3/77–79)
Urbán Ákos: Csoda, faluban (XI/3/69–80)
Urbán Ákos: Faiskola (XV/2/70–75)
Urbán Ákos: Feri (XII/3/72–78)
Vadász János: Óév – újév (XIV/4/79)
Vass Norbert: Prímszám (XV/2/83)
Vass Tibor: < Bibinke és > játéka a haljboltban (XII/3/68–69)
Vass Tibor: Bibinke és a bibliofil évelők (XV/1/72–73)
Vécsei Rita Andrea: Bájos (XII/4/79)
Vécsei Rita Andrea: Eszterházy szelet (XV/1/83)
Vécsei Rita Andrea: senki többet (XV/1/84)
Vécsei Rita Andrea: Ünnep (XII/4/80)
Závada Péter: Milyen hideg lehet (XIV/2/63)
Závada Péter: Mintha két irányból (XIV/2/64)
Zsávolya Zoltán: „Westelnémasága” (XI/2/80)
Zsávolya Zoltán: Arról, hogy mit csinálnak (XI/2/81)
Zsirai László: Estétől hajnalig (XI/1/85)
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Arany Lajos: Természeti igazságok – három sorban (XIII/3/92–94)
Bába Szilvia: Az „együtt” jellemzői Közép-Európában (XIII/1/101–103)
Bába Szilvia: Magyarnak lenni „idegen csillagok alatt” (XIV/3/100–102)
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Bakonyi István: A „szülőfölddé áhított város” költője. Petrőczi Éva: A bokályos házban 
(XII/3/91–96)
Beck Mihály: Kiss Árpád, a fizikai kémia professzora. Emléksorok születésének 125. év-
fordulójára (XIV/3/92–93)
Bihary Gábor: Esztétikai provokáció (XIV/4/89–91)
Bolvári-Takács Gábor: A Debreceni Egyetem száz éve (XIII/1/98–100)
Bolvári-Takács Gábor: A nyelvtudós és teológus Ballagi Mór (XV/3/92–94)
Bolvári-Takács Gábor: A sárospataki öregdiák-mozgalom közművelődési dimenziói 
(XI/3/89–91)
Bolvári-Takács Gábor: Comenius megújul. A sárospataki tanítóképző a jövő előtt 
(XV/4/70–72)
Bolvári-Takács Gábor: Gazdasági folyamatok a közművelődésben. Koncz Gábor új köny-
véről (XI/1/93–95)
Bolvári-Takács Gábor: Kozma Tamás szelíd önéletrajza (XIII/3/89–91)
Bolvári-Takács Gábor: Mátrai László és a pataki neveléstörténeti hagyomány 
(XII/1/92–95)
Bolvári-Takács Gábor: Múzsák hullámhosszán. Száz éve született Cserés Miklós rádió-
rendező (XV/1/85–87)
Bolvári-Takács Gábor: Thália hatalma és a hatalom (XIII/4/93–95)
Bolvári-Takács Gábor: Történetírás és szemléletformálás. Száz éve született Makkai 
László (XIV/1/87–89)
Bolvári-Takács Gábor: Új iskolatörténet Sárospatakról (XIII/2/88–92)
Boros László: Pinczés Zoltán, a Zempléni-hegység kutatója. Főhajtás a professzor emlé-
ke előtt (XI/3/92–94)
Csávás Imre: Kalandok a kerék körül (XI/1/102–103)
Dancs László: A sárospataki faluszeminárium történeti tanulságai (XIII/3/95–96)
Farkas Evelin: „Korhely egyetemista spiné” (XV/4/76–77)
Farkas Gábor: Hétköznapi szerepek (XI/2/89–91)
Farkas Mária: Társadalmi tőke a neveléstudományban (XII/1/96–98)
Farkas Tamás: A Duna Művészegyüttes históriája (XV/3/97–98)
Fazekas Csaba: Sorsok, pályák, históriák. Miklós Péter tudomány- és irodalomtörténeti 
tanulmányai (XIII/4/90–92)
Fecske Csaba: Mezzoszoprán pillanat (XII/1/99–100)
Fittler Katalin: Bónis Ferenc emlékkönyv (XIII/4/96–97)
Fittler Katalin: Mennyei hang fogságában (XV/1/97–99)
Fittler Katalin: Vásáry Tamás üzenetei (XIV/2/98–100)
Földy-Molnár Lilla: Károlyi Gáspár nyomában (XIV/3/97–99)
Gelencsér Katalin: Közművelődési vitairatok (XV/3/95–96)
Gesztelyi Hermina: Menjünk Másodiknapozásba! (XII/4/92–95)
Graffits Tamás: Történetírás és mikrotörténelem (XV/2/92–94)
Hámori Ferenc: Hazag Mihály lomjai (XI/2/92–95)
Horváth Attila: Egy hivatás fényei és árnyékai (XIII/2/93–94)
Jován Katalin: „Csak az én halálom nem halandó…” (XV/1/88–90)
Karasszon Dénes: Derzsy Domokos, az állatorvostan kutatója. Emlékezés születésének 
centenáriumán (XIV/4/82–85)

zemle
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Karasszon Dénes: Kováts Mihály, a polihisztor „orvosnagy” (XII/2/79–82)
Király Zoltán: Újabb pataki diákanekdotákról (XI/4/91–93)
Kisgyörgy Károly: A jövő mérnöke. Emlékképek az ötvenes évekből (XII/3/101–103)
Koncz Péter: A környezettudatos tájgazdálkodás nyomában (XI/1/98–101)
Koncz Péter: Más lesz a tavasz? Rachel Carson emlékezete (XIV/4/86–88)
Kovács Ilona: A zenetudós Sárosi Bálint köszöntése (XV/2/89–91)
Kováts Dániel: Móricz Zsigmond novellái a református papságról (XIV/2/86–88)
Kránicz Gábor: Vallomás, szarvassal (XI/4/88–90)
Láng Eszter: „Lassú percek közt téblábol a nap” Változatok a létérzésre (XI/4/85–87)
Lovas Anett Csilla: „Versfaragó júzer”. Mezősi Miklós Ezek itten csatolt fájlok című köte-
téről (XI/3/100–102)
Lovas Anett Csilla: Saját hangok (XIV/1/90–92)
Lukács Barbara: Látomás és újjászületés (XIV/1/93–95)
Lukács Gergely Sándor: Megújuló energiaforrások Észak-Magyarországon (XI/2/96–98)
Madár János: Az ember méltósága és esendősége. Bozók Ferenc és Bereti Gábor ver-
sesköteteiről (XI/3/95–99)
Máriás József: Áprily Lajos – egy tanári életpálya tanúsága (XII/2/83–86)
Máriás József: Árnyékoszlatás. Vasy Géza könyvei Illyés Gyuláról (XI/1/89–92)
Máriás József: Monodrámák lépcsőin (XIII/1/94–97)
Máriás József: Újraolvasott esszék Ady Endrétől (XIV/2/92–95)
Márkus Béla: Turi Gábor kilátója (XII/4/88–91)
Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Az újhelyi gimnázium jubileumi évkönyve (XV/1/94–96)
Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Sátoraljaújhely 750 esztendejének krónikája (XII/3/97–100)
Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Újhelyi időutazás a múzsák nyomában (XIII/2/95–97)
Molnár Márton: Kierkegaard hatása Koncz Sándor és Hamvas Béla életművére 
(XIV/3/94–96)
Paczolay Péter: Alaptörvény a mérlegen (XIV/1/84–86)
Papp Máté: Haza a mélyben (XIV/2/96–97)
Pecsuk Ottó: Könyv a Magyar Bibliatársulatról (XI/1/96–97)
Praznovszky Mihály: Egy élet a közművelődés és a művészet szolgálatában (XV/2/ 
86–88)
Pusztay János: A végek dicsérete (XIV/4/95–97)
Szilaveczky Csilla: Szolgálat és költészet – hittel és humánummal (XIII/4/88–89)
Tukacs Béla: Emlékeim az ötvenes évek agrárpolitikájáról (XII/2/87–93)
Tusnády László: A széphalmi Kazinczy emlékhely monográfiája (XI/1/86–88)
Tusnády László: A szív és a lélek igézete (XV/1/91–93)
Tusnády László: Csillagok a máglyán (XIV/2/89–91)
Tusnády László: Találkozások Szalkai László és Képes Géza szülővárosában 
(XV/4/73–75)
Tusnády László: Tanulmányok hét évszázad olasz irodalmáról (XII/1/87–91)
Ugrai János: Szemünk előtt gördülő történelem (XIV/1/96–100)
Vitéz Ferenc: A rabság tanulsága (XIV/4/92–94)
Vitéz Ferenc: Minőségteremtő nemzettudat. Bertha Zoltán könyvei (XIII/1/90–93)
Zahorján Ivett: Kép a szövegről, szöveg a képről (XII/4/96–99)
Zelnik Csaba Ákos: Egy kritikus könyvről (XV/3/99–100)

zemle
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Szerkesztőségi közlemények

A Zempléni Múzsa 2011. évi XI. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke (összeállítot-
ta: Bolvári-Takács Gábor) (XI/4/94–96)
A Zempléni Múzsa 2011–2015. évi XI–XV. évfolyamainak tartalomjegyzéke (összeállítot-
ta: Bolvári-Takács Gábor) (XV/4/78–91)
A Zempléni Múzsa 2012. évi XII. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke (összeállí-
totta: Bolvári-Takács Gábor) (XII/4/100–102)
A Zempléni Múzsa 2013. évi XIII. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke (összeállí-
totta: Bolvári-Takács Gábor) (XIII/4/98–100)
A Zempléni Múzsa 2014. évi XIV. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke (összeállí-
totta: Bolvári-Takács Gábor) (XIV/4/98–100)
Barna Péter, lapunk új irodalmi szerkesztője bemutatkozik (XV/2/82)
Egey Emese: Ötvenedik szám (XIII/2/2)
Jakab István (1928–2013) (XIII/4/2)
Lapunk Tanácsadó Testületének új tagjai (Hoppál Mihály, Marczi Mariann, Nyíri Péter, 
Pocsainé Eperjesi Eszter) (XIV/1/2)
Számunk szerzői (XI/1/104; XI/2/99; XI/3/103; XI/4/97; XII/1/101; XII/2/94; XII/3/104; 
XII/4/103; XIII/1/104; XIII/2/98; XIII/3/98; XIII/4/101; XIV/1/101; XIV/2/101; XIV/3/103; 
XIV/4/101; XV/1/100; XV/2/95; XV/3/101; XV/4/97)
Takács Ádám: Hatvanadik szám (XV/4/2)

Illusztrációk

a) Művészek
Ázbej Sándor (XIII/4)
Fery Antal (XIII/2)
Holló László (XV/3)
Mezey István (XII/2)
Mladonyiczky Béla (XII/3)
Mohi Sándor (XI/4)
Nagy B. István (XII/1)
Nagy Károly Zsolt (XIV/2)
Rézművesné Nagy Ildikó (XII/4)
Román Sándor (XIV/1)
Seres János (XIV/3)
Szoboszlay Péter (XV/1)
Tóthpál Gyula (XI/3)
Zsuráfszky Zoltán (XIII/1)

b) Köz- és magángyűjtemények
Liszt Ferenc-érmek (XI/1)
Mai nagybányai magyar képzőművészek: Bitay Zoltán, Boar Szilvia, Dudás Gyula, Győri 
Kinga, Kása Dávid, Kovács Bertalan, Les József Pál (XIV/4)

zemle
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Mai sárospataki képzőművészek: Fazekas Balogh István, feLugossy László, Molnár Irén, 
Sándor Zsuzsa, Stark István (XV/4)
Miskolci Grafikai Biennále nagydíjasai (XI/2)
Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak (XV/2)
Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület képzőművészeti tárlatai (XIII/3)

c) Egyéb illusztrációk
A Zempléni Múzsa 41–59. számainak címlapjai (XV/4/92–96)

 (összeállította: Bolvári-Takács Gábor)

zemle

feLugossy László: Beszorulva
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társadalomtudományi és kulturális folyóirat xi. évfolyam 1. szám 2011. tavasz

társadalomtudományi és kulturális folyóirat xi.  évfolyam 3.  szám 2011.  ősz

társadalomtudományi és kulturális folyóirat xi. évfolyam 2. szám 2011. nyár

társadalomtudományi és kulturális folyóirat xi.  évfolyam 4. szám 2011.  tél
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társadalomtudományi és kulturális folyóirat xii. évfolyam 1. szám 2012. tavasz

társadalomtudományi és kulturális folyóirat xii.  évfolyam 3. szám 2012. ősz

társadalomtudományi és kulturális folyóirat xii. évfolyam 2. szám 2012. nyár

társadalomtudományi és kulturális folyóirat xii.  évfolyam 4. szám 2012. tél
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társadalomtudományi és kulturális folyóirat xiii. évfolyam 1. szám 2013. tavasz

társadalomtudományi és kulturális folyóirat xiii. évfolyam 3. szám 2013. ősz

társadalomtudományi és kulturális folyóirat xiii. évfolyam 2. szám 2013. nyár

társadalomtudományi és kulturális folyóirat xiii. évfolyam 4. szám 2013. tél
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társadalomtudományi és kulturális folyóirat xiv. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

társadalomtudományi és kulturális folyóirat xiv. évfolyam 3. szám 2014. ősz

társadalomtudományi és kulturális folyóirat xiv. évfolyam 2. szám 2014. nyár

társadalomtudományi és kulturális folyóirat xiv. évfolyam 4. szám 2014. tél
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társadalomtudományi és kulturális folyóirat xv. évfolyam 1. szám 2015. tavasz

társadalomtudományi és kulturális folyóirat xv.  évfolyam 3.  szám 2015. ősz

társadalomtudományi és kulturális folyóirat xv. évfolyam 2. szám 2015. nyár

társadalomtudományi és kulturális folyóirat xv. évfolyam 4. szám 2015. tél
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Ayhan Gökhan 1986-ban született Budapesten. Költő, újságíró.
Bertha Zoltán PhD 1955-ben született Szentesen. József Attila-díjas irodalomtörténész, kriti-
kus, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv-, Irodalom- 
és Kultúratudományi Intézetének habilitált egyetemi docense, a Magyar Művészeti Akadémia 
levelező tagja.
Bolvári-Takács Gábor PhD 1967-ben született Sárospatakon. Kulturális menedzser, történész, 
jogász, a Honvéd Együttes Művészeti Nkft. ügyvezető igazgatója, a Magyar Táncművészeti 
Főiskola egyetemi tanára, lapunk alapító főszerkesztője.
Bordás István 1965-ben született Miskolcon. Tanár, művelődésszervező, kulturális szakértő, a 
Sárospataki Képtár munkatársa, a Zempléni Múzsa lapigazgatója.
Farkas Evelin 1990-ben született Füzesgyarmaton. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudomá-
nyi Kar Irodalomtudományok Doktori Iskolájának első éves PhD-hallgatója.
Fittler Katalin 1952-ben született Mosonmagyaróváron. Zenekritikus, szakíró, tanár.
Gazdag Vilmos 1984-ben született Zápszonyban. A beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóintézetének fiatal kutatója, az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán doktorjelölt.
Gergely Attila DrUniv 1950-ben született Celldömölkön. Szociológus, Japán-kutató, a Károli 
Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézeté-
nek egyetemi adjunktusa.
Kapusi Angéla 1986-ban született Hajdúnánáson. A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi 
Kar Irodalomtudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója, Miskolci Egyetem Tanárképző In-
tézetének óraadó oktatója.
Keller Ilka 1995-ben született Ózdon. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kará-
nak hallgatója, a Debreceni Egyetem Irodalmi Kör tagja.
Kiss Endre DSc 1947-ben született Debrecenben. Filozófus, filozófiatörténész, germanista, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara és az Országos Rabbiképző – 
Zsidó Egyetem egyetemi tanára.
Komjáti Ildikó 1953-ban született Budapesten. Logopédus, dokumentumfilm rendező, újság-
író, szerkesztő, költő.
Kovács Edward 1995-ben született Székelyhídon. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának magyar nyelv és irodalom alapszakos hallgatója.
Láng Eszter 1948-ban született Korondon. Festőművész, művészeti író, költő.
Lukáts János 1943-ban született Budapesten. Író, szerkesztő.
Seres Lili Hanna 1993-ban született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karának irodalom- és kultúratudomány mesterszakos hallgatója.
Sirató Ildikó PhD 1966-ban született Budapesten. Színház- és irodalomtörténész, az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárának vezetője, a veszprémi Pannon Egyetem 
Filológiai és Társadalomtudományi Kar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének egyetemi 
docense.
Takács Ádám PhD 1970-ben született Sárospatakon. Történész, filozófus, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi adjunktusa, lapunk szerkesztő-
ségi tagja.
Tusnády László CSc 1940-ben született Mátészalkán. Költő, műfordító, irodalomtörténész, az 
egri Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar (Sárospatak) emeritus professzora.

Számunk szerzői



feLugossy László:
Az idő mindenkit beszorít a 

saját porhüvelyébe.


