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Köszönet Szabó Menyhért 
szobrászmûvésznek a szobrairól 

készült fotókért!

Hommage á…

                  személyeknek, akik fontosak voltak
családtagnak 

költőtársnak
          barátnak

helyeknek
illatoknak

regényeknek
verseknek 
                                                                                               emlékképeknek
                                       testi érzeteknek 
kultúráknak 

eszméket kifejező formáknak 
festményeknek 

és mindennek, ami fontos lehet.

2020/2-es számunk akaratlanul is magára vett valamit abból a hangulatból, 
ami sokunkon eluralkodott az elmúlt időszakban. Az emlékezés, az 
imagináció világának felértékelődése, a megélt pillanatok, emlékfoszlányok 
értékének megbecsülése sokakban eddig szokatlan érzelmeket generált, 
míg másokban felélesztett valamit, ami segített lelassulni, vagy elfogadni 
a lelassulás kényszerét. Jelen lapszámunk minden egyes verse, prózája, 
képe beérkezett hozzánk, mire ránktört a bezártság, mégis úgy érzem, van 
abban valami sorsszerű, hogy éppen most közlünk egy ennyire érzelemteli 
válogatást. A címek önmagukért beszélnek. 

„Ma sem történtek csodák/nem is vártunk” – írja Meliorisz Béla Virág 
című versében (18.o.). De miért is ne történhetnének? S miért ne várhatnánk? 
Kérdés, tudjuk-e még egyáltalán, hogy mi számít csodának? Reméljük, 
hogy olvasóink minél gyakrabban megélik az összetalálkozás [rencontre 
(fr); encounter (en)] filozofikus élményét olyan képekkel, világokkal, 
gondolatokkal, melyek tompíthatnak kicsit a kiábrándultságon, és lendületet 
adhatnak az újrakezdéshez, a kutakodáshoz és az olvasgatáshoz! S ha ebben 
e számunk alkotásai csak egy kicsit is tudnak segíteni, már elértünk valamit.

Horváth Nóra
főszerkesztő
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