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„a betűk közelebb húzódnak egymáshoz / ősz jön / ősz van” – írja Gellén-
Miklós Gábor Próbál megkapaszkodni című versében (15. o.). Az időjárás 
eddig nem hagyta, hogy higgyünk a naptárnak, s ha már úgyis annyira kifor-
dult minden a normálisnak hitt és nevezett keretből, érdemes a betűknél ma-
radni, melyek akár pozíciójuk által is képesek megsúgni a jelen és a jövő va-
lóságát. Legalább a betűknek legyen szabad közelebb húzódni egymáshoz! 
Itthon és külföldön napvilágot láttak az első karantén-kötetek, világhírű 
szerzők osztják meg kétségbeesett vízióikat a jövőről olvasók millióival az 
interneten, s szinte biztos, hogy az előttünk álló hónapokat is a járvány okoz-
ta váratlan helyzet miatti rettegések, szorongások fogják uralni. De közben 
vannak dolgok, melyek szintén helyet követelnek maguknak a lelkünkben, 
az agyunkban, és megérdemlik, hogy figyelmet kapjanak. Prózaíróink egy-
mástól függetlenül is olyan emberi helyzeteket emeltek írásaik középpontjá-
ba, melyekkel íróként sokat tehetnek a szociális érzékenység felébresztésé-
ért és ráirányíthatják a figyelmet az elesettek, lecsúszottak, bántalmazottak 
és valamilyen lelki béklyótól szabadulni nem tudók kínjaira. 

A kritika rovatban izgalmas elemzést olvashatnak Darvasi László legújabb 
kötetéről. Melhardt Gergő A Magyar sellőt Darvasi László pályájának leg-
jobb könyveként méltatja. S ha már a nyelvi bravúroknál tartunk, nem hagy-
ható szó nélkül Nádasdy Ádám Bánk Bán-fordítása sem, amit Bucsics Ka-
talin vett górcső alá. 

Fotók és szobrok után grafikáknak adunk teret: legújabb számunk vizuális 
arculatát Horváth Ákos „minden irányban korlátlanul áradó” (5. o.) vonaltö-
megei határozzák meg. Mostani számunk is visszautal azonban a korábban 
publikált fotóanyagunkra. Pár hónappal ezelőtt indítottuk el a „Műhely-barát 
képeslap”-ok árusítását. A művészi minőségű képeslapok megvásárlásával 
bárki hozzájárulhat a folyóirat támogatásához! Kérjük, tekintsék meg Bobál 
Katalin gyönyörű fotóit a folyóirat 77–78. oldalán, és tájékozódjanak a vá-
sárlási lehetőségekről! A legapróbb segítség is fontos gesztus számunkra!

Hamarosan jelentkezünk a 4-es számmal és rögtön utána a Belső szabadság 
címet viselő különszámunkkal, melyben az idén is rendkívül gazdag szöveg- 
és képanyag gyűlt össze. 

Horváth Nóra
főszerkesztő
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