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Bíró József 1951-ben született Budapesten. Költő, vizuális munkáiból kiállításo-
katrendez. Könyvei: Térérzés/Magvető, 1986/, Vénusz légycsapója/Magvető 1989/. Bu-
dapesten él.

Botka János 1940-ben született Szentesen. A JATE történelem - orosz- filozófia
szakán végzett. 1971-ben doktorált a középkori magyar történelemből. Három önálló
könyve jelent meg, tizenöt könyvnek a szerkesztője, még többnek a lektora volt. Orosz-
ból és latinból fordít, fontos tudományszervező munkát végez. Tanulmányai a Múzeumi
Évkönyvben, a Múzeumi Levelekben, a Levéltári Évkönyvben és a Levéltári Füzetekben
jelentek meg. Szolnokon él.

Cseh Géza 1955-ben született Szolnokon. A KLTE történelem - földrajz, majd az
ELTE levéltár szakán végzett..Történelemből doktorált. Tanulmányai a Levéltári Év-
könyvben, a Honismeretben, a Jászkunságban, a Múzeumi Levelekben, a Levéltári Szem-
lében és a Szolnok megyei Néplapban jelentek meg. Szolnokon él.

Dorkovics Ágnes 1956-ban született Békéscsabán. A Juhász Gyula Tanárképző Fő-
iskolán végzett történelem - magyar szakon. Versei megjelentek a Palócföldben, a Jász-
kunságban, a Szolnok megyei Néplapban és a Tükörképek című antológiában. Tanár, Kar-
cagon él.

fe Lugossy László 1947-ben született Kecskeméten. Antodidakta képzőművész.
Egyik fő szervezője volt az 1968-ban induló Szentendrei Szabadtéri Tárlatnak és a Vaj-
da Lajos Stúdiónak. A képzőművészeten kívül "alanyi" irodalommal, zenével és filmmel
is foglalkozik.

Kása Csaba 1963-ban született Karcagon. A KLTE matematika szakán végzett
1988-ban, jelenleg ugyanott történelmet hallgat. Tanulmányai az Aetas, a Mozgó Világ,
az Ötlet és az Úton című kiadványokban jelentek meg.

Kiss Z. Géza 1924-ben született. A KLTE történelem - földrajz szakán végzett.
1948-64-ig Kisújszálláson középiskolai tanár. 1964-82-ig Pécsett tanított a Tanárképző
Főiskolán, majd 1983-87-ig a Janus Pannonius Tudományegyetemen. Jelenleg nyugdíjas.
1961-ben doktorált, 1983-ban kandidált. Fő kutatási területe a XVIII-XIX. századi társa-
dalomtörténet. Első könyve a Kisújszállás története a XVIII. században címmel jelent
meg. Több monográfia társszerzője. Az Akadémia Kiadónál megjelenés előtt áll Ormán-
sági változások című könyve. A Szolnok Megyei Levéltár, a Somogy megyei Levéltár, a
Ráday Levéltár kiadványaiban, a Századokban és az Agrártörténeti Szemlében jelentek
meg tanulmányai.

Krasznahorkai László 1954-ben született Gyulán. A JATE jogi karán és az ELTE
bölcsészkarán tanult. Szabadfoglalkozású író, Szentendrén él. Sátántangó című regénye
1985-ben, Kegyelmi viszonyok című kötete 1986-ban jelent meg.

Laczkó László 1908-ban született a Bakó megyei Lábnyikon. A moldvai székely
ember a családjával s egy csapat falujabelivel 1947-ben költözött Csonka-Magyarország-
ra, azóta a baranyai Egyházaskozáron él. Népi önéletrajzíróként szerzett magának elisme-
rést: az "Emlékül hagyom..." című válogatásban /Gondolat, 1974/jelent meg "A tizenhá-
rom család" címmel emlékezése a Szcret-menti magyar életről, a háborúról, áttelcpülé-
sükről, s a baranyai újrakezdésről. A Honismeret 1989.1. számában a "Mikor Csíkból el-
indultam, /Hova menjek, azt se tudtam - Emlékek egy moldvai csángó-magyar életéből"
című, könyvnyirc növekedett cmlékírásából közöl egy részt /"Csángó népszokások a
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moldvai Lábnyikban"/. A korábbinál bővebb munkájával a parasztíró országos első díjat
nyert a néprajzi és nyelvjárási gyűjtők pályázatán. Ugyanebből a kéziratából közöljük a
második világháborús fejezetet.

Molnár H. Lajos 1946-ban született Marosvásárhelyen. Pszichológiát tanult Ko-
lozsvárott. 1987-ben települt át Magyarországra. Jelenleg Szolnokon él. Könyvei: És ak-
kor átmentem a tűzön /Bukarest, 1987/; Kilépés /Kolozsvár, 1980/; Donki Ákos /Buka-
rest, 1981., majd 1987-ben Budapesten is megjelent/; Falra hányt esztendő /Bukarest,
1983/. A regényeken és riportokon kívül színdarabokat és hangjátékot is írt. Tizenegy évig
volt az Ifjúmunkás című lap munkatársa. Sok antológiában és tanulmánykötetben szere-
pelt.

Miszoglád Gábor 1952-ben született Budapesten. Az ELTE magyar - skandina-
visztika szakán tanult. 1986-ban irodalom - tudományi doktorátust szerzett. Az Akadé-
mia Kiadó lektora, számos fordítása jelent meg, elsősorban skandináv nyelvekből.

Rózsa Endre 1941-ben született. Az ELTE bölcsészkarán végzett, a Kilencek köl-
tőcsoport tagja. Költő, a Móra Kiadó szerkesztője. Könyvei: Kavicsszüret /Magvető,
1970/; Senki ideje /Magvelő, 1974/; Kietlen ünnep /Magvető, 1979/; Sárkányeregető /Mó-
ra, 1985/; Az anyag emlékezete/Magvető, 1987./.

Szabó László 1939-ben született Mátészalkán. A KLTE magyar - történelem - nép-
rajz szakán végzett 1963-ban. Néprajzból kandidált. Szolnokon cl. Könyvei: Munkaszer-
vezet és termelékenység a magyar parasztságnál a X1X-XX. században /Szolnok, 1969./;
A társadalomnéprajz alapvető kérdéseiről/Szolnok, 1971./; Jászság/Gondolat, 1981./; A
jász etnikai csoport I-II. /Szolnok, 1978. és 1980./. Több kiadvány, monográfia társ-
szerzője. A Szolnok megye népművészete című kötet szerkesztője. A Jászkunság szer-
kesztőbizottságának a tagja.

Szilágyi Miklós 1939-ben születeti Tiszafüreden. A KLTE magyar - néprajz sza-
kán végzett. Az MTA Néprajzi Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa. Budapes-
ten él. Könyvei: A Hernád halászata/Miskolc, 1980./; Adatok a Nagykunság XVIII. szá-
zadi néprajzához /Szolnok, 1966./; Gyűjlőmódszerek és forráskritika a néprajztudomány-
ban/Debrecen, 1986./. Két új könyve megjelenés előtt áll.

Tóih Sándor 1940-ben született Karcagon. 1963-ban végzett az Iparművészeti Fő-
iskolán. Textiltervező iparművész és grafikus. Önálló kiállítása volt többek között Buda-
pesten, Tatán, Karcagon. Itthon és Európa számos városában vett részt csoportos kiállítá-
son. Sok műve található közgyűjteményekben. Budapesten cl.

Wehner Tibor 1948-ban született Sopronban. Tanulmányait Szombathelyen és Bu-
dapesten végezte. író, művészettörténész. Budapesten él. 1980-ban a Magvető Kiadó gon-
dozásában jelent meg A japán tűzoltók című kötete, 1986-ban pedig a Gondolat Kiadó-
nál a Köztéri szobraink című könyve.

Zalán Tibor 1954-ben született Szolnokon. A JATE magyar - orosz szakán vég-
zett. Verseket, szépprózát, színdarabot, hangjátékot, esszéket ír, műfordítói munkát is vé-
gez. A Kortárs szerkesztője, Budapesten cl. Verseskötetei: Földfogyatkozás/l980/; Álom
a 403-as demokráciában /1984/; Opus N3: Koga/1984/; és néhány akvarcll /1986/; Hagyj
még, idő/1988/; Borús reggeli üzenetek/l 989/. Radnóti-, Gravcs-és József Attila-díjas.


