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Élő múlt – Előszó az ’56-os számhoz (Thimár Attila)

Ágh IstvÁn: A forradalom szerelmesei (vers)

KIs PÁl IstvÁn: Keskeny palló (próza)

szEntgAllAy gÉzA: Piros tér (próza)

FArKAs WEllmAnn ÉvA: Becsukok most; És hosszan élhetsz (versek)

szIgEthy gÁBor: napló múltidőben – 1957. február

AndrÁs sÁndor: Kettős kötődés (szülőföldem)

sümEgI györgy: rajzolók az utcán, a forradalomban – Amberg József: Pest arca 1956. 

november–december (képző művészet)

BudA AttIlA: harc az utcákon és a nyilatkozatokban, avagy propaganda és tájékoztatás – 

zimándi Pius 1956-os krónikája

tóFAlvI zoltÁn: A kolozsvári Bolyai tudományegyetem pere

tóBIÁs Áron: sorsok, utak, életek ’56

vAsy gÉzA: nagy lászló

PÉcsI györgyI: „méltók vagyunk-e ekkora áldozatra?” (dávid gyula: 1956 Erdélyben és 

ami utána következett)

monostorI ImrE: „Benézünk majd a múltidőbe… ősszel” (október stációk. nagy gáspár 

és 1956)

szAKolczAy lAJos: Erkölcs, bátorság, rendíthetetlen hit („támadó tűz voltunk” – magyar 

költők, írók az 1956-os forradalomról)

KIs PEtronEllA: sárközi mátyás / ’34, ’44, ’56 – Plusz

KontrA ÁgnEs: hajnal géza / ördögárok

E számunkat AmBErg JózsEF (1890–1972[?]) munkáival illusztráltuk. 

A borítón:  örökimádás-templom (üllői út, Bokréta utca sarok és üllői út 71.), 

1956. november 13., akvarell.

Köszönjük szabó zoltánnak a képek közléséhez való hozzájárulását és gál vilmosnak a reprodukciók 

adatolásában nyújtott segítségét.
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szerkesztőség:

thImÁr AttIlA (főszerkesztő, tanulmány), thimar.kortars@gmail.com

AmBrus lAJos (próza), kemenesalja@gmail.com

PÉcsI györgyI (vers), pecsigy@freemail.hu

sturm lÁszló (kritika), sturml67@gmail.com

novotny tIhAmÉr (kép), prinotipa@gmail.com

KovÁcs nórA (tördelőszerk.), babajaga1960@gmail.com

BornEmIsszA ÁdÁm (olvasószerk.), bornemissza.adam@gmail.com

lapterv: lÁszló zsuzsI

szerkesztőségi titkár: 

önEr EdIt  (info@kortars.com)

1062 Bp., Bajza u. 18.  

szerda: 11–14 óráig 

csütörtök: 10–13 óráig 

tel./Fax.: 342-1520; 06-20-33-77-531
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lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult
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hu Issn 0023-415X
nemzetközi online azonosítószám az Interneten: hu Issn 1418-1592

Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.
lapzárta: a megjelenés előtti hónap 3-án!

www.kortarsonline.hu

híReK
szavakon túl 

A Kortárs folyóirat 2017 januárjában beszélgető-

so  rozatot indított Szavakon túl címmel. A négy-

részes rendezvénysorozat a különböző művészeti 

ágak kapcsolódási pontjait, együttműködési le-

hetőségeit, egy más ra hatását igyekszik körüljárni 

meghívott művészek részvételével. A moderált be-

szélgetéseken a közönség aktív részvételére is 

szá mítunk! A belépés ingyenes. 

mindenkit szeretettel várunk!

Időpontok: 

2017. január 24., február 7., 28., március 14., minden 

alkalommal 19 órától

helyszín: Budapest Pont 

1053 Budapest, Királyi Pál u. 18.

Bővebb információ: www.kortarsonline.hu

Kortárs-előfizetés: klikkelj rá!
Kedves olvasóink!

A Kortárs folyóirat közelebb áll önhöz, mint 

gondolná, csak egy karnyújtásnyira vagy inkább 

kézmozdulatnyira. Egy kattintással előfizetheti a 

magyar Posta elektronikus standján, s egész évben az 

otthoni karosszékében élvezheti.

https://eshop.posta.hu/storefront/hirlapok/m-veszet-es-kultura/

kortars/prodB049926.html

csak egy mozdulat, hogy ön is kortárs legyen!


