
SZÁMUNK SZERZŐI
Maarja Kangro (1973, Tallin, Észtország) a Tar-
tui Egyetemen tanult, majd Torinóban és Ró-
mában képezte magát. Szülővárosában él. Két 
ízben is megkapta a legjelentősebb észt irodalmi 
díjat. Verseket és prózát is ír.

Asko Künnap (1971, Tartu) észt formatervező, 
illusztrátor és reklámszakember. Tallinban él és 
dolgozik.

Jürgen Rooste (1979, Tallin) észt költő, tanár és 
újságíró. Tinédzserként látta szabad Észtországot 
és a kapitalizmus szárba szökkenését. Szereti a jó 
öreg rock and rollt, bluest, punkot. Írásaira nagy 
hatással voltak Elvis Presley, John Lennon, Jim 
Morrison, John Lydon, David Bowie és mások. 
Költőként továbbra is hisz a lázadás erejében.

Triin Soomets (1969, Tallin) észt költőnő. A Tar-
tui Egyetemen diplomázott. Eddig tizenkét kö-
tete jelent meg.

Gintaras Grajauskas (1966, Klaipédia)  lett köl-
tő, esszéíró és muzsikus. A Lett Állami Konzer-
vatórium hallgatójaként dzsessz-szakon végzett. 
Lettországban él és muzsikál, többek között a 
Kontrabanda és a Rokfeleriai együttesek basz-
szusgitárosa.

Indre Valantinaite (1984, Kaune) lett költőnő, 
énekes, színésznő. Képzőművészeti Egyetemet 
végzett. Eddig két könyve jelent meg. Irodalmi 
példaképe Wyslawa Szymborska lengyel No-
bel-díjas költőnő.

Inga Gaile (1976, Riga) lett költőnő és drá-
maíró. Színházi rendezői szakon doktorált. Több 
verseskötete jelent meg. Orosz költőket fordít 
lett nyelvre.

Rimantas Kmita (1977, Lettország) lett költő és 
kritikus. A Klapeidai Egyetemen filológiai tanul-
mányokat folytatott, ugyanott most oktatóként 
lett irodalmat tanít. Első verseskönyve 1999-ben 
jelent meg.

Karlis Verdins (1979, Riga) lett költő, kritikus és 
tudós. A filológiai tudományok doktora, számta-
lan tudományos mű szerzője.

Szergej Timofejev Lettországban élő orosz költő 
és műfordító. Újságíróként és lemezlovasként 
dolgozik Rigában.

Artis Ostups (1988, Lettország) a lett költészet 
egyik legfiatalabb költője. A lett irodalmi múze-
um munkatársa, filozófiából doktorált.

Pollágh Péter (1979, Tatabánya) József Attila-dí-
jas költő, esszéíró, újságíró. 

Szegedi Kovács György (1959, Szeged) Székesfe-
hérváron él és dolgozik.

Bors Anna Budapesten született 1978-ban, a 
Szegedi Tudományegyetemen szerzett bölcsész 
diplomát kommunikáció szakon 2001-ben, új-
ságíróként és trénerként dolgozik, verseket, drá-
mákat ír.

Szeles Judit (1969, Csenger) író, költő. Nyír-
egyházán Debrecenben szerezte diplomáit. 
Magyar és külföldi lapokban, antológiákban 
jelentek meg munkái. Rendszeresen publikál a 
győri Műhelyben, a KULTeren, a Spanyolnát-
hában és a Pannon Tükörben. Tizenhárom éve 
a svédországi Strömstadban él. Tagja volt a gö-
teborgi hu.se.t kulturális csoportnak. Csoportos 
kiállításokon vett részt Strömstadban, Osloban 
és Göteborgban. Ilyen svéd címmel a FISZ Ki-
adónál tavaly jelent meg verseskötete. Honlap-
ja: www.panno.se.

Simek Valéria (1953, Bakonycsernye) költészete 
egy dunántúli faluban – születési helyén – érle-
lődik. Távol az irodalmi központok nyüzsgésétől 
és tolakodásától.

Pusztay János (1948, Szombathely) Prima Pri-
missima-díjas nyelvész, egyetemi tanár. A finn-
ugor népek és nyelvek kutatója.

Bence Erika (1967, Bezdán) egyetemi tanár az 
Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Iroda-
lom Tanszékén.

Domján Edit (1954, Zirc) nyugdíjas középiskolai 
magyartanár, rendszeresen ír kritikákat, recenci-
ókat. Veszprémben él.

Körmőci Norbert (1997, Topolya) 2016 tavaszán 
érettségizett. 

Búzás Huba (1935, Medgyesegyháza) Veszp-
rémben él.

Tungli M. Klára (1938, Izsákfa) tanított Csur-
gón, Marcaliban, Kaposvárott és nyugdíjba vo-
nulásáig Veszprémben, ahol jelenleg is él. Leg-
utóbbi kötete a Tornyok fölött a szó címmel jelen 
meg a Vár Ucca Műhely Könyvek sorozatban.

Juhász Zsuzsa (1958, Sztálinváros) az ELTE 
Pszichológia szakán végzett. Budapesten él.

Szikra János (1954, Bácsalmás) művelődésszer-
vezőként Székesfehérváron dolgozik, Pátkán él.

Bíró József (1951, Budapest) költő, performer. 
Újpesten él.


