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DAOUDAL GERTRÚD
Daoudal Gertrúd Felsőcsatáron született régi horvát csa-
ládban. Az ELTE magyar–szerbhorvát szakán végzett, 
1983-ig gimnáziumi tanárként dolgozott. 1984-től Párizs-
ban él. 1 985-től 1997-ig Aleksander Salkind filmproducer 
asszisztense, koprodukciós filmek (Sára Sándor, Jancsó 
Miklós, Gaál István, Sándor Pál, András Ferenc) munka-
társa, számos filmfesztiválon vesz részt. Jelenleg az ELTE 
italianisztikai doktori programjának hallgatójaként disz-
szertációját Luchino Visconti filmművészetéről írja.

JÁVORSZKY BÉLA SZILÁRD
A hazai és nemzetközi populáris zene történetét feldol-
gozó könyvsorozatok szerzője, társszerzője. Doktori disz-
szertációját rock-szociológiából írta. Főbb művei: A rock 
története 1–3. (Sebők Jánossal, 2005, 2007, 2013), A ma gya-
rock története 1–2. (Sebők Jánossal, 2005, 2006), Sziget 
– Húsz év HÉV (2012), A magyar folk története (2013), 
Muzsikás 40 (2013), A magyar jazz története (2014), Hal-
mos Béla emlékezete (2016), Sebő 70 (2017).

KECSKÉS PÉTER
Transzmediális képzőművész, elektrográfus, fotográfus, 
videóművész, művészeti író, költő, asztrológus, noise ma-
ker, performer. Eddig négy önálló katalógusa és két kötete 
jelent meg. Több mint ötven egyéni kiállítása volt. Tagja 
a MAOE-nek, a Magyar Ele ktrográfiai Társaságnak, a Ma-
gyar Küldeményművészeti Társaságnak és a Magyar 
Aquinói Szent Tamás Társaságnak, valamint alapító tag-
ja az Egyesült Képek Egyesületnek, a United Godsnak és 
a NEMTEIS performanszcsoportnak. Tanított a Tan Kapu-
ja Buddhista Főiskolán és a MOME-n.

LADÁNYI PÁL
Ladányi Pál kétévtizedes amerikai kitérő után, a 2000-es 
évektől már Budapesten él. A marylandi és a Georgetown 
egyetemeken tanult és tanított biokémiát, aztán back-
gammon- (ostábla-) és pókerjátékossá képezte át magát. 
Néhány verse még a múlt évezredben jelent meg a kana-
dai Arkánumban.

MOHAI SZILVIA
Budapesten született 1983-ban, az ELTE magyar nyelv és 
irodalom szakán szerzett tanári diplomát. Több újságnál 
és marketingügynökségnél dolgozott újságíróként, szö-
vegíróként és angol fordítóként. 2015-ben angol társada-
lomtudományi szakfordítói oklevelet szerzett az ELTE-n. 
Novelláit, verseit és műfordításait különböző folyóiratok-
ban (Irodalmi Jelen, Műút, Napút) és antológiákban publi-
kálta, illetve könyveket is fordított (Panem, Lingea). Jelenleg 
angol nyelvű kreatív szövegíróként dolgozik egy nemzet-
közi telekommunikációs vállalatnál.

NAGY ZOPÁN
1973. január 5-én született Gyomán. Költő, író, fotómű-
vész. 1993-tól irodalmi, művészeti folyóiratokban publi-
kál. 1996-tól rendszeresen kiállít. Legutóbb megjelent 
könyve: Kétségek / Kökény-kék kőkulcs (két kötet egy-
ben), Magyar Műhely Kiadó, 2015.

SZAKÁLLAS ZSOLT
1965-ben született Miskolcon, festő, költő. Kötetei: Fotontej 
(2010), Tükörslukk (2012), Görgők háborúja (2013).

SZOMBATHY BÁLINT
1950-ben született. Költő, képzőművész, művészeti író, a 
Magyar Műhely felelős szerkesztője.

ÜRMÖS ATTILA
Szabadkán született (1969), az Újvidéki Bölcsészkaron 
végzett magyar nyelv és irodalom szakon.1993 óta Buda-
pesten él. Többféle munkát végzett, hivatásához legkö-
zelebb állók: szerkesztő, író, újságíró. Megjelent  kötetei: 
Pink Floyd (monográfia) 1995, A semmittevés filozófiája 
(novellák) 2007.

WEHNER TIBOR
Író, művészettörténész. 1948-ban született Sopronban. 
Az ELTE művészettörténet szakán diplomázott. Kutatási 
területe a 20. századi, illetve a kortárs művészet, különös 
tekintettel a szobrászatra. Tanulmányai, cikkei hazai és 
külföldi szakfolyóiratokban jelennek meg. Szépíróként 
prózai műveket és drámákat ad közre.

MUNKATÁRSAINK

A Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galériában június 1-jén Vár-
szegi Asztrik főapát, Feledy Balázs művészettörténész és Haász 
Ágnes nyitotta meg a Magyar Elektrográfiai Társaság Hajlék című 
kiállítását. A megnyitót követően N. Mészáros Júlia tartott tárlat-
vezetést. A kiállítás október 1-jéig tekinthető meg. 

A sepsiszentgyörgyi Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben 
június 4-én Barabási Albert-László nyitotta meg a netWorks című 
nemzetközi kiállítást az IRWIN csoport, Pacsika Rudolf, Lia Per-
jovschi, Szombathy Bálint és mások részvételével.

Június 29-én a Kapos ART Egyesület kiállítását Lombár Gábor 
polgármester és Szombathy Bálint nyitotta meg a balatonfenyve-
si Községháza galériájában.

A Ronda művek című kiállítást Szombathy Bálint nyitotta meg 
a budapesti MAMŰ Galériában, június 30-án.

Július 10. és 15. között tartották az ezévi Szekszárdi Magasiskola 
íróakadémia foglalkozásait az Irodalom Háza – Mészöly Miklós 
Múzeumban. Az idén Szilasi László által gondozott programban 
sor került többek között Szkárosi Endre és Sós Dóra, valamint Ku-
korelly Endre és Márton László beszélgetésére, továbbá – a Mészöly-
díjasokról készülő sorozat keretében – bemutatták a Kis Pál István 
és Gachályi József készített Márton László-portrét.

Július 26. és 29. között – Horváth Kristóf „Színész Bob”, Kövér 
András „Kövi” és Simon Márton szervezésében – rendezték meg 
az STB – I. Összmagyar Slam Poetry, Spoken Word és Irodalmi 
Tábort Orfűn. A mintegy 140 résztvevő előtt a hazai slam-élet 
szinte valamennyi ismert alakja fellépett, és természetesen többen 
foglalkozást is tartottak.

HÍREINK

SZKÁROSI ENDRE

Hey, migger!

Hey, migger!
Néköd mi köll?
Agyamba harap
a pondró ököl.

Hát te, migger,
mit mász iker?
Hun só portán
vájkám ide?

           So it is, mire föl, scheisse, birinye, 
           húzzá izibe, sohase véní, vídi, vinci, kapucni,
           harapós kutya te, kerités on vő sármőr 
           tutiba, bugyiba guriga…

Hey, migger!
Soh’se tippelj!
A tundra tele,
nevőr Kale.

Mi megy Bristol,
Burgen iszkol,
London tele,
te mit jössz ide?

           So it is, mire föl, scheisse, birinye, 
           húzzá izibe, sohase véní, vídi, vinci, kapucni,
           harapós kutya te, kerités on vő sármőr 
           tutiba, bugyiba guriga…

Hey, migger!
Az agyam tele,
szó vájkám ide?
Mi gó ki-be,

itt hű kutya,
ott szűz migger,
áj vúdkám haza,
de nincsen mire…

E R R A T A
Az előző számunkból kimaradt a vers utolsó sora. Szer-
zőnktől ezúton is elnézést kérünk.
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