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E SZÁMUNK SZERZŐI

Belinszki Zoltán (Tatabánya, 1972): költő, drámaíró, 
szerkesztő. Tatán él. Legutóbbi kötete: A régi park 
(Dallos István fotóival; versek, 2017); legutóbbi szín-
házi munkái: Charles Dickens: Twist Olivér (adaptá-
ció és dalszövegek), 2020. Szépítő szivárvány, 2021.

Jana Bodnárová (Jakubovany, 1950): szlovák írónő. 
Elbeszéléseit, verseit, színdarabjait, rádiójátékait 
számos európai nyelvre lefordították, továbbá arab, 
japán, hindu, perzsa fordításban is olvashatók mű-
vei. Magyarul eddig két kötete jelent meg, s hama-
rosan napvilágot lát a harmadik is, Nyakék/Nyakörv 
címmel.

Csikós Attila (Szombathely, 1969): magyar író, pub-
licista, dramaturg. Budapesten él. Legutóbbi kötete: 
Vidámpark (2018). 

Dobosy Tímea (Budapest, 1999): költő, egyetemi 
hallgató. Budapesten él. Műszaki vénája a szíve felé, 
művészeti artériája a szívétől húzódik. Fényképeket 
fest, grafi kákat ír, verseket exponál.

Ferdinandy György (Budapest, 1935): József Attila-, 
Prima Pirimissima és Magyarország Babérkoszorúja 
díjas író, költő, kritikus, irodalomtörténész. Legutób-
bi kötetei: Sziget a víz alatt (2019), Különös boldogság 
(2019), Könyv a világ végén (2020).

Gyürky Katalin (Balmazújváros, 1976): irodalom-
történész, színikritikus, műfordító. Debrecenben él. 
Dosztojevszkij művészetéből doktorált, fő kutatási 
területe a klasszikus és kortárs orosz próza.

H. Nagy Péter (Budapest, 1967): irodalomtörténész, 
kritikus, szerkesztő, egyetemi oktató. Érsekújváron 
él. Legutóbbi kötetei: Karanténkultúra és járványvi-
lág (2020), Mikromechanizmusok. Kétperces írások 
sf-művekről (2020).

Niels Hav (1949) dán költő és elbeszélő, hat verseskö-
tetét és három elbeszéléskötetét több mint tíz nyelvre 
fordították le. Koppenhágában él, utolsó kötete A bol-
dogság pillanatai 2020-ban jelent meg.

Hogya György (Királyhelmec, 1956): Talamon-
díjas író. Szülővárosában él. Legutóbbi kötete: 
Daszvant árnya (elbeszélések, 2019).

Vlagyiszlav Kondratyev: orosz költő, prózaíró. 
Krasznodarban él.

Kövesdi Károly (Melléte, 1953): költő, szerkesztő, 
műfordító, publicista. A Magyar Arany Érdemke-
reszt polgári tagozatának kitünetettje. 

Mlčúch Brenda Nicole (Dunaszerdahely, 1999): író, 
egyetemi hallgató. Dunaszerdahelyen él.

Molnár Imre (Ipolyság, 1956): szociológus, törté-
nész, diplomata. Érden él.

Mórotz Krisztina (Kapuvár, 1967): író, költő. Dé-
nesfán él. Legutóbbi kötete: Krisztina, hol a te utad? 
(2017).

Ollé Tamás (Dunaszerdahely, 1996): író, költő, szen-
vedélyes dobos. Ekecsen él.

Pál Dániel Levente (Budapest, 1982): költő, prózaíró, 
műfordító, szerkesztő, a Fővárosi Nagycirkusz drama-
turgja. Budapesten él. Legutolsó kötete: Az ember nyol-
cadik kerülete (regény).

Sárközi Mátyás (Budapest, 1937): Kossuth- és Jó-
zsef Attila-díjas író, kritikus, műfordító, szerkesztő. 
Londonban él. Legutóbbi kötetei: Hampstead (2020), 
Margit (2019), Levelek Zugligetből (2019)

Szabó Dárió (Bonyhád, 1996): író, költő, fi lmkriti-
kus, szerkesztő. Pécsett él. Az Új Bekezdés és a Film-
válasz online kulturális felületek társalapítója. Jelen-
leg épp kötetén dolgozik, amelynek tervezett címe: A 
fák bent eltévednek. 

Százdi Sztakó Zsolt (Ipolyság, 1967): író, költő, új-
ságíró. Somorján él.

Tamási Orosz János (Budapest, 1953): író, költő, 
kritikus, újságíró. Budapesten él. Legutóbbi kötete: 
Ezerkilencszányolcvanegy (verskompozíció, 2019).

Tóth László (Budapest, 1949): költő, író, szerkesztő. 
Dunaszerdahelyen él. József Attila-díjas. Legutóbbi 
kötete: Megkötni az időt (válogatott interjúk, 2019).

Tóth Ozsvald Zsuzsanna (Pozsony, 1967): szerkesz-
tő, műfordító. Dunaszerdahelyen él. Legújabb mű-
fordításkötete megjelenés előtt áll a Gondolat Kiadó-
nál: Jana Bodnárová: Nyakék/Nyakörv.

Végh Zsoldos Péter (Érsekújvár, 1952): A Portu-
gál Köztársaság Érdemrendjének Nagykeresztjével 
kitüntetett műfordító. Angol, spanyol és portugál 
költőket, írókat fordít magyar és szlovák nyelvre. Po-
zsonyban él. Legutóbbi kötete: A tenger sós kenete, 
Kanári-szigeteki költők antológiája (versfordítások, 
2020).

Z. Németh István (Komárom, 1969): költő, író. 
Csicsón él. Simkó Tibor-díjas. Legutóbbi kötete: 
Csipetnyi fény (versek, 2019), Tejfehér köd (novellák, 
2020).


