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Arató János (1949) – újságíró, m�fordító, 

Budapest

Balázs Géza (1959) – nyelvész, néprajzku-

tató, egyetemi tanár, Budapest

Barna T. Attila (1971) – költ�, publicista, 

Nyírtelek

Batthyány Gyula (1887–1959) fest�, gra-

fi kus

Bertha Zoltán (1955) – esszéista, kritikus, 

irodalomtörténész, Debrecen

Borbély András (1983) – költ�, szerkesz-

t�, egyetemi hallgató, Budapest

Borbély János (1933) – m�fordító, szer-

keszt�, Baja

Carbonaro (1978) – fi zikus, Glasing (Auszt-

ria)

Csokonai Attila (1951) – költ�, m�fordító, 

szerkeszt�, Budapest

Deres Péter (1978) – dramaturg, m�fordí-

tó, Budapest

Dörg� Tibor (1960) – irodalomtörténész, 

Budapest

Egressy Zoltán (1967) – drámaíró, költ�, 

m�fordító, Budapest

Faludi Ádám (1951) – író, költ�, Tatabá-

nya

Fazekas István (1967) – költ�, Százhalom-

batta

Fekete Anna egyetemi hallgató, Révkomá-

rom/Bécs

Gyorgyovich Miklós (1946) – publicista, 

író, Budapest

Hajós János (1976) – bábszínész, író, 

 Kolozsvár (Románia)

Ircsik Vilmos (1944) – író, m�fordító, es-

széista, Veszprém

Karaffa Gyula (1964) – kézm�ves-vállalko-

zó, meseíró, szerkeszt�, Nagyoroszi

Koppány Zsolt (1955) – író, esszéista, 

 Budapest

Lackfi  János (1971) – költ�, m�fordító, 

Zsámbék

Lászlóffy Aladár (1937) – költ�, író, 

 Budapest

Lászlóffy Csaba (1939) – író, költ�, drá-

maíró, esszéista, Kolozsvár (Románia)

Mészáros Urbán Szabó Gábor (1978) – 

író, Gy�r

Mez�si Miklós (1960) – költ�, irodalom- és 

operatörténész, Budapest

Móczár Csaba (1974) – rendész, Budapest

Papp Laura (1973) – szociálpedagógus, 

író, Pécs

Sándor György (1938) – író, el�adóm�-

vész, Budapest

Sebe�k János (1958) – író, publicista, 

közszerepl�, Budapest

Somodi-Hornyák Szilárd (1970) – fest�-

m�vész, Kazincbarcika

Szakonyi Károly (1931) – író, dramaturg, 

Budapest

Szalai Lajos (1947) – nyelvész, m�fordító, 

egyetemi igazgató, Budapest

Szénási Ferenc (1946) – m�fordító, iroda-

lomtörténész, Budapest

Szlafkay Attila (1953) – költ�, m�fordító, 

Budapest

Tóth Ágnes (1946) – újságíró, szerkeszt�, 

író, Nagyvárad (Románia)

Ványai Fehér József (1959) – újságíró, 

költ�, Gyomaendr�d

Véghelyi Balázs (1983) – költ�, Százha-

lombatta

Verrasztó Gábor (1964) – író, újságíró, 

Budapest

Vicei Károly (1944) – író, m�fordító, Zenta 

(Szerbia)

Virágh László (1939) – zeneszerz�, m�vé-

szeti vezet�, költ�, Budapest

Zachariás Klára tanár, szocilógus, Buda-

pest

Zsávolya Zoltán (1968) – író, irodalmár, 

Budapest

E számunk szerz�i


