
Baka L. Patrik (1991, Brünn) prózaíró, iroda-
lomkritikus, a Selye jános egyetem
magyar–történelem szakos hallgatója. Regénye
Az égiek legendája címmel 2007-ben jelent
meg. Százdon él.

Bányai Tamás (1946, Budapest) prózaíró,
szerkesztő. Legutóbbi regénye Mire minden
jóra fordul címmel 2008-ban jelent meg.
észak-karolinában él.

Csikós Attila (1969, Szombathely) író, dráma-
író. Díszítők c. drámakötete 2014-ben jelent
meg. Budapesten él.

Fellinger Károly (1963, Pozsony) költő, hely-
történész. Legutóbbi, válogatott gyermekver-
seit tartalmazó kötete 2014-ben jelent meg
Csigalépcső címmel. jókán él.

Fritsi Péter (1989, komló) író. 2008-ban jelent
meg harc Atlantiszért című kötete (Alexis
Bramhook álnéven). komlón él.

Hegedűs Norbert (1987, Rimaszombat) iroda-
lomkritikus, a Selye jános egyetem doktoran-
dusza. komáromban és Rimaszombatban él.

H. Nagy Péter (1967, Budapest) irodalomtör-
ténész, kritikus, szerkesztő, a Selye jános
egyetem oktatója. Legutóbbi könyve Piknik az
aknamezőn címmel 2014-ben jelent meg.
érsekújváron él.

Kantár Balázs (1987, érsekújvár), tanára, a
konstantin Filozófus egyetem doktorandusza.
érsekújváron él.

Nagy Zopán (1973, gyoma) költő, író, fotog-
ráfus. Legutóbbi kötete Próza–vers–esszé–
Montázs címmel 2012-ben jelent meg.
Budapesten él. 

Németh Csilla (1989, komárom) a Selye jános
egyetem doktorandusza. komáromban és
naszvadon él.

Szitás Péter (1984, komárom) a nyitrai
konstantin Filozófus egyetem közép-európai
Tanulmányok karának oktatója, a Selye jános
egyetem doktorandusza. komáromban él.

Szombathy Bálint (1950, Pacsér – Újvidék)
költő, képzőművész, művészeti író, a Magyar
Műhely szerkesztője. Budapesten él.

N. Tóth Anikó (1967, Zseliz) író, irodalomtör-
ténész, a nyitrai konstantin Filozófus egyetem
közép-európai Tanulmányok karának oktatója.
Legutóbbi könyve Az eszemet tudom címmel
2012-ben jelent meg. ipolyságon él.

Szászi Zoltán (1964, Tornalja) költő, prózaíró,
kritikus. Legutóbbi kötete elbújt címmel 2014-
ben jelent meg a nap kiadónál.
Rimaszombatban él. 

Zelei Dávid (1985, Budapest) irodalomkritikus,
történész, hispanista. Szerkesztésében jelent
meg a világtalanul? világirodalom-kritika
Magyarországon című tanulmánykötet 2015-
ben. Budapesten él.

Z. Németh István (1969) költő, író, pedagó-
gus. Legutóbbi gyermekverskötete
Tigrisbukfenc címmel 2013-ban jelent meg.
Csicsón él.
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A folyóirat idei hat számát az SZMÍT ajándékba adja a tagságnak, az irodalmi szer -
vezeteknek és a folyóirat-szerkesztõségeknek. 
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