
Bedecs László (1974, Budapest) irodalomtör-
ténész, a Parnasszus szerkesztője, a Szófiai
egyetem vendégtanára. Legutóbbi kötete Mi
volt a kérdés? Beszélgetések kortárs költőkkel
címmel jelent meg 2010-ben a Kijárat
Kiadónál. Budapesten él.

Fellinger Károly (1963, Jóka) költő, író.
Legutóbbi verseskötete Külön bejárat címmel
2015-ben jelent meg. Jókán él.

Hegedűs Norbert (1987, Rimaszombat) iroda-
lomkritikus, a bumm.sk szerkesztője.
Komáromban és Rimaszombatban él.

Hizsnyai Zoltán (1959, Rimaszombat) költő,
szerkesztő. Utolsó önálló kötete Ének címmel
2010-ben jelent meg a Kalligram Kiadónál.
Helembán él.

Kulcsár Ferenc (1949, Szentes) költő.
Legutóbbi – Jakoby Gyula festményeivel
illuszt rált – könyve ezeregyéjszaka címmel

2015-ben jelent meg az SZMÍT kiadásában.
Dunaszerdahelyen él.

Liszka József (1956, Köbölkút) néprajzkutató,
muzeológus, a Selye János egyetem tanára.
Legutóbbi önálló kötete 2011-ben jelent meg
a Lilium Aurum Könyvkiadónál Bevezetés a
folklorisztikába címmel. Keszegfalván él.

Nagy Csilla (1981, Balassagyarmat) irodalom-
történész, a Palócföld szerkesztője. Legutóbbi
kötete Megvont határok: Tér, táj, énkoncepció
József Attila és Szabó Lőrinc 1930-as évekbeli
költészetében címmel jelent meg a Ráció
Kiadónál 2014-ben. Balassagyarmaton 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.

Szászi Zoltán (1964, Tornalja) költő, prózaíró.
Prózakötete elbújt címmel 2014-ben jelent
meg a Nap Kiadónál. Rimaszombatban él. 

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

Tőzsér Árpád (1935, Gömörpéterfalva)
Kossuth-díjas költő, műfordító, irodalomtör-
ténész. 2015-ben jelent meg összegyűjtött
verseit tartalmazó kötete erről az
euphorboszról beszélik címmel, valamint
naplóinak legújabb darabja einstein a terem-
tést olvassa címmel, mindkettő a Kalligram
Kiadónál. Pozsonyban él.

L. varga Péter (1981, Székesfehérvár) iroda-
lomtörténész, kritikus, a Prae szerkesztője, az
eLTe oktatója. Legutóbbi könyve Az értelem
rácsai címmel 2014-ben jelent meg.
Budapesten él.

vrábel Tünde (1987, Komárom) a Selye János
egyetem doktorandusza. Martoson él.

MUNKATÁRSAiNK

A folyóirat idei hat számát az SZMÍT ajándékba adja a tagságnak, az irodalmi szer -
vezeteknek és a folyóirat-szerkesztõségeknek. 
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