
Babos Orsolya (1992, Budapest), a Mis -
kolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori
Iskolájának hallgatója, Miskolcon él.

Benyovszky Krisztián (1975, Ipolyság)
irodalomtörténész, kritikus, a Nyitrai Kon -
stantin Filozófus Egyetem Közép-európai
Tanulmányok Karának oktatója, a Partitúra
főszerkesztője. Legutóbbi könyve A Mor -
gue utcától a Baker Streetig – és tovább
címmel 2016-ban jelent meg. érsekúj vá ron
él.

Bettes István (1954, Rimaszombat) költő,
műfordító. Madách- és Forbáth Imre-díjas.
Szabadószó alkotó. Jelenleg Kárpát-me -
den ce szerte él.

Fellinger Károly (1963, Jóka) költő, író.
2016-ban Kéreggyűjtés címmel verseskö-
tete, valamint Ilka vára címmel meseköny-
ve jelent meg. Jókán él.

Fritsi Péter (1989, Komló) prózaíró. 2008-
ban jelent meg Harc Atlantiszért című kö te -
te (Alexis Bramhook álnéven). Komlón él.

Géczi János (1954, Monostorpályi) József
Attila-díjas költő, író, multimediális mű -
vész, egyetemi oktató (élettudomány-tör-
ténet, művelődéstörténet, neveléstörténet,
szimbólumtörténet, antropológia). Bala -
ton almádiban él.

Kirilla Teréz (1972, Szatmárnémeti) költő,
esszé- és prózaíró, műfordító. Jelenleg
egye temi hallgató (ELTE). Budapesten él.

Kiss Péntek József (1951–2018) író, ren-
dező, pedagógus. Utolsó könyve A meg-
becsült színház címmel 2014-ben jelent
meg. Komáromban élt.

Németh Zoltán (1970, érsekújvár) József
Attila- és Forbáth Imre-díjas költő, iroda-
lomtudós, a Varsói Egyetem Magyar Tan -
széke oktatója. Varsóban él.

H. Nagy Péter (1967, Budapest) irodalom-
történész, szerkesztő, a Selye János Egye -
tem oktatója. Legutóbbi könyve Média -
terek Lady Gaga korában címmel 2017-
ben jelent meg. érsekújváron él.

Soltész Márton (1987) irodalomtörténész,
szerkesztő. Surányban él.

Szászi Zoltán (1964, Tornalja) költő, író,
újságíró, kritikus. Zeherjén él.

Ungvári-Zrínyi Kata (1987, Marosvásár -
hely) művészettörténész, műkritikus, fordí-
tó, kurátor. Marosvásárhelyen él.

Varga Imre (1950, Kisgyarmat) költő, mű -
fordító, légzésterapeuta. Tinnyén él.

Z. Németh István (1969, Komárom) költő,
író, pedagógus. Csicsón 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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