E számunk szerzői
Ablonczy László (1945) – kritikus, a Magyar Nemzeti Színház korábbi igazgatója
(Budapest).
Áfra János (1987) – a Debreceni Egyetem hallgatója, képzőművészettel és irodalommal
foglalkozik. (Hajdúböszörmény)

Arany Lajos (1958) – főiskolai oktató, anyanyelvi lektor, lapszerkesztő. Boromisza
Tibor-díjas (Debrecen).
Béres Gyula (1972) – tanár, helytörténész, több tanulmánya jelent meg a Bódvavölgyről (Hidvégardó).
Bitskey István (1941) – irodalomtörténész, akadémikus, a Debreceni Egyetem
tanszékvezető egyetemi professzora, Apáczai-díjas (Debrecen).
Bobory Zoltán (1946) – költő, irodalomszervező (Székesfehérvár).
Brenyó József (1963) – író, publicista, az I. A. T. Kiadó alapító igazgatója (Budapest).
Budinszki István (1983) – történész, politológus (Szendrő).
Cseh Károly (1952) – költő, műfordító, Vaszlej Mitta-díjas (Mezőkövesd).
Csoóri Sándor (1930) – Kossuth- és Herder-díjas költő, író, esszéista, szerkesztő
(Üröm).
Cs. Varga István (1946) – irodalomtörténész, kritikus, az ELTE tanszékvezető
főiskolai tanára (Eger).
Doinaş, Stefan Aug. (1922-2002) – román költő, ellenzéki szenátor, a Román
Írószövetség tiszteletbeli elnöke.
Falusi Márton (1983) – Gérecz Attila-díjas költő, a Hitel szerkesztője (Budapest).
Fecske Csaba (1948) – Szabó Lőrinc- és Pro Literatura-díjas költő, író (Miskolc).
F. Szakál Sándor (1952) – költő, képzőművész, tanár (Nyíregyháza).
Gerliczki András (1963) – irodalomtörténész, a Nyíregyházi Főiskola tanára, az
Alföld Stúdió tagja (Nyíregyháza).
Görömbei András (1946) – Kossuth-díjas irodalomtörténész, akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár. (Debrecen)
Határ Győző (1914-2007) – Kossuth-díjas író, költő, esszéista.
Jáki Sándor Teodóz (1929) – bencés szerzetes, népzenegyűjtő és kutató, polihisztor (Győr).
János István (1952) – irodalomtörténész, a Nyíregyházi Főiskola tanszékvezető főiskolai tanára (Nyíregyháza).
Jánosi Zoltán (1954) – irodalomtörténész, a Nyíregyházi Főiskola rektora, Év Könyve-díjas (Nyíregyháza).
Kaló Béla (1954) – kritikus, publicista, pedagógus (Szuhogy).
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Karádi Zsolt (1956) –irodalomtörténész, a Nyíregyházi Főiskola tanára (Nyíregyháza).
Kocsis Csaba (1959) – író, publicista, előadó- és fotóművész (Berettyóújfalu).
Korpa Tamás (1987) – költő, szerkesztő, egyetemista (Szendrő).
Ködöböcz Gábor (1959) – irodalomtörténész, az egri Eszterházy Károly Főiskola
tanára (Eger).
Lászlóffy Csaba (1939) – József Attila-díjas, Misztótfalusi Életmű-díjas író, költő,
esszéista (Kolozsvár).
Máriás József (1940) – kritikus, publicista (Nyíregyháza).
Mezey Katalin (1943) – József Attila- és Füst Milán-díjas költő, író, kiadó-elnök. (Budapest).
Nagy Balázs (1975) – irodalomtörténész, a Miskolci Egyetem doktorandusza (Nyíregyháza).
Nagy Gáspár (1949-2007) – Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, esszéista.
Nagy Zsuka (1977) – költő, első kötete megjelenés előtt áll a Parnasszus Kiadónál
(Nagykálló).
Papp Géza (1904-1983) – Hangács és Nyomár lelkipásztora 1950 és 1979 között,
helytörténész.

Sarusi Mihály (1944) – József Attila-díjas író, kritikus (Békéscsaba).
Serfőző Simon (1942) – József Attila- és Arany János-díjas költő, író, kiadó-elnök.
(Miskolc).
Szepes Erika (1946) – irodalomtörténész, klasszika-filológus, az ELTE professzora,
Nagy Lajos-díjas (Budapest).
Simon Zoltán (1975) – kulturális antropológus, a Debreceni Egyetem doktori iskolájának tagja (Miskolc).
Toldi Éva (1950) – publicista, szerkesztő, a Kölcsey Társaság alapító tagja. (Herend).
Visky Zsolt (1989) – költő, Látó Debüt-díjas és a Korunk irodalmi díjának tulajdonosa (Kolozsvár).
Verling Mercédesz (1975) – Németországban élő magyar származású bölcsész.

169

