E számunk szerzői
Áfra János (1987) – kritikus, a Debreceni Egyetem hallgatója (Hajdúböszörmény).
Antal Balázs (1977) – író, irodalomtörténész, kritikus, PhD-hallgató, A Vörös Postakocsi
főmunkatársa (Nyíregyháza).
Balajthy Ágnes (1987) – kritikus, a Debreceni Egyetem magyar szakos hallgatója (Debrecen).
Balázs Imre József (1976) – Pro Literatura-díjas irodalomtörténész, kritikus, költő, a
Korunk folyóirat főszerkesztője (Kolozsvár).
Bodrogi Ferenc Máté (1980) – irodalomtörténész, a Debreceni Egyetem PhD-hallgatója,
a Szkholion főszerkesztője (Debrecen).
Borbély András (1982) – költő, kritikus, az Új Nautilus főszerkesztője (Budapest).
Borbély Szilárd (1964) – József Attila- és Szépíró-díjas költő, író, irodalomtörténész,
egyetemi docens (Debrecen).
Brenyó József (1963) – író, publicista, az I. A. T. Kiadó alapító igazgatója (Budapest).
Budinszki István (1983) – történész, politológus (Budapest – Szendrő).
Dobás Kata (1983) – kritikus, az ELTE doktorandusza (Budapest).
D. Tóth Judit (1954) – irodalomtörténész, a Debreceni Egyetem habilitált egyetemi docense (Debrecen).
Farkas Wellmann Endre (1975) – költő, az Erdélyi Magyar Írók Ligája elnökségi tagja
(Kolozsvár).
Gerevich András (1976) – költő, műfordító, a József Attila Kör elnöke, a Kalligram szerkesztője (Budapest).
György Attila (1971) – Tokaji Írótábor-díjas, Látó-nívódíjas író, a Székelyföld folyóirat
munkatársa (Csíkszereda).
Herczeg Ákos (1983) – kritikus, idén végez a Debreceni Egyetem magyar-filozófia szakán, az Alföld Stúdió tagja (Debrecen).
Hutvágner Éva (1988) – kritikus, az ELTE magyar-filozófia szakos hallgatója (Dunaújváros).
Imre László (1944) – Szent-Györgyi Albert-díjas akadémikus, tanszékvezető egyetemi
professzor (Debrecen).
Izsó Zita (1986) – költő, kritikus, az ELTE hallgatója (Budapest).
Kele Csilla (1974) – kritikus, publicista (Debrecen).
Király Zoltán (1977) – költő, műfordító, az Erdélyi Magyar Írók Ligája ügyvezető elnöke
(Kolozsvár).
Kocsis Csaba (1959) – író, előadóművész, a Barbaricum Könyvműhely igazgatója (Berettyóújfalu).
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Korpa Tamás (1987) – költő, kritikus, a Debreceni Egyetem magyar szakos hallgatója
(Szendrő – Debrecen).
Ködöböcz Gábor (1959) – irodalomtörténész, főiskolai docens, az Agria folyóirat főszerkesztője (Eger).
Lapis József (1981) – költő, kritikus, irodalomtörténész, a Debreceni Disputa és a Zempléni Múzsa szerkesztője (Debrecen).
Lászlóffy Csaba (1939) – József Attila-díjas, Misztótfalusi Életműdíjas költő, író, esszéista (Kolozsvár).
Marcsek György (1983) – kritikus, a Debreceni Egyetem PhD-hallgatója (Debrecen).
Mezei Gábor (1982) – költő, kritikus, a Debreceni Egyetemen szerzett diplomát (Bp.).
Muszka Sándor (1980) – E-MIL debüt-díjas költő (Kolozsvár).
Oláh Szabolcs (1969) – irodalomtörténész, kritikus, a Debreceni Egyetem docense (Debrecen).
Orbán János Dénes (1973) – József Attila-díjas költő, író, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának elnöke, az Irodalmi Jelen szerkesztője (Kolozsvár).
Pécsi Györgyi (1958) – József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, az Új Könyvpiac
főszerkesztője (Budapest).
Petőcz András (1959) – József Attila- és Kassák-díjas költő, író, a Magyar P.E.N. Club
alelnöke (Budapest).
Serfőző Simon (1942) – József Attila-díjas, Balassi Emlékkardos költő, író, a
Felsőmagyarország Kiadó alapító igazgatója (Miskolc).
Sturm László (1967) – irodalomtörténész, kritikus, a Kortárs folyóirat szerkesztője (Budapest).
Suhajda Péter (1979) – irodalomtörténész, kritikus, PhD-hallgató (Budapest).
Szakolczay Lajos (1941) – József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus. (Budapest).
Szálinger Balázs (1978) – Bródy Sándor- Petőfi-, és Vilmos-díjas költő, drámaíró (Bp.).
Székelyhidi Zsolt (1973) – Junior Parnasszus-díjas költő, író, a Parnasszus és a Spanyolnátha szerkesztője (Budapest).
Szentmártoni János (1975) – József Attila-díjas költő, a Magyar Napló folyóirat és kiadó
szerkesztője (Budapest).
Szepes Erika (1946) – irodalomtörténész, klasszika-filológus, az ELTE professzora (Budapest).
Szöllősi Mátyás (1984) – költő, kritikus, az Ártér folyóirat alapító-főszerkesztője. (Budapest).
Takács Miklós (1976) – irodalomtörténész, a Debreceni Egyetem adjunktusa (Debrecen).
Tarján Tamás (1949) – József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, az ELTE egyetemi
docense (Budapest).
Turczi István (1957) – József Attila-díjas költő, irodalomszervező, a Parnasszus folyóirat
és kiadó vezetője (Budapest).
Vass Tibor (1968) – Kassák- és Szabó Lőrinc-díjas költő, kritikus, képzőművész, performer, a Spanyolnátha alapító-főszerkesztője (Miskolc).
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