
Ács József (1965, Buda -
pest) író, költő. Az ELTE
fizika szakán végzett.
1995 és 2000 között a
Vadamosi Vendégség cí -
mű időszaki kiadvány és a
Va damosi Füzetek egyik
szerkesztője. Nizzai Ka -

vics-díjas (2004). Legutóbbi kötete:
Történetek életre-halálra (versek, prózák
Kolovratnik Krisz tián fényképeivel, 2008).

Acsai Roland (1975,
Cegléd) költő, iroda-
lomkritikus, műfordító.
Az ELTE magyar szakán
végzett, 1996 óta publikál.
Res Artis- (2006) és Zelk
Zoltán-díjas (2006). Leg -
utóbbi kötetei: Két ég sa -

tujában (2008), Hajnali kút (2011). 

Alföldy Jenő (1939, Bu -
dapest) irodalomtörténész,
kritikus, a Nemzeti Tan -
könyvkiadó nyd. fő szer -
 kesztője; József Attila-
díjas. Kecskeméten él.
Legutóbb megjelent köte-
tei: Arany öntudat (József

Attila-ta nul   mányok, 2005), „Egy szenvedély
margójára” (2005), Templomépítők (tanul-
mányok, 2006), Csanádi Imre költői világa
I–II (Pá lya kép, Huszonöt verselemzés,
2009), A megszenvedett éden (Költők, esszé-
írók, elbeszélők, 2010).

Bakonyi István (1952,
Székesfehérvár) iroda lom   -
történész. A Pécsi Tanár -
kép  ző Főiskola magyar–
an gol szakán, majd az
ELTE kiegészítő magyar
szakán végzett. 2004-ben
szerzett PhD-fokozatot.

A kortárs magyar irodalom kutatója, a szé -
kesfehérvári Vörösmarty Társaság elnökségi
tagja. Iszka szent györgyön él. Legutóbbi köte-
te: Írók, költők, bolygópályák (2011).

Balázs Géza (1959,
Budapest) nyelvész, nép-
rajzkutató,tanszékvezető
egyetemi tanár. Kutatási
területe: a mai magyar
nyelv és folklór, szöveg-
tan, antropológiai nyel-
vészet, nyelvpolitika,

nyelvstratégia, nyelvművelés, médianyelv.
Buda pesten él. Több mint ötven önálló
kötete jelent meg. Legutóbbiak: Hungaro -
pesszimizmus–hungarooptimizmus (2007),
Bevezetés az antropológiai nyelvészetbe
(Takács Szilviával, 2009), Sms-nyelv és -folklór
(2011).

Berta Zsolt (1966, Buda -
pest) író, zenész. Pomázon
él. Az Egykutya zenekar-
ral játsza saját dalait.
Regénye, a Jancsiszög
(2008) a Magyar Napló
regénypályázatán 2007-
ben különdíjat nyert.

Legújabb kötete: Visszajátszás (2011).

Bornemissza Ádám (1971,
Budapest) könnyűipari
mérnökként végzett 1994-
ben. Jelen leg a Kortárs
olvasószerkesztője és
webmestere, emellett tör-
delőként dolgozik. Fő -
ként zenei recenziókat és

dalszövegeket ír, bluesdalokat fordít, énekel,
és pengetős hangszereken játszik.

Bucz Hunor (1942,
Buda pest) rendező. A
debreceni Kossuth Lajos
Tu do mány egyetem ma -
gyar–történelem szakán
és a Színházi és Film -
művészeti Főiskola szín -
házrendező szakán vég -

zett. 1969-ben megalapította a Térszínházat,
azóta itt dolgozik. Többek között Radnóti-
(1987), Kígyós Sándor- (1990) és Magyar
Művészetért díjas (2003).

Cs. Kovács Márta
(1959, Budapest) jogász,
az Írószövetség Íróiskolá-
jának má sodéves hallga-
tója. Szerkesztésében je -
lent meg Boldog John
Henry Newman templom,
Sümegcsehi (Udvardi

Erzsébet festményeivel és Barsi Balázs gon-
dolataival) című kötet (2010). 

Csontos János (1962,
Ózd) költő, író. Sokáig a
Magyar Nemzet publicis -
tájaként dol  gozott, utóbb
a Nagyítás főszer kesz tő -
je ként. Buda pes ten él.
Leg utóbbi kötetei: Száz
év talány. Kie gé szí té sek

József Attilához (2008), Delelő – össze -
gyűjtött versek 2002–2010 (2011).

Döbrentei Kornél (1946,
Pestszentimre) költő, író.
József Attila- (1991),
Kölcsey- (1994), Balassi
Bálint-emlékkard (1998),
Br. Eötvös József-sajtó-
(2001), és Alternatív
Kossuth-díjas (2004).

Legutóbbi kötete: Kardélen (versek, 2003).

Ircsik Vilmos (1944,
Városlőd) író, műfordító,
az ELTE magyar–né met
–orosz szakán végzett.
Iro dalmi munkásságát a
Tiszta szívvel nemze dé -
kében kezd  te. Veszp -
rémben él. Magyar Napló-

nagydíjas (2000), Szabó Zoltán-díjas (2005), a
Magyar Írószövetség és a HM pályázatának
nívódíjában (2003, 2004, 2009), különdíjában
(2005) és összevont díjában (2007, 2011) része-
sült. Legutóbbi fordításkötete: Heiner Müller
összes versei: A boldogtalan angyal (2010). 

Jakab-Köves Gyopárka
(1971, Veszprémvarsány)
író, az ELTE német sza -
kán végzett 1995-ben.
Szom bat  helyen él. Írásai
eddig mások mellett a
Hitelben és Magyar
Naplóban je len tek meg,

publicisztikái pedig a Morfondír című tárca-
gyűjteményben (2009).

Kelemen Lajos (1954,
Büssü) író, Kaposváron
él, Radnóti-díjas. Leg -
utóbbi kötetei: Olvasó
(esszék, 2008), Föltett
igaz (válogatott versek,
2010).

Kókai János (1972,
Budapest) Jelenleg alter -
natív színházakban dol-
gozik: dramaturg, dráma-
író, rendező, színész.
Legutóbbi kötete: A pusz-
tulás anatómiája (2011). 

Kő Pál (1941, Peres -
puszta) szobrászművész, a
Magyar Kép ző művészeti
Egyetem tanára. 1993-tól
a Magyarok Világ szö vet -
sé ge Képző mű vé szeti és
Iparmű vészeti Tár sasá -
gának elnöke. Munkácsy

Mihály- (1975), Magyar Művészetért (1990),
Kossuth- (2001), Prima Primissima (2006) és
M. S. mester-díjas (2007).

Marosi Gyula (1941,
Budapest) 1966 óta publi-
kál. 1973-ban a József
Attila Kör alapítója, majd
titkára. Volt a Mozgó Világ
prózarovat vezetője, majd
a Magyar Tele vízió dra-
maturgja. József Attila-

(1981) és Balázs Béla-díjas (1997). Legutóbbi
kötete: A nílusi krokodil (2011). 
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Mezey Katalin (1943,
Budapest) költő, író, mű -
 fordító. A Kilencek költő-
tócsoport tagja. A Szép ha -
lom Könyv műhely igaz -
ga tója, 1992-től 2008-ig
az Írók Szak szer vezetének
főtit kára. Töb bek közt

József Attila- (1993), Prima- (2007) és
Bethlen Gábor-díjas (2009). 2008-tól a
Tokaji Írótábor elnöke. Legutóbbi kötete:
Bolygópályák (Új versek, 2010).

Nagy Gábor (1972, Kör -
mend) költő, irodalom -
 történész. A debreceni
Kos suth Lajos Tudomány -
egye tem magyar–német
szakán végzett 1996-ban,
majd 2000-ben doktorált.
Jelenleg a szombathelyi

Savaria Egyetemi Központ Kommu niká ció és
Médiatudományi Tanszéké nek docense. Bella
István-díjas (2009). Legutóbbi kötete: An -
gyalaid mind repülni tudnak (versek, 2011).

Oláh Katalin (1974, Bu -
dapest) szobrász mű vész.
A Ma gyar Képző mű -
vészeti Egye  te men vég-
zett 2004-ben. Mesteri
voltak Rétfalvi Sán  dor,
Kő Pál. Munkái Pécsen,
Csöngén, Buda pesten,

Biatorbágyon, Aachenben, Tokajban,
Angers-ban, Zsámbékon láthatók, illetve sze-
repeltek kiállításokon. 

Rónai-Balázs Zoltán

(1970, Orosháza) költő,
művészeti író. Humán
szer vezést tanult a bé -
késcsabai Tessedik Sá -
muel Fő is kolán. 2003-
ban nívódíjat kapott az
Accordiától, 2006-ban a

Magyar Írószövetség – MAKTÁR „Sze -
mélyes közügyek” pályázatán harmadik
helyezést ért el. Kötetei: A Dezorient
Expressz (2007), Tücsöksirató (2009).

Sesztalov, Jovan (1937
–2011) manysi származású
író, költő. Életművének
nagy részét orosz nyelven
írta. Kiválóan ismerte Ma -
gyarország történelmét,
gondozta, ápolta a manysi
–magyar kapcsolatokat.

Munkáiban gyakran hivatkozott a finnugor
nyelv rokonság felkutatóira, Julianus baráttól
Reguly Antalon át Munkácsi Bernátig, barátság
fűzte a mai finnugor nyelvészet olyan kiválósá-
gaihoz, mint Kálmán Béla, Gulya János,
Bereczki Gábor, Domokos Péter Pál. Haláláig
tagja volt a Magyar Írószövetségnek.

Szemadám György (1947)
festőművész, író. Tagja a
Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesületének, a
Magyar Képző- és Ipar -
mű vészek Szövetsé gének,
a Magyar Festők Társasá -
gának, Magyar Művészeti

Akadémiának és a Magyar Írószövetségnek.
A Magyar Köztársasági Ér demrend kiskereszt-
je kitüntetettje (1997) és Munkácsy-díjas
(2001), Hungart Ösztöndíjas.

Tornai József (1927, Duna -
 haraszti) költő, író, mű   -
fordító. Volt a Kortárs mun-
katársa, 1992-től 1996-ig a
Magyar Írószövetség el  nö -
 ke. A Jó zsef Attila- (1975),
a Ma gyar Köz társasági
Érdem rend kiske resztje

(1997), Arany János- (1998), Babér koszorú-
(2001) és a MAOE-nagydíj (2007) kitüntetettje.
Legutóbbi kötetei: A Második Eljövetel (váloga-
tás a világ költészetéből, 2010), Európa már
kevés (Jánosi Zoltán interjúkötete, 2011).

Urbán Péter (1979, Bu -
da pest) újságíró, volt a Ma -
gyar Nem zet munkatársa,
jelenleg a Magyar Napló
szerkesztője. A Páz mány
Péter Katolikus Egyetem
Doktori Iskolá jának hall -
 gatója. Köte te: Ki írta?

Irodalmi művek névlexikona (2004).

Zsávolya Zoltán (1968,
Csorna), költő, író.
A Pázmány Péter Ka -
tolikus Egyetemen tanít.
Leg utóbb megjelent köny -
ve: Poliptichon. Fan -
tomképek a kortárs ma -
gyar irodalomról (2006).
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