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George Mackay Brown (1921, Stromness, Egye 
sült Királyság – 1996, Stromness) skót költőt, írót 
és drámaírót a XX. századi skót költészet egyik 
legkiemelkedőbb alakjaként tartják számon.

Bak Rita (1974, Budapest) költő a Szegedi Tu  do 
mányegyetem magyar–német–színháztudomány sza 
kán végzett. A Hochroth Budapest műfordítója. 
Pszichológusként is dolgozik, a Magyar Pszi  cho  
lógiai Társaság klinikai pszichológia szekciójának 
tag  ja. Legutóbbi kötete: Bíró József: Mina  mo 
sogno (műfordítás, 2014).

 Csontos János (1962, Ózd) költő, író. A Magyar 
Nem  zet publicis tája, a Nagyí tás főszer kesz tő je 
volt. József Attiladíjas (2015). Leg utóbbi kötetei: 
Delelő – össze gyűjtött ver    sek 2002–2010 (2011), 
Volt egyszer egy VÁTI – Egy tervezőiroda története 
1950–2000 (Aczél Gá  bor  ral és Lukovich Tamással, 
2013), Kar  nevál (2014), Egy mondat a hazugságról 
(2014), Tízes évek (2015), Angyaldekameron (2015).

Fecske Csaba (1948, Szögliget) József Attila
díjas költő, meseíró, publicista. Éveken keresztül 
az ÉszakMagyarország jegyzetírója, az Új Észak 
és az Új Holnap szerkesztője, az Új Holnap Stúdió 
vezetője. Legutóbbi kötete: A sivatag hajója (2014).

 Gál Sándor (1937, Búcs) József Attila, Madách 
Imre, Berzsenyi és Magyar Művészetértdíjas, 
Pulitzeréletműdíjas költő, író, újságíró. A Magyar 
Művészeti Akadémia tagja. A pozsonyi Szabad 
Földműves szerkesztőriportere, a kassai Thália 
Színház dramaturgja, a Hét keletszlovákiai ripor
tere, majd a kassai Keleti Napló alapítófőszer
kesztője. A Csemadok Kassavidéki örökös tiszte
letbeli elnöke. 1989–2003 között az Anyanyelvi 
Konferencia elnöke, 1997–2000 között a Tokaji Író
 tábor kuratóriumi társelnöke. Egybegyűjtött mű
veinek sorozatában eddig tizenkét kötet jelent meg.

Hegedűs Imre János (1941, Székelyhidegkút) író, 
iro  da lomtörténész. Sep siszent györ gyön volt gim
náziumi tanár és szakfelügyelő, 1984ben emig
rált Ausztriába. Bécsben és Bu  da  pesten él. Leg 
utóbbi kötetei: A néma esküje (önéletrajzi regény, 
2004), Benedek Elek (monográfia, 2006).

 Ladik Katalin (1942, Újvidék) József Attila, 
Kassák és Babérkoszorúdíjas költő, előadómű
vész. Közgazdasági és színművészeti tanulmá
nyokat folytatott. 1963–1977 között az Újvidéki 
Rádió munkatársa, 1977–1992 között az Újvidéki 
Színház színésze. 1993tól az Élet és Irodalom, 
majd a Cigányfúró szerkesztője. Legutóbbi kötete: 
Legszebb versei (2012).

 Lajtos Nóra (1977, Püspökladány) tanár, irodal
már, költő. 1999 óta Debrecenben él. A Nyír  egy  há
 zi Főiskolán magyar  ének zene (zongoraoktató),  
a Debreceni Egyetemen magyar szakos diplomát 
szerzett. A DE Magyar és Összehasonlító Iro 
dalomtudományok doktori iskolájának abszolvált 
doktorandusza. Kutatási területe Sánta Ferenc  
rövidprózája. Tudományos és szépirodalmi írásai 
többek között az Itk ban, a Hitelben, a Forrásban,  
a Szépirodalmi Figyelőben, a Szőrös Kőben, a Par
 tiumban és a kolozsvári Helikonban jelentek meg.

Mezey Katalin (1943, Budapest) költő, író, mű   
fordító, a Kilencek költőcsoport tagja. A Szép ha
lom Könyv műhely igaz ga tója, 1992től 2008ig az 
Írók Szak szer vezetének főtit ká ra. József Attila 
(1993), Prima (2007), Bethlen Gábor (2009), 
Partiumi Írótábor (2013) és Kossuthdíjas (2015). 
Leg  utóbbi kötete: Ismernek téged (2014).

 Marno János (1949, Budapest) József Attila, 
Madách, Artisjus, Déry Tibor, Alföld és Ba 
bérkoszorúdíjas költő, író, műfordító. 1980tól 
szabadfoglalkozású író, 1986–1989 között a Mú 
zsák Kiadó, 1989–1991 között az Igen szerkesztő
je. Paul Celan költészetének fordítója. Legutóbbi 
kötete: Kairos (versek, Palatinus, 2012).

Mile Zsigmond Zsolt (1967, Budapest) költő. 
1994 óta publikál irodalmi folyóiratokban és anto
lógiákban. Nagymaroson él. Verseskötetei: Átke
lek a dumán (2003), Törött, de hiánytalan (2010). 

Murányi Sándor Olivér (1974, Székelyudvarhely) 
író 2007ben a kolozsvári Előretolt Helyőrség Szép 
irodalmi Páholynál debütált Felnyomták szent  nek 
című könyvével. Többek között Avantgarderobe 
(2007), Irodalmi Jelenpróza (2011) és Ex Libris
díjas (2014). Legutóbbi kötete: Zordok, a székely 
szamuráj (regény, 2012). 
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Oláh András (1959, Hajdúnánás) Bánkuti Mik 
lósdíjas költő, drámaíró. A nyíregyházi Bessenyei 
György Tanárképző Főiskolán és a debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetemen végzett. Je 
lenleg Máté szalkán él, a Partium szerkesztője. 
Legutóbbi kötete: A szökevény / Az utolsó játszma 
(drámák, 2014).

Papp Máté (1987, Kecskemét) a Szegedi Tudo 
mány  egyetemen, a Pázmány Péter Katolikus Egye
 temen, valamint a Pannon Egyetemen tanult  
esztétikát és magyar irodalmat. 2010től 2013ig  
a Kultúra és Kritika portál szerzője, illetve a Zene 
rovat szerkesztője volt. 2013tól az Új Forrás folyó
irat állandó munkatársa.

Péntek Imre (szül. Molnár Imre, 1942, Lenti) 
József Attila és Radnótidíjas költő, író. A Ki 
lencek tagjaként indult. Az ELTE magyar–filozó
fia szakán végzett. Az Árgus alapítófőszerkesz
tője, 2003 óta a Pannon Tükör főszerkesztője. 
Legutóbbi kötete: Emlékpróba (versek, 2015). 
(Fényképét Lukács Zoltán készítette.)

 Serfőző Simon (1942, Zagyvarékas) költő, író. 
A Hetek költőinek tagja. 1968tól a miskolci Nap
jaink munkatársa, jelenleg a Felső magyar ország 
Kia dó vezetője. József Attiladíjas (1991) és Balassi 
Bálintemlék  kardos (2008). Leg  utób  bi kötete: Égig 
érő nyár (gyermekversek, 2013). Magyar Érdem   
rend középkeresztje (polgári tagozata, 2012) ki
tüntetésben részesült.

 Tamás Menyhért (1940, Hadikfalva) József At 
tila és Arany Jánosdíjas, Balassi Bálintemlék 
kardos költő, író, drámaíró. A Magyar Művészeti 
Akadémia elnökségi tagja. 1968tól a Népszava 
munkatársa, majd rovatvezetője, végül főszer
kesz  tőhelyettese. 1999–2005 között a Magyar 
Al  ko  tóművészek Országos Egyesületének alelnö
ke. Legutóbbi kötete: Tanúságtevők (drámák, 2013).

 Tarbay Ede (1932, Budapest) József Attila, 
IBBY és Stephanusdíjas költő, író, műfordító, 
dramaturg. A Színház és Filmművészeti Főiskola 
dramaturg szakán végzett. A Miskolci Nemzeti 
Színház, az Állami Bábszínház, a Budapesti Gyer
 mekszínház dramaturgja, a Magyar Televízió 
munkatársa, a Zsámbéki Tanítóképző Főiskola óra
 adó tanára. Legutóbbi kötete: Centi és a csicseri 
bolt (gyermekregény Marék Veronikával és Ur  bán 
Gyulával, új kiadás, 2014).

Türjei Zoltán (1976, Balatonlelle) költő, tanár. 
Az ELTEn szerzett filozófiatanári diplomát. 2003 
óta publikál verseket, recenziókat irodalmi folyó
iratokban és antológiákban. A Fia  tal Írók Szö  vet
ségének tagja, Accordianívódíjas. Buda  pes  ten 
ne  velőtanár, valamint filozófiát tanít. Legutóbbi 
kötete: Térkép helyett (versek, 2014).

 Miklóssy Endre (1942, Bercel) építészurbanista. 
Tervezőként, kutatóként, köztisztviselőként dol 
go  zott, jelenleg oktató a budapesti Corvinus Egye 
temen. Az elrejtett magyar gondolkodói ha  gyo 
má  nyok felkutatásával foglalkozik. Fontosabb 
kötetei: Túl a tornyon, melyet porbul rakott a szél 
– magyar gondolkodók a 20. században (2001), 
A másik ember keresése (2009), Évezredek között 
(2013).

Tüskés Anna (1981, Buda  pest) irodalomtörténész, 
mű  vészettörténész, az MTA BTK Iro dalom tudo
mányi Intézet tudományos segéd munkatársa. Fő ku
 tatási te  rületei: Illyés Gyula, XX. századi magyar 
irodalom, egyetemtörténet, pe  regrináció, közép
kori művészet és építészet.

 Ködöböcz Gábor (1959, Vásárosnamény) iro  da
lom történész, 1983ban végzett a KLTE magyar 
–történelem szakán, majd PhD fokozatot szerzett. 
Jelenleg az Eszter házy Károly F ő iskola ma gyar 
irodalomtudományi tanszékének docense és az 
Agria című folyóirat főszerkesztője. Egerben él. 
Kutatási területe az 1945 utáni magyar irodalom. 
Kö  tetei:  Hagyo  mány és újítás Kányádi Sán  dor 
költészetében (2002); Érték világ és for  marend 
(2003); Meg  tartó párbeszéd (2009). Erdélyi él
mény – erdélyi gondolat (2011); Szépen magyarul, 
szépen emberül (2014).

Oláh Katalin Kinga (1974, Bu dapest) szob  rász  
mű vész. A Ma gyar Képző mű vé  sze  ti Egye    te men 
végzett 2004ben. Mesterei voltak Rét falvi Sán  dor, 
Kő Pál. Mun kái Aachenben, Angersban, Bu da
pesten, Bia  tor  bágyon, Csön     gén, Pécsen, Tokajban, 
Zsám békon vannak.

Rónai -Balázs Zoltán (1970, Orosháza) költő, mű
vészeti író. Humán szer vezést tanult a békéscsa
bai Tessedik Sá muel Fő is kolán. 2003 ban nívódíjat 
kapott az Accordiától, 2006ban a Magyar Író  szö
 vetség – MAKTÁR „Sze mélyes közügyek” pályá
zatán harmadik helyezést ért el. Kötetei: A Dez 
orient Expressz (2007), Tücsöksirató (2009).

 Vitézy László (1940, Budapest) producer, for ga 
tókönyvíró, filmrendező 1973–79 között a Balázs 
Béla Stúdió vezetőségi tagja, 1979től 1981ig  
a Híradó és Dokumentumfilm Stúdió rövidfilm
rendezője, 1981ben a Társulás Stúdió alapító  
játékfilmrendezője volt, 1990–93 között pedig  
a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligá 
jának ügyvivője. Legutóbbi szerzői filmje: A ga
lamb papné (2013).


