
Ágh István (1938, Felső -
iszkáz) költő, író, műfor-
dító. A Hetek alkotócsoport
tagjaként indult. Volt az Új
Írás, valamint a Hitel mun-
katársa. József Attila- (1969,
1980), Kossuth- (1992),
Radnóti- (2008) és Balassi

Bálint-emlékkardos (2010). Legutóbbi kötete:
Hívás valahonnan (új versek, 2011).

Alföldy Jenő (1939, Bu -
dapest) irodalomtörténész,
a Nemzeti Tan könyvkiadó
nyd. fő szer  kesztője; József
Attila-díjas (1984). Kecs -
keméten él. Legutóbbi kö -
tete: Igézet és Magyarázat
(tanulmányok, 2012).

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

stratégia, nyelvművelés, médianyelv. Leg -
utóbbi kötete: Sms-nyelv és -folklór (2011).

Balázs K. Attila (1973,
Barót) költő. A Kolozsvári
Műszaki Egyetemen és a
Babeş-Bolyai Tudo mány -
egyetem magyar–angol
szakán végzett. Több
romá niai és magyarországi
irodalmi folyóirat közölte

verseit. Kötete: Vizuáliák (2009).

Both Balázs (1976, Sop -
ron) költő. A Benedek Elek
Pedagógiai Főiskola szo -
ciálpedagógia szakán vég -
zett 2002-ben. 1996 óta
rendőrként teljesít szol -
gálatot a Soproni Rendőr -
kapitányságon. Idén április-

ban jelenik meg harmadik kötete Ha nem marad
kimondatlan címmel kiadónk gondozásában.

Czakó Gábor (1942, Decs)
író, a magyar ka  to likus
újságírás meg szer vezője, a
Duna Tele vízió Beavatás
című esszésorozatának
szer  zője. Jogi vég zettsége
után dolgozott a Mozgó
Világnál, az Igen nél, a

Magyar Szem  lénél. Többek között József Attila-
(1975), Arany János- (2000), Babits Mihály-
(2000), Pro Literatura (2008), Stephanus- (2009)
és Kossuth-díjas (2011). Legutóbbi kötete:
Világvége 1962-ben? (2012).

Czigány György (1931,
Budapest) költő. Leg  utóbbi
könyvei: Hála – 101 vers;
Ahol mindörökre nyár van
– portrékötet Czigány
Györgyről; „Ka lit  kám is
madár” – Czi gány György
költészete – Németh István

Péter esszékötete. József Attila, Pulitzer élet -
mű-, Stephanus- és Prima Primissima díjas.

Csontos János (1962,
Ózd) költő, író. A Magyar
Nemzet publicis tájaként
dol  gozott, utóbb a Nagyí -
tás főszer kesz tő je ként.
Leg utóbbi kötete: Delelő
– össze gyűjtött versek
2002–2010 (2011).

Dobai Péter (1944, Buda -
pest) költő, író, filmrende-
ző. A Mephisto, a Redl
ezredes és a Ha nussen
című Szabó István-filmek
forgatókönyvírója. 1981-
ben Cannes-ban el nyerte az
Év Legjobb Forgatókönyve

díjat. József Attila- (1976) és Babér koszorú-
díjas (2000), illetve a Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetettje (2004).
Legutóbbi kötete: Latin lélegzet (versek, 2010).

Dobozi Eszter (1956,
Cegléd) költő, a Kecs -
keméti Művészetoktatási
Intézmények igazgatója.
1989 óta a Forrás szer-
kesztőségi tagja. Többek
közt Pilinszky- (1992),
Kölcsey- (2000), Arany

János- (2004) és József Attila-díjas (2010) és a
Magyar Érdemrend Lovagkereszt (2012)
kitüntetettje. Legutóbbi kötete: Sánta Kata
(regény, 2011).

Falusi Márton (1983,
Budapest) költő. Az ELTE
jogi karán végzett 2007-
ben. A Hitel fo lyó irat vers-
szerkesztője. 2009-től a
Könyves Szö vetség elnöke.
Gérecz Attila- (2004) és
Junior Prima-díjas (2008).

Legutóbbi kötete: Fagytak poklaid (2010),
Virágvasárnapi zsákbanfutás (esszék, 2012).

Fekete Vince (1965,
Kézdivásárhely) költő,
író, műfordító. A Székely -
föld folyóirat szerkesztője.
József Attila-díjas (2010).
Legutóbbi kötete: Védett
vidék (versek, Kolozsvár,
2010).

Filip Tamás (1960, Buda -
pest) költő, közjegyző.
Meg jelent verseskötetei:
Fé kezett habzás (1986),
Függőhíd (1998), Amin
most utazol (2001), A har-
madik szem (2003), Mentés
másképpen (naplójegyze-

tek, versek, 2005), Rejtett ikonok (2006), Saját
erőd (2008), Kő, papír, olló (2012).

Hárs Ernő (1920, Ma -
gyaróvár) költő, műfor dító,
közgazdász. Legjelen tő -
sebb fordításai közé tarto-
zik Tassótól A megszabadí-
tott Jeruzsálem. Portugál
Műfor dítói (1987) és
József Attila-díjas (1993).

Legutóbbi kötete: Palacküzenet (versek, 2004).

Iancu Laura (1978, Ma -
 gyarfalu) költő, a Moldvai
Ma gyarság buda pesti szer -
kesz tője. Bárka- (2010),
Bella István- (2010) és
József Attila-díjas (2012).
Leg utóbbi kötetei: Karmai -
ból kihullajt (ver sek, 2007),

névtelen nap (versek, 2009), Szeretföld (regény,
2011), Kinek a semmi a mindene (versek, 2012).

Jahoda Sándor (1976,
Budapest) költő. 2004-től
publikál különböző lapok-
ban. Ötödik verseskötete:
Tizenhét szótag (2010).

Kókai János (1972,
Budapest) Jelenleg alter -
natív színházakban dolgo-
zik: dramaturg, drámaíró,
rendező, színész. Leg -
utóbbi kötete: A pusztulás
anatómiája (2011).

Kovács István (1945,
Budapest) költő, polo nista,
törté nész, a Ki lencek költő -
csoport tagja. Az MTA
Törté nettu do má nyi In té ze -
tének főmunkatársa. József
Attila- és Babérkoszorú-
díjas és a Magyar Érdem-

rend középkeresztje kitüntetetje. Leg utóbbi
kötetei: „Egy a lengyel a magyarral” (történel-
mi esszék, 2008), Edward Stachura: Sze ker ce -
lárma avagy emberek a téli erdőn (fordítás,
2012), Csoda a Visztu lánál és a Balti-tengernél.
A XX. századi lengyel történelem sorsfordulói
(tanulmány, 2012).
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Kürti László (1976, Vásá -
rosnamény) költő. Filo zó -
fusként végzett Debre cen -
ben, Testnevelő és Gyógy -
testnevelőként a budapesti
Semmelweis Egyetemen
illet ve Egerben, az Ester házy
Főiskolán. Jelenleg esztétiká-

ból a Debreceni Egyetem PhD hallgatója.
A Partium folyóirat és A Vörös Postakocsi mun-
katársa. Legutóbbi kötete: Testi misék (2012).

Lackfi János (1971, Bu -
dapest) költő, író, mű for -
dító. Az ELTE ma gyar
–francia szakán végzett
1996-ban. A Nagy világ és
a DOKK interne tes iro -
dalmi fórum szer kesztője.
A Pázmány Péter Kato -

likus Egyetemen tanít. Gérecz Attila- (1992) és
József Attila-díjas (2001). Legutóbbi kötete:
A részeg elefánt (gyerekversek, 2008).

Lóska Lajos (1951,
Csoma telke) művészettör-
ténész, kritikus. Az ELTE
magyar–művészettörténet
szakán végzett 1975-ben.
Kutatási területe a hazai
1945 utáni, illetve a kortárs
képzőművészet. 1975 és

1990 között a Művészet című folyóirat szer-
kesztője, 1990-től az Új Művészet rovatvezető-
je. Volt a Vigadó Galéria, valamint a Duna
Galéria vezetője, 2000-től a székesfehérvári
Városi Képtár- Deák Gyűjtemény munkatársa.
Legutóbbi kötetei: Czimra Gyula (2010),
Grafikák a Pittmann-gyűjteményből (2011).

Lőrincz György (1946,
Kápolnás) író. Zetelaka
környékén tanított, majd a
székelyudvarhelyi Élelmi -
szer ipari Gépgyár techni -
kusa volt. 1989-től a Nem -
zeti Megmentési Front nál
dolgozott, 2000-től Har gita

Megye Mű velődési és Vallásügyi Felü  gye lő -
ségén, ma Igaz gatóságán. Szé kely ud varhelyen
él. Szabó Zoltán- és Székelyföld-díjas. Leg -
utób bi kötetei: Besúgó voltam, szívem (regény,
2008). Isten köve (válogatott novellák, 2011).

Mezey Katalin (1943,
Budapest) költő, író, mű -
 fordító. A Kilencek költő-
csoport tagja. A Szép ha lom
Könyv műhely igaz ga tója,
1992-től 2008-ig az Írók
Szak szer vezetének főtit ká -
ra. Töb bek közt József

Attila- (1993), Prima- (2007) és Bethlen Gábor-
díjas (2009). Legutóbbi kötete: Válogatott ver-
sei (2008), Bolygópályák (Új versek, 2010).

Mirtse Zsuzsa (1967,
Budapest) író, költő, szer-
kesztő. 2000 óta publikál.
Öt kötete jelent meg eddig:
Égforgató csodagyűrű (2004),
Lovagkór – játék nemekkel
és igenekkel (2007), Fogadó
a négy macskához (2010),

Idő és mérték – szabálytalan versek (2010),
Kondenzcsík – főbenjáró versek (2011).

Oláh János (1942, Nagy -
berki) költő, író. A Kilen cek
költőcsoport tagja. 1994-től
a Magyar Napló folyóirat
fő  szerkesztője. Greve- (1992),
József Attila- (1994), Már -
cius 15-e (2007), Bethlen
Gábor- (2009), Márai

Sándor- (2012) és Partiumi Írótábor díjas (2012).
Leg utóbbi kötetei: Vér szerződés (novellák,
2001), Por és hamu (versek, 2002), Száműzött
történetek (novellafüzér, 2011).

Stefanovits Péter (1947,
Budapest) a Magyar Képző -
művészeti Főiskolán vég-
zett 1978-ban. A Szinyei
Merse Pál Társaság alelnö-
ke, a Magyar Grafikáért
Alapítvány elnöke, 2002-től
szervezi a Képző mű vészek

Batthyány Körét. Volt az NKA Képzőművészeti
Kollégiumának elnöke és 2004–2012 között a
szom bathelyi Nyu gat-magyarországi Egyetem
Rajzi Tan szé kének docense. 2009-től a Magyar
Mű vészeti Aka dé mia tagja. Többek között
Munkácsy-díjas (1995) és Érdemes Művész (2011).

Szakály Sándor (1955,
Törökkoppány) hadtörté-
nész, egyetemi tanár, az
MTA doktora. Volt a Had -
történeti Intézet és Múzeum
főigazgatója, a Duna Tele -
vízió alelnöke, a Semmel -
weis Egyetem, a veszprémi

Pannon Egyetem egyetemi tanára. Jelenleg a
Károli Gáspár Református Egyetem intézetvezető
professzora. Kutatási területe az 1868 és 1945
közötti magyar hadtörténelem, társadalom-, illet-
ve sporttörténet. Legutóbbi kötete: Katonák,
csend őrök, ellenállók (tanulmányok, 2007).

Szentmártoni János (1975,
Budapest) költő, író, a Magyar
Írószövetség elnöke. A Stá -
dium Fiatal Írók Köré nek
egyik alapító tagja, a Magyar
Napló volt szerkesztője.
Gérecz Attila- (1995) és
József Attila-díjas (2007).

Legutóbbi kötetei: El perro (versek spanyolul,
2010, Miami), Calul lacurilor – Ló a tavon (versek
románul és magyarul, 2011, Nagybánya).

Tornai József (1927,
Duna  haraszti) költő, író,
műfordító. Volt a Kortárs
munkatársa, 1992-től
1996-ig a Magyar Írószö-
vetség el  nö  ke. A Jó zsef
Attila-díj (1975), a Ma -
gyar Köz társasági Érdem -

rend kiske resztje (1997), Arany János- (1998)
és Babérkoszorú-díj (2001), MAOE-nagydíj
(2007), Balassi Bálint-emlékkard (2012) és
Magyar Érdemrend Tisztikereszt (2012) kitün-
tetettje. Legutóbbi kötete: A semmi ellen (ver-
sek, 2012). Idén kitüntették a Kossuth-díjjal. 

Tornai Szabolcs (1971,
Budapest) filozófus, esszé-
író. Öt évig műfordítóként
dolgozott, tíz évig kulturális
újságíróként, 2011 február-
jától pedig a Magyar Napló
szerkesztője. Öt éve ver-
senyszerűen tájfut. Első

filozófiai könyve: A világ mint téveszme (2009).

Vasadi Péter (1926,
Budapest) költő író.
Tizenévesen belekerült a II.
világháború forgatagába.
Hazatérve 1947-től 1950-ig
az ELTE-n nyelvi, később
kritika-filozófia-esztétika
(összevont) szakon folyta-

tott tanulmányokat. 1967-től nyugdíjazásáig újsá-
gíróként és szerkesztőként dolgozott főként az Új
Embernél és a Vigiliánál. A Magunk kenyerén
című versantológiában indult 1972-ben. József
Attila- (1991), Füst Milán- (1996), Arany János-
(2004), Stephanus- (2005), Péterfi Vilmos-
(2010), Déry- (2011) és Kossuth-díjas (2012).

Végh Attila (1962, Bu -
dapest) költő, filozófus.
A Gödöllői Agrár tu do má nyi
Egye temen (1989), majd a
Debreceni Egye tem filozófia
szakán (2004) végzett. Jelen -
leg itt doktorandusz. Nagy -
maroson él, az Ózon főszer-

kesztője. József Attila-díjas (2012). Legutóbbi köte-
te: Parmenidész-töredékek (fordítás, tanulmány,
2010), Virrasztó Jenő álmai (2012).

Zsille Gábor (1972,
Budapest) költő, műfordító,
szerkesztő. 2000-től 2004-ig
Krakkó ban, jelenleg Buda -
pesten él. A Magyar P. E. N.
Club volt titkára, a Magyar
Írószövetség Műfordítói
Szakosztályának elnöke.

Bella István-díjas (2008). Legutóbbi kötetei:
Roman Chojnacki: Íratlan versek (fordítás,
2008), Amit kerestünk (versek, 2009), Evelyn
Waugh: Heléna (fordítás, 2010).


