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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  ló 
giai Társaság klinikai pszichológia szekciójának tag
 ja. Legutóbbi kötete: Bíró József: Mina  mosogno 
(műfordítás, 2014).

Bárány László (1948, Budapest) főiskolai oktató
ként és kiadói szerkesztőként dolgozott. Pub  likált 
kritikákat, filozófiai, lélektani és irodalmi tanul
mányt, esszét, valamint könyvdrámát és elbeszé
lést. Budapesten él. Legutóbbi kötete: Kor  kép és 
transzcendencia. Koszto lá  nyi és Camus mono dia
lógusa (tanulmány, 1997).

 Barna Péter (1988) Sárospatakon nőtt fel, a Deb
receni Egyetemen végzett magyar szakon. Újság 
írói pályafutását 2008ban kezdte, azóta rendsze
resen publikál különböző internetes felületeken, 
újságokban, folyóiratokban. Tagja volt az Alföld 
Stúdiónak, a KULTer.hu alapítója, 2012 végéig fő
szerkesztőhelyettese, 2011től 2013ig a Szkho
lion szerkesztője. Jelenleg kommunikációs terüle
ten dolgozik.

Beke Mihály András (1956, Bukarest) író, újság
író, műfordító, kul  túr    dip  lomata. A BabeşBolyai 
Tu  do  mány  egyetem magyar–orosz szakán végzett. 
A Pázmány Péter KTEn szerzett Európaszakértő 
diplomát. 2003–2012 között a Magyar Televízió 
munkatársa. 2003–2008 között a bukaresti Ma 
gyar Kulturális Intézet igazgatója. Leg  utóbbi kö

tetei: Hunok Euró pá ban, Gondo  la  tok a magyar kulturális diplomáci
áról (2010), Alain Minc: Új középkor (fordítás franciából).

 Bíró Gergely (1979, Budapest) szerkesztő. A Páz
 mány Péter Katolikus Egyetem magyar–kommu
nikáció szakán végzett 2003 ban. Az  óta a Magyar 
Naplónál dolgozik, próza  és ol  va  só  szerkesztő. 
Egy évtizedig szerkesztette Az év novellái anto
lógiasorozatot. Móricz Zsig  mond (2009) és „Buda
 pest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” ösztöndí
jas (2012). Első kötete: Oroszlánkeringő (novel  lák 
és kisregény, 2010).

 Both Balázs (1976, Sopron) költő. A Benedek Elek 
Pedagógiai Főiskola szociálpedagógia szakán vég
zett 2002 ben. 1996 óta rendőrként teljesít szolgá la
 tot a Soproni Rendőr kapi tány ságon. 1999 óta publi
 kál verset és műfordítást országos folyóiratokban. 
Verseskötetei: Árnyék talan pillanat (2005), Láto  ga 
tód jön (2010). 2013ban jelent meg legújabb kötete 
Ha nem marad kimondatlan címmel kiadónk gon
dozásában.

Csender Levente (1977, Székelyudvarhely) író. 
1991 óta él Magyarországon. A PPKE magyar–
kommunikáció szakán végzett 2005ben. 2012ben 
a Tokaji Írótábor díjában részesült. Leg  utóbbi kö
tete: Murokszedők (2013).

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

Darányi Sándor (1951, Budapest) mérnök, ta  nár, 
kutató, író, költő. 1986 óta publikál esszéket, ver
seket. Verseskötetei: Aszte rión há  za (2008), Kö 
nyör  telen utazó (2010). Végleg most; Narvál és 
Mák  virág (2012).

Deák-Sárosi László (1969, Székelyudvarhely) 
költő. 1990 óta Buda pes ten él, jelenleg a Ma  gyar 
Nem  zeti Filmarchívum munkatársa. Az ELTE 
magyar–filmelmélet szakán végzett, jelenleg az 
ELTE nyelvtudományi doktori iskolájának hallga
tója. Munkatársa a Hazanéző című irodalmi fo
lyóiratnak. Leg  utóbbi kötetei: Libás Matyi (2013), 
Keresztút (2013).

Dobozi Eszter (1956, Cegléd) költő, a Kecs  ke 
méti Művészetoktatási Intézmények igazgatója. 
1989 óta a Forrás szerkesztőségi tagja. Kecs 
keméten él. Többek közt Pilinszky  (1992), 
Kölcsey  (2000), Arany János  (2004) és József 
Attila díjas (2010) és a Magyar Érdemrend 
Lovagkereszt (2012) kitüntetettje. Legutóbbi köte
tei: Másolhatatlan (versek, 2005), Túl a rák  barakkon – Angelika napló
jából (regény, 2008), Sánta Kata (regény, 2011), Kísért a lehetetlen (2014).

Falusi Márton (1983, Budapest) költő, az ELTE 
jogi karán végzett 2007 ben. A Hitel folyóirat vers
szerkesztője. 2009 től a Könyves Szövetség elnöke. 
Gérecz Attila  (2004) és Ju  nior Primadíjas (2008). 
Kötetei: Hazáig látni (2004), Rád  nyitva ablak, ajtó 
(2007), Fagytak poklaid (2010), Virágvasárnapi zsák
 banfutás (esszék, 2012), Al  bér  leti fordulónap (2013).

Teresa Ferenc (1934, Za  mość) len  gyel költő. 1943. 
június 1jén a náci megszállók lakóhelyét, Sochy 
falut felégették, a lakosságot lemészárolták. Az ak  kor 
kilencéves Teresa cso  dás körülmények között meg
menekült. Ma  gyar családnevének pontos eredete fele
désbe merült, felmenői vélhetőleg Mária Terézia ural
 kodása idején költöztek lengyel földre. Hu  szon  négy verseskötet szerzője. 
Férje, Zbig  niew Jankowski szintén ismert költő – akárcsak két lányuk, 
Anna Janko és Milena Wieczo  rek. A Baltitenger partján, Sopotban él.

Fucskó Miklós (1961, Penészlek) költő, szerkesz  tő. 
1991 ben végzett a Pázmány Péter Hit  tudo  mányi 
Akadémián. Alapítója volt a debreceni Csomópont 
Alkotó stúdiónak, versrovat vezetője volt a Folyam 
folyóiratnak. Budakalász lapjának alapító főszer
kesztője. Verseskötete: Próba  zuha  nás (1989).

Jahoda Sándor (1976, Bu  dapest) költő. 2004től 
pub  likál különböző lapokban. Legutóbbi verses
kötete: Tizenhét szótag (2010). 
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Tomaso Kemeny (1938, Budapest) költő, író, for
dító, az angol nyelv és irodalom professzora. Je 
len  leg Milánóban él. Ma  gyarul megjelent kötetei: 
Erdély aranypora (2005), A vízözön mondja (2011).

Kertész László (1960, Budapest) az ELTE művé
szettörténet szakán végzett. A Praesens közép euró  pai 
kortárs képzőművészeti folyóirat alapító szerkesz
tője, 2002 től a Képző  és Iparművészeti Lek  to
rátus művészeti főta nácsadója, 2008 tól 2012 ig 
szakmai igazgatója. A Lek  torátus 2008 tól működő 
public art programjának kezdeményezője és veze

tő kurátora. 2013 óta független szakértő, kritikus és kutató. A 2014 
es Art Market szobrászati szekciójának kurátora. Utolsó munkái: 
Korpusz mint emlékmű (2012), Samu Géza autonómiája (2013), Tér
zene. Turcsány Villő Inga hangolása (2013), Vidéki, világpolgár, brit 
és magyar (Colin Fos  ter szobrászművész portréja) (2013), Ugyanabba 
a folyóba (2013), Festeni öröm (2014), Me  men  to Budapest (2014).

 Kodolányi Gyula (1942, Budapest) író, mű for  dí 
tó, amerikanista, 1969 és 2009 között az ELTE n 
és amerikai egyetemeken tanított irodalmat. 1992 
óta a Magyar Szemle, 2010 óta a Hungarian Re  view 
főszerkesztője. Legutóbbi kötetei: Szóló hangra 
(2012), Járj, merre tetszik (2012). 2012ben a Ma 
gyar Ér dem rend középkereszt a csillaggal polgári 
tagozata kitüntetésben részesült. 

Luzsicza István (1975, Budapest) költő, újságíró, 
kritikus. A FótCafé újság szerkesztője, bírósági 
tisztviselő. Első kötete: Az artista estére haza
megy (versek, 2006).

Mezey László Miklós (Budapest, 1953) irodalom
történész, kritikus, író. Magyartörténelem sza
kon végzett a szegedi Juhász Gyula Ta  nár  képző 
Főiskolán 1977ben, majd magyar nyelv és iroda
lom szakon az ELTE Böl  csész  karán. Könyv tá
rakban dolgozott, de nem könyvtárosként, hanem 
könyvtári szaklapok (Könyvtári Híradó, Ese  mény

 naptár, Új Köny  vek, Könyv, Könyvtár, Könyv  táros) szerkesztőjeként. 
Tanulmányt, esszét, kritikát, recenziót, cik  ket és novellát ír, főként  
a határon túli magyar irodalom kérdései foglalkoztatják. Legutóbbi 
könyve a Vissza című novelláskötet volt (2012). Fényképét a fia, 
Mezey Zoltán készítette. 

Oláh János (1942, Nagy berki) költő, író. A Ki  len
cek költőcsoport tagja. 1994től a Ma  gyar Napló 
folyóirat fő  szerkesztője. Greve (1992), József At
 tila (1994), Már cius 15e (2007), Beth  len Gábor 
(2009), Márai Sán  dor (2012) és Partiumi Írótábor 
díjas (2012). Legutóbbi kötetei: Kenyér pusztítók 
(hang és színjátékok, 1993), Vér szerződés (novel

lák, 2001), Por és hamu (versek, 2002), Száműzött történetek (novel
lafüzér, 2011), Közel (regény, 2014).

Payer Imre (1961, Budapest) költő, irodalomtör
ténész, szerkesztő, egyetemi tanár. Az ELTE n 
végzett, majd ugyanott szerzett PhD fokozatot  
a kortárs magyar líra nyelvezetét elemző doktori 
disszertációjáért. Többek között Artisjus  (1998) és 
Nagy Lajos díjas (2000). Legutóbbi kötete: Pat 
tanni, hullni (2009). 2012ben József Attila díjjal 
tüntették ki.

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.

Sárándi József (1945, Cserepesmajor) költő, író, 
újságíró. Az ELTE BTK magyar–történelem sza
kán szerzett diplomát 1972 ben. Volt a Rádió iro
dalmi szerkesztője, az Új Forrás főmunkatársa. 
József Attila díjas (1977). Leg utóbbi kötete: Hiány
univerzum (versek, 2013).

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.

Szakolczay Lajos (1941, Nagykanizsa) iroda lom   
történész, kritikus. Kor társ magyar iro  da lom mal, 
kü  lönös tekintettel a határon túli magyar lite
ratúrára, vala mint szín ház és kép ző   mű  vé  szet tel 
foglal ko zik. Bu dapesten él. Köl    csey (1995), József 
Attila (1996), Arany Já  nos (2012) és Tamási 
Árondíjas (2012). Leg   utóbbi kötetei: Ne künk ilyen 
sors adatott (Csoóri Sán  dor – interjú, versek, fotók, 2006), Ameddig te
metetlen holtak lesznek (Nagy Gás pár – interjú, versek, fotók, 2008), 
Párbe szé dek és per be szé  dek (inter  jú kötet, 2010), Határ talan (2011), Sors 
sze  rűség, álom, etika (2012), Valóságlátomás (2014).

Szentmártoni János (1975, Budapest) költő, író, 
a Ma  gyar Író szövetség elnöke. 1989 és 1996 között 
a Stá  dium Fiatal Írók Körének alapító tag  ja, 2000 
és 2010 között a Magyar Napló szerkesztője. 2006 
és 2009 között a Könyves Szö  vetség elnöke és az 
Új Átlók Művészeti Társaság titkára. Gérecz At 
tila (1995), Édes Anya  nyel  vünk (2004) és Jó  zsef 
Attiladíjas (2007). Legutóbbi kötetei: El perro (A kutya, versek spanyo
lul, 2010, Miami), Calul lacu rilor (Ló a ta  von, versek románul és ma
gyarul, 2011, Nagybánya), Miféle földet (válogatott és új versek, 2014).

Turczi István (1957, Tata) költő, író, műfordító. 
A Parnasszus folyóirat és Könyvkiadó alapító fő
szerkesztője, a Magyar Írószövetség Költői szak
osztályának elnöke és a Magyar P.E.N. Club al
elnöke. József Attila  (2006) és Babérkoszorú díjas 
(2010). Legutóbbi kötete: Turczi István legszebb 
versei (2014).


