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�Alföldy� Jenő (1939, Bu dapest) irodalomtörté
nész, kritikus, a Nemzeti Tan könyvkiadó nyd. fő
szer  kesztője; József Attiladíjas (1984). Kecs   
keméten él. Legutóbbi kötetei: A megszenvedett 
éden (Költők, esszéírók, elbeszélők, 2010), Igézet 
és Magyarázat (tanulmányok, 2012), A Hívó Hang 
– Pályakép Tornai Józsefről (2013), Két költő – 
tanulmányok Weöres Sándorról és Kálnoky Lász 
ló  ról (2014).

Ayhan Gökhan (1986, Budapest) költő, író. Apai 
ágon török származású. A Pázmány Péter Kato li
kus Egyetem magyar szakán tanul. Évek óta pub  li
 kál irodalmi folyóiratokban. A Használati utasítás 
című antológiában debütált (2008). Verses  kötetei: 
Fotelapa (2010), jános és jános (2013).

Bartusz-Dobosi László (1971, Siófok) író, tanár. 
Pécsett él, az Irodalmi Páholy című fo lyó irat ala
pítója, és 2010ig főszerkesztője. Faludi Fe renc 
ösztöndíjas (2001), Bertha Bul csudíjas (2010). 
Leg utóbbi kötetei: Szép vagy Magyar Tenger 
(2004), Aki hitét veszti, elmerül (2011), Egy élet 
térképe. Tüskés Tibor pályaképe (2012).

Bertha Zoltán (1955, Szentes) kritikus, iro  dalom
történész, a budapesti Ká roli Gáspár Református 
Egye tem Modern Magyar Iro dal  mi Tanszékének 
do cense. Többek között Köl csey (1996), Tamási 
Áron (2003) és Jó  zsef Attiladíjas (2004). Deb re
cen ben él. Leg  utóbbi tanulmánykötetei: Erdé  lyi 
ség és modernség (2006), Sorsjelző (2006), Sors  
met szetek (2012), Erdély felé (2012).

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” ösztön

díjas (2012). Kötetei: Oroszlánkeringő (novel  lák és kisregény, 2010), 
A kristálnak mindegy (interjúk, esszék, kritikák, 2014).

Both Balázs (1976, Sopron) költő. A Benedek 
Elek Pedagógiai Főiskola szociálpedagógia sza
kán végzett 2002 ben. 1996 óta rendőrként teljesít 
szol  gá la  tot a Soproni Rendőr kapi tány ságon. Je 
len    leg szolgálatparancsnoki beosztásban dolgozik 
az ORFK kötelékében. 1999 óta publi  kál verset és 
műfordítást országos folyóiratokban. Verses köte tei: 

Árnyék talan pillanat (2005), Láto  ga  tód jön (2010), Ha nem marad 
kimondatlan (2013).

Burns Katalin (1976, Budapest) a Károli Gáspár 
Egyetem magyar–angol szakán végzett 2001ben. 
Budapesten él. Magyar népi és ázsiai énektech
nikákkal foglalkozik, a Hajna együt  tes vezetője. 
2003ban a British Council műfordító versenyé
nek egyik győztese volt, 2008 ban pedig a Magyar 
Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lekto  rá tus 
reneszánsz drámapályázatán ért el harmadik helyezést. Első kö  tete: 
Szőt  tesek regénye (Magyar Napló regénypályázat, különdíj, 2009).

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 
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).

Darányi Sándor (1951, Budapest) mérnök, tanár, 
kutató, író, költő. 1986 óta publikál esszéket, ver
seket. Verseskötetei: Aszte rión háza (2008), Könyör
 telen utazó (2010). Végleg most; Narvál és Mák 
virág (2012).

Kaliszewski, Wojciech (1956) irodalomtörténész 
és kritikus. Többek között a Kto królem będzie, 
czy Polak i który (Ki lesz a király, s ha lengyel, ki) 
című, a régi lengyel politikai költészetnek szentelt 
kötet szerzője. Emellett több száz esszét, írást,  
re  cenziót szentelt a kortárs költésztnek. A Wyspa 
(Sziget) című negyedévi irodalmi lap szerkesztője, 
a Nowe Książki (Új Könyvek) című havilap szerzője, s élvonalbeli 
lengyel folyóiratok rendszeres publikálója. A Lengyel Tudományos 
Akadémia Irodalomtudományi Intézetének munkatársa. Irodalmat 
ad elő a Stefan Wyszyński Kardinális Egyetemen, s a Lengyel Írók 
Társaságának tagja. Varsóban lakik.

Kiss Anna (1939, Gyula) költő, író. 1957–1961 
között a Debreceni Orvostudományi Egyetemen 
tanult, majd a Szegedi Tanárképző Főiskola ma
gyar–orosz szakán végzett 1966 ban. 1979 től él 
írásaiból. Többek között József Attila  (1975, 1992), 
Artisjus Irodalmi (1986), Déry Tibor  (1993) és Ba
   bérkoszorú díjas (2008). Legutóbbi kötetei: Az úrnő 
ezüst ujja (Trilógia II., versek, 2008), Szélörvények vonulnak (Tri  ló 
gia III., versek, 2010), Jár nyomomban (2011), Lepkék útján a lélek 
(2012), Gyolcs (összegyűjtött versek, 2014).

Kovács István (1945, Bu  dapest) költő, polo nis ta, 
történész, a Kilencek költőcsoport tagja. A gyer
mekkor tündöklete című re  gényéből Budakeszi 
srá  cok címmel játékfilm készült. Az MTA Tör 
ténettudományi Intézetének főmunkatársa. József 
Attila és Babérkoszorúdíjas. Legutóbbi kötetei: 
Az idő torkában (versek, 2007), A barátság anató
miája I–II. (Írások a magyar–lengyel kapcsolatokról, 2007, 2009), 
„Egy a lengyel a magyarral” (történelmi esszék, 2008, 2013, 2014), 
Bem tábornok. Az örök remények hőse (2014).
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Lajtos Nóra (1977, Püspökladány) tanár, irodal
már, költő. 1999 óta Debrecenben él. A Nyír  egy 
házi Főiskolán magyar  ének zene (zongoraokta
tó), a Debreceni Egyetemen magyar szakos diplo
mát szerzett. A DE Magyar és Összehasonlító 
Iro  dalomtudományok doktori iskolájának abszol
vált 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 Partiumban 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) és 
Partiumi Írótábor díjas (2013). Leg  utóbbi kötete: 
Ismernek téged (2014).

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). 

Péntek Imre (1942, Lenti) köl  tő, író, szerkesztő. 
Az ELTE magyar–filozófia szakán végzett 1966 
ban. A Kilencek költőcsoport tagja. 1990 ben létre
hozta az Árgus című folyóiratot. 2003 tól Zala  eger
   szegen él, a Pannon Tü  kör főszerkesztője. Jó    zsef 
Attila  (1994) és Beth  len Gábor díjas (2009). Leg
 utóbbi kötete: Hajtűkanyar (versek, 2012).

Szakolczay Lajos (1941, Nagykanizsa) iroda lom   
történész, kritikus. Kor társ magyar iro  da lom mal, 
kü  lönös tekintettel a határon túli magyar lite ra 
túrára, 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 ada

tott (Csoóri Sán  dor – interjú, versek, fotók, 2006), Ameddig temetetlen 
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).

Szénási Ferenc (1946, Újpest) irodalomtörténész, 
műfordító. Nyugdíjas, a Szegedi Egyetemen taní
tott, Budapesten él. Italianista. Könyvei: Italo 
Calvino (1994), A huszadik századi olasz iroda
lom. Történet, szerzők, művek (2004). Magyarra 
fordította Ungaretti, Quasimodo, Palazzeschi és 
mások verseit, Calvino, Collodi, Sciascia és mások 

prózai műveit. A Leonardo könyvek kétnyelvű sorozat és egyéb kiad
ványok szerkesztője.

Szenyán Erzsébet (1943, Péteri) műfordító. 1966
ban végzett a JATE magyar–orosz szakán. 1975
től 1980ig a Buda pesti Len gyel Tájékoztató és 
Kultu rális Központ munkatársa. Többek között a 
Lengyel Kultúráért Ér  dem  érem (1981), a Lengyel 
Irodalmi Alap nívódíja (1987), a Lengyel PEN 
Club fordítói díja (1992), Lengyel Köz társasági 
Érdemérem lovagkeresztje (1999), József Attiladíj (2007), Magyar 
Köztársasági Arany Érdemkereszt (2011) kitüntetettje.

Szőcs�Géza (1953, Marosvásárhely) költő, drá ma 
író, újságíró, műfordító, könyvkiadó, 2010–2012 
 között a Nemzeti Erőforrás Minisztérium kul  turális 
államtitkára. 1982 ben Ceauşescu ellenes kiadvá 
nyok elő  állítása miatt letartóztatják, majd kiutasít
ják Ro  mániából. 1990 ben térhet vissza, politikai 
szerepet vállal. József Attila díjas. Legutóbbi kö
tetei: Nyest  beszéd (2010), Amikor fordul az ezred (életút beszélgetés, 
Farkas Wellmann Endrével, 2009), Dsida Jenő és Tasso Marchini 
(tanulmány, 2010).

Vasy Géza (1942, Budapest) irodalomtörténész, 
az ELTE modern magyar irodalomtörténeti tan
székének docenseként tanított. Az 1945 utáni ma
gyar irodalommal foglalkozik, különös tekintettel 
Illyés Gyula, Kormos István, Juhász Ferenc, Nagy 
László, Csoóri Sándor, valamint saját nemzedék
társai munkásságára. József Attila  és Arany János 
díjas, 2014ben Kortársdíjat kapott. 2007 és 2010 között a Magyar 
Írószövetség elnöke. Legutób  bi kötetei: Tíz kortárs költő (2007), 
„Haza a magasban” – Illyés Gyuláról (2010), Bajza utca (2013).

Zsille Gábor (1972, Bu  dapest) költő, műfordító, 
szerkesztő. 2004ig Krak  kóban, jelenleg Bu  da
pes  ten él. A Magyar PEN Club volt titkára, a Ma 
gyar Írószövetség Mű  for  dítói Szak  osz  tályának  
elnöke, a Ma  gyar Napló versrovatvezetője. Bella 
Istvándíjas (2008). Leg  utób  bi kötetei: Ro  man 
Chojnacki: Íratlan versek (fordítás, 2008), Amit 
kerestünk (versek, 2009), Evelyn Waugh: Heléna (fordítás, 2010), 
Wac  ław Oszajca: Az öröm szenvedése (fordítás, Ko    vács Istvánnal kö
zösen, 2012), Anna Świrsz czyńska: Barikádot építettem (for dítás, 
2014).

Fájdalommal tudatjuk, hogy Dienes Eszter költő 
2014. december 7én elhunyt. Dienes Eszter (Kun
   hegyes, 1949) a Debreceni Tanítóképző Intézet nép
   művelés–könyvtár szakán végzett, népműve lőként 
és könyvtárosként dolgozott. Versei 1980ban je  len 
tek meg először, és 1990ben megkapta a Moz  gó 
Világ nívódíját. Megjelent kötetei: Mo  soly mara  dék 
(1995); Holdvirágzás (2000); Sze  re  lem, este (2002).


