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

Árkossy István (1943, Ko lozsvár) festőművész, 
gra fikus. 1966ban végzett a helyi Kép  ző  mű 
vészeti Egye temen, majd 1967től két évtize  den 
ke resz tül a ko lozsvári Utunk iro  dalmimű vészeti 
hetilap művészeti szer  kesz  tője volt. 1987ben csa-
ládjával Buda pestre költözött. Számos kiállításon 
vett részt itthon és külföldön egyaránt, többek 
közt Né met or  szág  ban, Ausztriában, az Egyesült 
Álla mok ban, Görög or szág ban, Svájcban, Dániá
ban, Len  gyel  ország ban. Fiával, Árkossy Zsolttal 
közösen 2010ben jelent meg KÉPírás (A csend 
ösvényein) című albumuk kiadónk gondozásában.

Barna T. Attila (1971, Vác) Bella Istvándíjas és 
Quasimodokülön díjas költő. Budapesten él. Leg 
utóbbi kötete: Régi kintorna dallamára (versek, 
2013).

 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).

Ferenczi László (1937, Budapest) irodalomtörté-
nész, író. Az MTA doktora, az MTA Iro  da  lom 
tudományi Intézet ny. tanácsadója, a Miskolci 
Egyetem ny. tanára. Leg  utóbbi kötetei: „Még egy 
kicsit nézni…” (esszék, 2009); Egy barátság mar-
gójára – Egy betegség anatómiája (versek, 2012).

Gábor Felicia (1976, LujziKalagor) író Szegeden 
végzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 
Egy nyomda értékesítési osztályán dolgozik. Al  el
 nöke a Moldvai Magyarok a Moldvai Magya  ro 
kért Szervezetnek, sok csángó fórumon részt vesz, 
számos újságban ír a csángókról, előadásokat tart 
Csángó vagyok címmel. Legutóbbi kötete: Csángó 
vagyok (2005, 2012). Legújabb kötete, a Csángó 
élet kiadónk gondozásában jelenik meg az idei 
Nemzetközi Könyvfesztiválra.

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).

Jahoda Sándor (1976, Bu  dapest) költő. 2004től 
pub  likál különböző lapokban. Legutóbbi verses-
kötete: Tizenhét szótag (2010).

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 kapcsola-
tokról, 2007, 2009), „Egy a lengyel a magyarral” 
(történelmi esszék, 2008, 2013, 2014). Bem tábor-
nok. Az örök remények hőse (2014).

Lackfi János (1971, Budapest) költő, író, műfor 
dító. Az ELTE BTK magyar–francia szakán vég-
zett 1996 ban, majd az ELTE n, a Magyar Iro 
dalom történet tanszéken doktorált. A Nagyvilág 
és a DOKK internetes irodalmi fórum szerkesz 
tője. Gérecz Attila,  József Attila,  Déry Tibor, 
Illyés Gyula, Príma primissimadíjas, Quasi 
modokülöndíjas. Legutóbbi kötete: Három a ma-
gyar igazság (2014).
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Makkai Ádám (1935, Budapest) költő, nyelvész-
professzor. 1956- tól az Egyesült Államokban él.  
A Forum Linguisticum folyóirat megalapítója. 
1996 ban látott napvilágot a magyar költészetből 
válogatott és fordított antológiája. Kossuth díjas 
(2011). Legutóbbi kötete: Úristen! Engedj meghalni! 
(versek, 2002), Jézus és a démonok imája (2005), 
Kutyapest (2010).

Marosi Gyula (1941, Bu dapest) 1966 óta publiká-
ló író. 1973ban a József Attila Kör alapítója, majd 
titkára. Volt a Mozgó Vi  lág prózarovatának veze-
tője, majd a Magyar Tele  vízió dramaturgja. József 
Attila (1981) és Balázs Béladíjas (1997). Leg 
utóbbi kötete: A nílusi krokodil (elbeszélések, no-
vellák, 2011), A Dunánál (elbeszélések és novel-
lák, 2014).

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).

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 (novellafüzér, 2011), Közel (regény, 
2014), Belső tükör (összegyűjtött versek, 2014).

Pusztai Zoltán (1955, Mosonmagyaróvár) költő, 
képzőművész, dalszövegíró, a győri Xántus János 
Múzeum munkatársa. Legutóbbi kötete: Évkör 
a Halak jegyében (2010).

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 spanyolul, 2010, Miami), Calul 
lacu rilor (Ló a ta  von, versek románul és magyarul, 
2011, Nagybánya), Miféle földet (válogatott és új 
versek, 2014).

Térey János (1970, Debrecen) József Attila, 
Déry Tibor, Füst Milán, Szép Ernő, Szabó 
Magda–Szobotka Tibor és Babér  koszorúdíjas 
költő, drámaíró, műfordító. 1997–1998ban a Cos
 mopolitan olvasószerkesztője, azóta szabadfog
lalkozású író. Színműveit a Krétakör, az Ódry 
Színpad, a Bethlen téri, a Ka  tona József, a Radnóti 
és a Nemzeti Színház tűzi műsorára. Legutóbbi 
kötete: Átkelés Budapesten (verses novellák, 2014).

Buket Uzuner (1955, Ankara) írónő Ankarában, 
majd Bergenben (Norvégia) és Michiganben bio-
lógiai és környezettudományos tanulmányokat 
folytatott. Tamperében és Ankarában egyetemen 
tanított; az iowai egyetem tiszteletbeli tanárává 
választotta. Tucatnyi regénye, illetve novelláskö-
tete, négy útikönyve és egy önéletírása jelent meg. 
Hazája egyik legolvasottabb írója. A Hosszú Fe  hér 
Felhő – Gallipoli című regénye kötelező olvas 
mányként már a negyvenedik kiadást is megha-
ladta, és az idei Nemzetközi Könyvfesztiválra  
jelenik meg kiadónk gondozásában.

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 
István (2008) és József Attiladíjas (2015). Leg 
utób  bi kötetei: Wac  ław Oszajca: Az öröm szenve-
dése (fordítás, Ko    vács Istvánnal közösen, 2012), 
Anna Świrsz czyńska: Bari kádot építettem (for-
dí  tás, 2014). Legújabb, válogatott és új verseit tar-
talmazó kötete (Össze) megjelenés előtt áll ki-
adónknál.


