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Alexa Károly (Radstadt, Ausztria, 1945) az ELTÉ-n 
szerezte meg középiskolai tanári diplomáját. Ugyan-
 itt, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 
tanított. Szerkesztője volt a Kor társ nak, a Mozgó 
Világnak, a Hitelnek, a Magyar Te  levíziónak stb. 
1993 és 1996 között a Magyar Táv  irati Iroda vezér-
igazgatója. Tizenegy éve az Éle  tünk főszerkesztője. 

József Attila-, Rát Mátyás-, Év könyve-, Kor  társ- és Berzsenyi-díjas. 
A Magyar Érdemrend Tisztikeresztjének kitüntetettje. Tíz köny  ve je-
lent meg: kritika- és esszégyűjtemények, publicisztikai válogatások. 
Legújabb könyve, a Bujdosó mondatok (2015) magyar művelődés- és 
mentalitástörténeti tanulmányokat tartalmaz.

Arany Piroska (1933, Derecske) író, pedagógus 
írásai 1962 óta jelennek meg folyóiratokban és kö-
teteiben. Munkáival a Győri Könyvszalon szerzői 
között szerepel. Legutóbbi kötete: Barátkereső 
(2013).

 Babus Antal (1960, Gyöngyös) irodalomtörté-
nész, kézirattáros. Debrecenben a KLTE magyar–
orosz szakán végzett 1984 -ben, ugyanitt szerzett 
PhD- fokozatot. Budapesten él, 1986 óta az MTAK 
Kézirattárában dolgozik. Fő kutatási területe a 
XX. századi magyar, valamint az orosz–szovjet 
irodalom. Legutóbbi kötete: Árral szemben (tanul-
mányok, esszék, kritikák, 2007).

 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 Attila-díjas (2004). Deb re-
cen ben él. Leg  utóbbi tanulmánykötetei: Erdé  lyi 
ség és modernség (2006), Sorsjelző (2006), Sors  
met szetek (2012), Erdély felé (2012).

Böröndi Lajos (1954, Kapuvár) költő. A moson-
magyaróvári piarista gimnázium tanára, Fekete-
erdőn él. A Bécsi Napló szerkesztője, a Moson-
vármegye közéleti havilap főszerkesztője. Az 
1956- os mosonmagyaróvári sortűzről dokumen-
tumkötetet jelentetett meg Dokumentumok – Mo 
son  magyaróvár 1956 címmel (2006). Válogatott 

verseit tartalmazó kötete Bécsben jelent meg 2004- ben (Összegyűrt 
idő), legutóbbi verseskötete: Megváltásra várva (2006).

Bucz Hunor (1942, Budapest) rendező. A debre-
ceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar–
történelem szakán és a Színház- és Filmművészeti 
Főiskola színházrendező szakán végzett. 1969- ben 
megalapította a Térszínházat, azóta itt dolgozik. 
Többek között Radnóti - (1987), Kígyós Sándor-  
(1990) és Magyar Művészetért-díjas (2003).

Erős Kinga (1977, Brassó) kritikus, irodalomszer-
 vező, a Magyar Írószövetség titkára, az Orphe  usz 
Kiadó vezetője. Szandán él. A Kritikai Füze tek 
könyvsorozat szerkesztője. Móricz Zsigmond  (2007) 
és NKA alkotói ösztöndíjas (2009). Kö  tetei: Könyv
   bölcsőm (tanulmányok, 2007), Pálya tükrök (Húsz 
portré fiatal alkotókról, Ekler And reá val közösen 

szerk. 2009) A belső szobához (2013), „Fellapozzuk egymást a szó
tárban” (Ekler Andreával közösen, 2014).

Ferdinandy György (1935, Budapest) író. 1964-
től a Puerto Ricó-i Egyetem tanára. 1976-tól 
1985-ig a Szabad Európa Rádió kül ső munkatár-
sa. A fran cia írószövetség és a Nem  zet közi Ma -
gyar Filo ló  giai Társaság tagja. József Attila- 
(2000) és MAOE Életmű-díjas (2006). 2011-ben 
kitüntették a Ma  gyar Köz  társasági Érdemrend 

tiszti keresztjével. Leg  utóbbi kötetei: Kérdések Istenkéhez (novellák, 
2011), Pók a víz alatt (novellák, 2012), Mélyebb  re (novellák, 2013), 
A francia asszony (novellák, 2014), Álomtalanítás (2015).

Finta József (1935, Kolozsvár) Kossuth-, Ybl 
Miklós-, Prima Primissima-díjas építész. Az Épí -
tőipari Közlekedési Műszaki Egye  tem Építész Ka-
 rán végzett. A Magyar Tudományos Akadémia és 
a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Nem-
 zet Művésze, Buda  pest díszpolgára. A Nemzeti 
Konzultációs Testület tagja. Képző  művé  szeti mun-

 kássága is jelentős. Legutóbbi kötete: Kiáltás (Har  madik Évezred 
Sorozat, 2008). Valahonnan – valahová című verseskötete az idei 
Könyv  hétre jelenik meg a Széphalom Könyvműhely gondozásában.

 Hemera Annette (1969, Budapest) az Open Uni  ver-
 sity egyetem menedzsment szakán végzett. Itt  hon, 
illetve Európa különböző országaiban, Ázsiá  ban 
és az Egyesült Államokban vállalat   vezetőként -
tanácsadóként dolgozott és dolgozik jelenleg is  
a nyelvtechnológia és a szoftverlokalizáció terü-
letén. A Magyar Írószövetség Íróiskolájának hall-
gatója volt.

Kabdebó Lóránt (1936, Budapest) irodalomtör-
ténész, kritikus, egyetemi tanár, Szabó Lőrinc 
monográfusa. Számos önálló kötet és monográfia 
szerzője, Szabó Lőrinc -életműkiadások gondo-
zója, a Pécsi és a Miskolci Egyetem tudomány-
szervező egyénisége. Szabó Lőrinc - (1989), József 
Attila-díjas (2012), és kitüntették a Magyar Köz  tár-

 saság Érdemrend tisztikeresztjével (1998). Legutóbbi kötetei: Szabó 
Lőrinc „pere” (2006), Rögeszmerend: Turczi István művének tragi
kus derűje (2007). 

Kelemen Lajos (1954, Büssü) Hidas Antal-, Pod -
maniczky- és Rad  nóti-díjas író. Az Új Balaton és 
a Somogy szerkesztője, majd a Kép  írás főszer-
kesztője. Legutóbbi kötetei: Tenger, nyújtom ke 
zem (esszék, 2014); Tovább a történet (versek, 
2014).
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 Kodolányi Gyula (1942, Budapest) József Attila- 
és Mikes Ke  lemen-díjas költő, író, műfordító, 
amerikanista. Az Európai Tudo  mányos Művészeti 
Akadémia tagja. Az ELTE magyar–angol szakán 
végzett. 1970–2009 között az ELTE BTK Angol 
Tanszékén és amerikai egyetemeken tanított. 1992 
óta a Magyar Szemle fő  szerkesztője, 2010 óta  
a Hungarian Review szerkesztője. Leg  utóbbi köte-
te: Járj, merre tetszik (válogatott és új versek, 
2012).

 Lehóczky Ágnes (1976, Budapest) Jane Martin-
díjas költő. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
magyar–angol szakán végzett. A Kelet-Angliai 
Egyetem kreatív írás szakán szerzett mesterfokú 
diplomát, majd doktori címet. Jelenleg kreatív 
írást tanít a Sheffieldi Egyetemen. Legutóbbi ma-
gyar nyelvű kötete: Palimpszeszt (prózaversek, 
2014). Legutóbbi angol nyelvű kötete: Carillon
neur (2014).

Lezsák Sándor (1949, Kispest) Pilinszky János- 
Bethlen Gábor-, Szent Adalbert-díjas költő, tanár, 
politikus. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
magyar–történelem szakán végzett. 1988-ban a Ma-
 gyar Demokrata Fórum alapítója. A Lakitelek Ala-
 pítvány és Népfőiskola alapítója, kuratóriumi el-
nöke. A Mindszenty Társaság ügyvezető elnöke. 

1994-től országgyűlési képviselő, 2006-tól a Fidesz frakció tagja.  
Az Országgyűlés alelnöke. Legutóbbi kötete: Himnusz kívülről, belül
ről (Spangel Péter interjúi, 2012). A Társai elmentek Megváltót nézni 
című verseskötete az idei Könyv  hétre jelenik meg a Kairosz Kiadó 
gondozásában.

Máriás József (1940, Felsőbánya) újságíró, 1964- 
től a nagybányai Bányavidéki Fáklya, majd a Szat-
 mári Hírlap, 1990 és 2001 között a Szatmári Friss 
Újság munkatársa. 2001- től Nyíregyházán él.  
A Magyar Elektronikus Könyvtár kiadásában Ma
 gyar szellem, erdélyi szellem; „A magyar vigyá
zó”; Olvassunk bele címmel jelentek meg kötetei.

Nagy Gábor (1972, Körmend) József Attila- és 
Bella István-díjas költő, író, irodalomtörténész.  
A Magyar Művészeti Aka  dé  mia tagja. A debre-
ceni KLTE magyar–német szakán végzett, az 
irodalomtudomány doktora. 2004-től a Nyugat -
magyar or szági Egye  tem docense. A sárvári diák-
költő-pályázat zsűritagja. A Szép  halom Könyv-

műhely, a Magyar Napló, jelenleg a Hitel szerkesztője. Legutóbbi 
kötete: Kijátszott holnap (ver  sek, 2015).

 Netz, Feliks (1939 – 2015. 4. 12.) Katowicében élő 
költő, író, műfordító, szerkesztő. Magyar, német 
és orosz nyelvből fordított. Puskin Anyeginjének 
legelismertebb lengyel fordítója. Márai Sándor 
első lengyel népszerűsítője, fordítója. Szenyán 
Erzsébet ültette át magyarra Halottak napján szü
letett (2005) című regényét és a Dysharmonia 
Caelestis című novelláskötetét (2008).

Oláh János (1942, Nagy berki) költő, író. A Ki  len-
cek költőcsoport tagja. 1994-től a Ma  gyar Napló 
folyóirat fő  szerkesztője. Greve- (1992), József At-
 tila- (1994), Már cius 15-e (2007), Beth  len Gábor- 
(2009), Márai Sán  dor- (2012), Partiumi Írótábor 
(2012) és Magyarország Babérkoszorúja-díjas  
(2014). Legutóbbi kötetei: Kenyér pusztítók (hang- 

és színjátékok, 1993), Vér szerződés (novellák, 2001), Por és hamu (ver-
sek, 2002), Száműzött történetek (novellafüzér, 2011), Közel (regény, 
2014), Belső tükör (összegyűjtött versek, 2014). Az őrült című regénye 
az idei Könyv  hétre jelenik meg kiadónk gondozásában.

 Pap Éva (Pápa, 1939) Jászai Mari-díjas szín mű -
vész a Szegedi Nemzeti Színház, a budapesti Nem-
 zeti Színház, a Vígszínház, a zalaegerszegi Hevesi 
Sándor Színház, a kecskeméti Katona József Szín -
ház, a nyíregyházi Móricz Zsig  mond Színház és  
a Madách Színház társulatának volt tagja. Szín -
házi alakításai mellett több játék- és tévéfilmben 
is szerepet vállalt.

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

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 Áron-díjas 
(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).

Takács Tamás (1982, Székesfehérvár) irodalom-
történész. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
hallgatója volt. Régi  és kortárs magyar irodalom-
mal foglalkozik. Írásai a Lyukasórában és más  
folyóiratokban jelentek meg. Főként kritikákat és 
recenziókat ír.

Ughy Szabina (1985, Ajka) költő. Tanulmányait 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte.  
A Lyukasóra folyóirat munkatársa. Versei, re -
cenziói rendszeresen megjelennek a Hitel, a Szép-
iro dalmi Figyelő, az Új Könyvpiac hasábjain. 
Második verseskönyve: Séták peremvidéken (Orphe-
   usz Kiadó, 2015).

Zsille Gábor (1972, Bu  dapest) költő, műfordító, szer-
kesztő. 2004-ig Krak  kóban, jelenleg Bu  da pes    ten 
él. A Magyar PEN Club volt titkára, a Ma  gyar Író -
szövetség Mű  for  dítói Szak  osz  tályának elnöke, a Ma   -
gyar Napló versrovatvezetője. Bella István- (2008) 
és József Attila-díjas (2015). Leg  utób  bi kötetei: Wac   -
ław Oszajca: Az öröm szenvedése (fordítás, Ko    vács 

Istvánnal közösen, 2012), Anna Świrsz czyńska: Bari kádot építettem 
(for dí  tás, 2014). Legújabb kötete: Össze (válogatott és új versek, 2015).


