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 Ágh István (1938, Felsőiszkáz) kétszeres József 
Attila-, Kossuth-, Radnóti- és Prima-díjas, Balassi 
Bálint-emlékkardos költő, író, műfordító. A Nem-
 zet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia tag  ja. 
A Hetek alkotójaként indult. 1975-től az Új Írás 
munkatársa, jelenleg a Hitel szerkesztője. Leg -
utóbbi kötetei: Összegyűjtött versek I–II. (2013), 
Szavak honvágya (2013), Válasz hazulról (2015).

 Barabás Zoltán (1953, Nagyvárad – 2015. május 
24.) költő, újságíró, szerkesztő. 1981 -től dolgozott 
a sajtóban az Előre, a Romániai Magyar Szó, az 
Erdélyi Napló munkatársaként. A Királyhágó-
melléki Refor má tus Egyházkerület tájékoztatási 
szolgálatát vezette, és a Partiumi Közlöny főszer-
kesztője, 2004–2014 között a partiumi Írótábor fő-
szervezője volt. Leg  utóbbi kötete: Vaksakk (versek, 
2014).

Deme Tamás (1946, Budapest) tanár, művelődés-
kutató, az esztergomi Vitéz János Római Kato-
likus Tanítóképző Főiskola docense, Budapesten 
él. Verseket 1967 óta publikál. Legutóbbi kötete: 
Vitalitásgenerátorok (A Sándor Kör ökumenikus 
pedagógus műhely előadás sorozata I., szerk. 2008).

 Horváth (EÖ) Tamás (1959, Szentgotthárd) író, 
pedagógus. Éneket tanít a budapesti Szinyei 
Mer se Pál Gimná ziumban, ahol a Németh László 
Ön  kép zőkör munkáját is segíti. Tanítványaival 
közösen adta ki a Vita című folyóiratot. Fóton él. 
Kötetei: Vizek fészke (novellák, 2005), Ahol a part 
szakad (kiadónk 2007-es regénypályázatának kü-
löndíjas mű  ve, 2010), Babylon polgárai (2015).

Jánosi Zoltán (1954, Miskolc) irodalom tör ténész, 
egyetemi tanár, a Nyíregyházi Főiskola rektora. 
Legutóbbi kötete: Európa már kevés (2011).

Kovács Flóra (1982, Hódmezővásárhely) iro -
dalomtörténész, egyetemi óraadó (SZTE), PhD, 
szerkesztő. Kortárs irodalom, irodalomelmélet, 
színházelmélet, komparatisztika területén közöl 
írásokat. Megjelent kötete: A közösség a kortárs 
erdélyi drámában és színházban (2013).

Lázár Balázs (1975, Szolnok) költő, színművész. 
1997-ben végzett a Színház- és Filmművészeti 
Egyetemen. 2000-ben Ful  bright-ösztöndíjasként 
Kaliforniában tanult. Legutóbbi kötete: Bomlik 
a volt (válogatott és új versek, 2015).

Marosi Lajos (1950, Debrecen) műfordító. Hajó -
tervezést Leningrádban, filozófiát Budapesten ta-
nult. A szociológia kandidátusa. Orosz nyelvről 
fordít verseket, 2002 óta főleg Viszockijt. Bu  da -
pesten él, statisztikai folyóiratot szerkeszt.

Miskolczy Ambrus (1947, Marosvásárhely) törté-
nész, az ELTE BTK tanszékvezető egyetemi taná-
ra. Kutatási területei: a soknemzetiségű együtt-
élés, a modern nemzeti mitológiák és a magyar 
demokratikus kultúra. Társszerzője az Erdély tör-
ténete című gyűjteményes műnek. Nagyko vácsi-
ban él. Legutóbbi kötete: Cioran hosszú kamasz-

kora – avagy mi legyen a fasiszta múlttal (2015).

Payer Imre (1961, Budapest) József Attila-, 
Artisjus-, Nagy Lajos-, Parnasszus-díjas költő, 
irodalomtörténész. Az ELTE bölcsészkarán vég-
zett, az irodalomtudomány doktora. Több na  pi  lap 
újságírója, 1996–2001 között az ELTE Modern 
Magyar Iro  dalmi Tanszékének tanára. Legutóbbi 
kötete: Egyre közelít (2013).

Pósa Zoltán (1948, Debrecen) író, költő, iroda-
lomtörténész.  József Attila (2000) Szellemi Hon-
védelem- (2007), Péterfy Vilmos életműdíjas (2010), 
Pro Cultúra Újbuda (2013), a Magyar Érdemrend 
Tisztikeresztje.(2013). Újabb kötetei: Az ifjúság 
maradéka (2009, a Magyar Napló 2007-es regény-
 pályázatának különdíjasa, bolgár nyelven Osz tan

ki ot mladosztta, ford. Julia Krumova, 2012), Pósa Zoltán breviáriu-
ma I–II (2010, 2011), A fehér bohóc feltámadása (versek, 2011), Egy 
az Isten (versek, 2013), Seminoma avagy kórház a város közepén (re-
gény két kötetben, 2015). 

Soltész Márton (PhD, 1987) irodalomtörténész, 
szerkesztő, az MTA KIK kézirattárosa. Kötetei: 
Felhasznált irodalom (2012), Működés (2013), 
Csalog Zsolt (2015, megjelenés előtt).

Szalay Károly (1929, Kecskemét) író, történész, 
kandidátus. Dolgozott tanárként, kiadói szerkesz-
tőként (Szépirodalmi Kiadó, Magvető), és több 
ciklusban az MTV szerkesztőjeként. A Lyukasóra 
című folyóirat volt főszerkesztője. A magyar sza-
tíra elsimert szakértője, filmes monográfiák és re-
gények szerzője. Kitüntették a Magyar Köz tár-

saság Érdemrend kiskeresztjével (1994) és József Attila-díjjal (2000). 
Legutóbbi kötete: Szent Jeromos éjszakája (2014).
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 Szemadám György (1947) festőművész, író. 
Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egye -
sületének, a Magyar Festők Társaságának, Ma -
gyar Művészeti Akadémiának és a Magyar Író -
szövetségnek. A Magyar Köztársasági Érdemrend 
kiskeresztje kitüntetettje (1997) és Munkácsy -
díjas (2001), Hungart Ösztöndíjas (2011). Leg -
utób  bi kötete: Leopárd a teraszon (2012).

 Vasadi Péter (1926, Budapest) József Attila-, 
Kossuth-, Füst Milán-, Arany János-, Stephanus- 
és Déry Tibor-díjas költő, író, esszéista. A Nemzet 
Művésze. Húsz verses- és tizenhat prózakötete  
jelent meg. Közgazdasági munkakörben, majd 
újságíróként dolgozott. 1967-től az Új Ember és  
a Vigilia munkatársa. Legutóbbi kötetei: Világpor 
(versek, 2012) Sokan vagyok (esszék, 2014).

 Volodarszkij, Leonyid (1950) a mai orosz líra je-
lentős költője, Moszkvában él. Különösen vonzó-
dik a magyar történelemhez és a magyar témák-
hoz, Ogyinnádcáty sznov (Tizenegy álom) címmel 
kiseposzt is írt a nándorfehérvári diadalról, amely 
megjelent a Magyar Napló 2006. novemberi szá-
mában. Munkásságáért megkapta az MTA Füst 
Milán Fordítói díját.

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).


