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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 kötete: Két költő – tanulmá
nyok Weöres Sándorról és Kálnoky Lász  lóról 
(2014).

Arató György (1986, Budapest) történész, levéltáros, 
PhDhallgató (ELTE BTK). 2011től a Győ  ri Egy 
házmegyei Levéltár megbízott munkatársa. A Ma 
gyar Herold történeti forrásközlő sorozat szerkesz
tője. 2014től a Mika Sándor Egyesület elnöke. 
Kutatási területe az oszmánellenes védelmi vonal és 
a XVII–XVIII. századi magyar rendiség története.

Bíró József (Budapest, 1951) költő, performer. 
Leg  utóbbi kötete: Top Secret (2015).

Csender Levente (1977, Székelyudvarhely) író. 
1991 óta él Magyarországon. A PPKE magyar–
kommunikáció szakán végzett 2005ben. 2012ben 
a Tokaji Írótábor díjában részesült. Legutóbbi kö
tete: Egyszer majd el kell mondani (válogatott és 
új novellák, 2015).

 Doncsev Toso (1944, Budapest) író, műfordító, 
bolgarista. 1991ben megalapította a Haemus cí  mű 
kétnyelvű társadalmi és kulturális folyóiratot. 
2011–2014 között a Szófiai Magyar Intézet igazga
tója. Bolgár állami kitüntetései: Cirill és Metód 
Érdemrend Első Fokozat (1990), Madarai Lovas 
Érdemrend Első Fokozat (2000), Paiszij Hilen
darszkidíj (2003). Legutóbbi kötete: Egy bolgár 
vallomásai (elbeszélések, emlékek, esszék, 2014).

Falusi Márton (1983, Budapest) Gérecz Attila és 
Junior Primadíjas költő, szerkesztő. 2007ben 
végzett az ELTE jogi karán. A Hitel szerkesztője, 
2009től a Könyves Szövetség elnöke. Leg  utóbbi 
kötete: Albérleti fordulónap (versek, 2013).

Ferdinandy György (1935, Budapest) író. 1964
től a Puerto Ricói Egyetem tanára. 1976tól 1985
ig a Szabad Európa Rádió kül ső munkatársa. Jó 
zsef Attila (2000), MAOE Életmű (2006) és 
Arany Jánosdíjas (2015). 2011ben kitüntették  
a Ma  gyar Köz  tár sasági Ér  dem  rend tiszti kereszt  jé 
vel. Leg  utóbbi kötete: Álom  talanítás (novellák, 2015).

 Gy. Szabó András (1953, Balassagyarmat) iroda
lomtörténész, előadóművész irodalmi estjeivel be 
utazta a Kárpátmedence magyarlakta területeit, 
fellépett a bécsi, müncheni, norvégiai és svédor
szági magyar klubokban. 1987től rendszeresen 
publikál a Vigiliában, a Hitelben és a Ma  gyar Nap
 lóban. Más kitüntetések mellett Czine Mihály
díjban (2013) részesült. Legutóbbi kötete: Legenda 
ez is (tanulmányok, esszék, 2014).

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 kötete: Székelyország – szerelmes földrajz 
(2015).

 Ircsik Vilmos (1944, Városlőd) író, műfordító iro
   dalmi munkásságát a Tiszta szívvel nemzedéké
ben kezdte. Veszprémben él. Magyar Napló nagy
 díjas (2000), Szabó Zoltán díjas (2005), a Ma    gyar 
Írószövetség és a HM pályázatának ní  vódí jában 
(2003, 2004, 2009), különdíjában (2005) és össze
vont díjában (2007, 2011) részesült. Leg  utóbbi kö
tete: Kertek és kerítések (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 kötete: 
Honvédek, hírszerzők, légionisták. A szabadság
harc lengyel résztvevőinek életrajzi lexikona 
1848–1849 (2015).

Loschitz Ferenc (1977, Pécs) költő. A Pécsi Tu 
dományegyetem művelődésszervezés szakán vég
zett. Győrben él, a Molnár Vid Bertalan Művelési 
Központ munkatársa. Számos folyóiratban publi
kál, önálló kötete még nincs.

Molnár István (1978, Kiskunfélegyháza) festő
művész 2003ban végzett a Pécsi Tu  do mány
egyetem Művészeti rajz–vizuális nevelő szakán. 
A Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészek 
Egyesület vezetője. Számos csoportos és egyéni 
kiállításon szerepelt a műveivel.

 Anna Nasiłowska (1958, Varsó) költő, prózaíró, 
irodalomkritikus, írodalomkutató. Jelenleg egye
temi tanár a Lengyel Tu  do  mányos Akadémia Iro 
dalomkutató Intézetében, Varsóban. Az 1980as 
években a lengyel kom  munistaelles földalatti saj 
tó újságírója. Több próza, riport, tanulmány és 
verseskötete jelent meg (pl. Księga początku / A kez
det könyve, 2002; Żywioły / Elemek, verseskötet, 2014). 

Nyilas Atilla (1965, Budapest) költő, tanár. 1989 
óta publikál folyóiratokban. Budapesten él. Leg 
utóbbi kötete: Szerelemgyermek (versek, 2010).

Oláh András (1959, Hajdúnánás) Bánkuti Mik
lósdíjas költő, drámaíró. A nyíregyházi Bessenyei 
György Tanárképző Fő  iskolán és a debreceni Kos
 suth Lajos Tudományegyetemen végzett. Jelenleg 
Mátészalkán él, a Partium szerkesztője. Legutóbbi 
kötete: A szökevény / Az utolsó játszma (drámák, 
2014).
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 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), Partiumi 
Írótábor (2012) és Magyarország Babér koszorúja
díjas  (2014). Legutóbbi kötete: Az őrült (regény, 
2015).

Małgorzata Karolina Piekarska (1967, Varsó) 
prózaés újságíró, televíziós szerkesztő, elsősor
ban ifjúsági regényíró. A Klasa pani Czajki 
(Csóka néni osztálya) című regénye 2004 óta öt 
kiadást elért, külföldön is kiadták. A Lengyel 
Íróegyesület (SPP) varsói tagazatának elnöke.

 Anna Piwkowska (1963) lengyel költő, esszéis
ta, tanár. Polonisztikai tanulmányait a Varsói 
Egye  te  men végezte. Középiskolai tanár Varsóban. 
Georg Trakldíjas, 2014ben az év legjobb ifjúsá
gi kötetéért járó elismerést kapta hazájában. 
Kilenc verseskötet szerzője, 2009ben megjelent 
Farbiarka című könyvéért a lengyel főváros nívó
díját kapta.

 Sájter Laura (1962, Négyfalu) irodalomtörté
nész, nyelvész, tanár, a budapesti Csanádi Árpád 
Gimnázium és Pedagógiai Intézetben tanít magyar 
irodalom és nyelv, illetve művelődéstörténet tan
tárgyakat. Kutatási területe: a szecesszió a magyar 
drámairodalomban, stilisztikairetorikai alakzatok 
(különös tekintettel a prosopopoia) szöveg, stílus 
és jelentésformáló ereje. Önálló kötete: A magyar 
szecessziós dráma stílusa (1999).

 
Konrad Sutarski  (1934, Poznań) költő, közíró, 
politikus, jelenleg a Magyar országi Len  gyelség 
Mú zeuma és Levéltára igazgatója, valamint a Po 
lonia Węgierska havilap főszerkesztője. Leg utób  bi 
kötete: Ha úgy tudnánk… (válogatott versek, 2014).

 Sutarski Szabolcs (1967, Budapest) matematika–
fizika szakos tanári és mentálhigénikus szakem
ber végzettséggel rendelkezik. Műfordító, 2010
tól a Polonia Węgierska havilap munkatársa. Több 
könyv fordításában vett részt (pl. Lengyel zászló 
Magyarországon, 2012; Együtt jobb!, nemzetiségi 
antológia, 2014). 2012 óta esszé jellegű publicisz
tikával is a nyilvánosság elé lépett. Egyes írásai 
Konrad Sutarski Közös fényeink (2014) című esz
székötetében is olvashatók. 

 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. Gé 
recz At  tila (1995), Édes Anya  nyel  vünk (2004) 
és Jó  zsef Attiladíjas (2007). Legutóbbi kötete: Mi 
féle földet (válogatott és új versek, 2014).

Tóth Gábor (1983, Szeged) 2014 májusában szer
zett a Szegedi Tudományegyetem Filozófia  Dok  to  ri 
Iskolájában PhD fokozatot. Eddigi publikációinak 
nagy része Martin Heidegger Kantinterpretációja 
témakörében az Elpis, az Asociación Hispa nismo 
Filosófico, illetve a Revista de Bajo Palabra című 
folyóiratokban jelentek meg.

 Turcsány Péter (1951, Budapest – 2015, Pomáz) 
Kölcseydíjas költő, író, mű  fordító. A PoLíSz főszer
kesztője, a Kr á  ter Műhely Egyesület könyvkiadó
vezetője. La  kó  helye, Pomáz kulturális tanácsosa, 
2006tól váro  si képviselője. A budapesti Wass Al
 bert emlék terem és a radnaborbereki Reményik 
emlékház társalapítója. A Wass Albert, a Csengey 
Dénes és a Gyu  lai Páldíj társalapítója. Legutóbbi 
kötete: Tusa az életért (versek, 2015).

Várnagy Márta (1961, Szeged) író, költő. A JATE 
jogi karán szerzett diplomát, majd a MÚOSZ 
Újságíró Akadémián újságírói képesítést szerzett. 
Budapesten él. Jogászként dolgozik. Novellái, ver
sei, esszéi 2004 óta jelennek meg folyóiratokban. 
Jelenleg első önálló kötetén dolgozik.

Varró Annamária (1988, Tihany) irodalomtörté
nész. 2012ben végzett a PPKEn kitüntetéses dip
lomával mint magyar nyelv és irodalom szakos 
bölcsész. Ugyanebben az évben ösztöndíjasként fel
vételt nyert az Irodalomtudományi Doktori Isko 
lába, ahol 2015 augusztusában szerzett abszolutó
riumot. Fő kutatási területe a vers és líraelmélet,  

a test és a szöveg kapcsolata, valamint Pilinszky János lírája. Rend  sze
 resen publikál kritikákat és tanulmányokat irodalmi folyóiratokban. 

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

Voigt Vilmos (1940, Szeged) folklorista, emeritus 
professzor. Tanulmányait az ELTE Bölcsészet tu  do
 mányi Karán végezte 1963ban. 1963tól az ELTE 
Folklór Tanszékének munkatársa, majd vezetője;  
a Magyar Szemiotikai Társaság elnöke. Számos nép
rajzi, folklorisztikai és szemiotikai témájú tanköny
vet, tudományos monográfiát írt. Több külföldi és 

hazai szaklexikon szerzője és munkatársa. Leg  utóbbi kötetei: A folklo
risztika alapfogalmai – Szócikkek (2014), A szerelem kertjében 
(2014), Aquinói Szent Tamás és a mágia (2014).

Zsille Gábor (1972, Bu  dapest) költő, műfordító, szer
kesztő. 2004ig 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 Attiladíjas (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).


