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Barna T. Attila (1971, Vác) Bella István-díjas és 
Quasimodo-különdíjasköltő.Budapestenél.Leg-
utóbbi kötete: Régi kintorna dallamára (versek, 
2013).

Batári Gábor (1967, Budapest) költő, újságíró,
szerkesztő. A Budapesti Tanítóképző Főiskolán
végzett.1995-tőlaLitteraNovaKiadószerkesztő-
jeésgrafikusa,1999-tőlazAlterraKiadófőszer-
kesztője.Legutóbbikötete:4 az 1-ben (másokkal, 
versek, 2014).

Bogdán Emese (1955,Erdővidék,Barót)író,test-
nevelőabukarestiTestnevelésiAkadémiándiplo-
mázott.TízévettanítottaGyimesekben,vízitor-
návalfoglalkozik,ésnehézkesmozgásúgyereke-
kettanítúszni.NovelláiaSzékelyföldbenjelentek
meg.

 Brakoniecki, Kazimierz (1953) lengyel költő,
esszéíró,műfordító,kritikus.ABorussiaKulturá-
lisEgyesülettársalapítója,aBorussia.Kultúra.Tör-
ténelem.Irodalomfolyóiratalapítófőszerkesztője.
Teljesmunkásságatöbbmintnegyvenkötet.Számos
fontos elismerésmellett 2007-ben azUNESCO
kulturális nagydíjában részesült.

 Czigány György(1931,Budapest)JózsefAttila-,
Erkel-, Liszt-, Pro Literatura-, Stephanus-, Puli-
tzeréletmű-,PrimaPrimissima-ésMagyarÖrök-
ség-díjas költő, író, zenei szerkesztő. AMagyar
Írószövetség örökös tagja, Óbuda-Békásmegyer 
díszpolgára.HúszévigaMagyarRádió,majdhúsz
évigaMagyarTelevízióművészetifőszerkesztője.
Legutóbbikötete:A nyár feltámadása (próza-téte-
lek, esszék, 2017).

 Cseke Péter (1945,Recsenyéd)író,szociográfus,
irodalomtörténész. 1968-tól újságíró, 1990-től a
Korunk szerkesztője, a kolozsvári Babeş-Bolyai
Tudományegyetemoktatója,akétvilágháborúkö-
zöttiidőszakkisebbségieszmetörténeténekkuta-
tója.ProLiteratura-(2004),SzabóZoltán-(2005)
ésAranytoll-díjas(2010).IdénaMagyarÉrdem-
rendtisztikeresztjéveltüntettékki.Legutóbbikö-
tete: Erdélyi értékhorizontok (tanulmányok, 2015).

 Deák-Sárosi László (1969, Székelyudvarhely)
költő1990ótaBudapestenél.AzELTEmagyar–
filmelméletszakánésnyelvtudományidoktoriis-
kolájában végzett. Munkatársa a Hazanéző című
irodalmifolyóiratnak.Legutóbbikötete:A szimbo-
likus-retorikus film (tanulmány, 2016).

Feledy Balázs (1947, Budapest) művészeti író,
művészetkritikus,kurátor.Felsőszintűjogiésesz-
tétikaitanulmányokatfolytatott.Évtizedekótaama-
gyarképzőművészetiéletegyikszervezőszemé-
lyiségemintgalériavezető,művészeti tanácsadó.
Kutatásiterületeakortársmagyarképzőművészet,
iparművészet, fotográfia.Elemzései, kritikái, ki-

állítás-megnyitói,előszóiszakmaiésközéletilapokban,katalógusok-
ban,könyvekbenolvashatók.Legutóbbikönyve:Holesch (2017).

 Gedeon Márta(1951,Hatvan)tanáraVarsóiTudo-
mányegyetemMagyarTanszékénekmagyarnyel-
vi lektora, azŐrszavakcíműmagyarságismereti
ésmagyartanításmódszertaniinternetesfolyóirat
szerkesztőségitagja,avarsóiDivékyAdorjánHét-
végiMagyar Iskola pedagógiai vezetője, a Len-
gyelországiMagyarEgyesületprogramszervezőtit-
kára.Magyartanításmódszertaniírásokszerzője.

Iván Péter István(1976,Miskolc)azELTEolasz
szakánvégzett.Jelenleggyógymasszőrkéntdolgo-
zikegypestifürdőben.Írássalteljeslátásveszté-
sétkövetőenkezdettfoglalkozni.2011-benMóricz
Zsigmond-ösztöndíjasvolt.Önállókötetemégnincs.

 Jánosi Zoltán (1954, Miskolc) egyetemi tanár,
irodalomtörténész,aMagyarNaplóésazIrodalmi
Magazinfőszerkesztője,aKölcseyTársaságelnöke,
2007és2015közöttaNyíregyháziFőskola(2016.
jan.1-tőlNyíregyháziEgyetem)rektoravolt.József
Attila-díjas,legutóbbikönyve:Ratkó József (mo-
nográfia,2016).

 Kaliszewski, Wojciech (1956) irodalomtörténész 
éskritikus.Többszázesszét,írást,recenziótszen-
teltakortársköltésztnek.AWyspa(Sziget)című
negyedéviirodalmilapszerkesztője,sélvonalbeli
lengyelfolyóiratokrendszerespublikálója.ALen-
gyelTudományosAkadémiaIrodalomtudományi
Intézeténekmunkatársa.IrodalmatadelőaStefan
Wyszyński Kardinális Egyetemen, s a Lengyel
ÍrókTársaságánaktagja.

 Koehler, Krzysztof(1963)lengyelköltő,esszéis-
ta, irodalomkritikus.AvarsóiStefanWyszyński
BíborosEgyetemrendkívüliprofesszora.1994óta
a Lengyel Televízió szerkesztője, 2006 és 2011
között a TVP Kultura tévécsatorna igazgatója.
2016-tól az InstytutKsiążki könyvintézet igaz-
gatóhelyettese.Költőkéntabrulionalkotócsoport
tagja,nyolcverseskötetszerzője.

Kovács István(1945,Budapest)költő,polonista,
történész,aKilencekköltőcsoporttagja.A gyer-
mekkor tündöklete című regényéből Budakeszi 
srá  cok címmel játékfilm készült. József Attila-
ésBabérkoszorú-díjas.Legutóbbikötete:Érdek és 
szeretet. Lengyel visszaemlékezések a szabadság-
harcra 1848–1849 (2016).

Ködöböcz Gábor (1959, Vásárosnamény) iroda-
lomtörténészazEszterházyKárolyFőiskolama-
gyar irodalomtudományi tanszékének docense és 
azAgria című folyóirat főszerkesztője.Egerben
él.Kutatásiterületeaz1945utánimagyariroda-
lom.Fontosabbdíjai:Egervárosirodalminívódíja
(2009), Partiumi Írótábor irodalmi díja (2011),

PetőfiSándorSajtószabadság-díj(2015),Hídverő-díj(2015).Legutób-
bi kötetei: Szé  pen magyarul, szé  pen emberül (2014), Kiss Benedek (mo-
nográfia,2014).
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 Kuczera-Chachulska, Bernadetta (1957) lengyel 
költő. Az irodalomtudomány doktora, a varsói
StefanWyszyńskiBíborosEgyetemtanszékveze-
tő professzora, szakterülete a lengyel romantika
ésCyprianKamilNorwidköltészete.Költőként
ritkán publikál, hazájában máig négy kötete jelent 
meg, legutóbb: Jób és más alakok (2013).

 Mezey Katalin(1943,Budapest)költő,író,műfor-
dító,aKilencekköltőcsoporttagja.ASzéphalom
Könyvműhelyigazgatója,1992-től2008-igazÍrók
Szakszervezeténekfőtitkára.2012-tőlaMagyarMű-
vészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának vezetője.
JózsefAttila-(1993),Prima-(2007),BethlenGábor-
(2009),PartiumiÍrótábor(2013)ésKossuth-díjas
(2015).Legutóbbikötete:Levelek haza (regény, 2017).

 Netz, Feliks(1939–2015)lengyelköltő,író,műfor-
dító,szerkesztő.Katowicébenélt,magyar,német
ésorosznyelvből fordított.PuskinAnye gin jének 
legelismertebb lengyel fordítója. Márai Sándor
első lengyel népszerűsítője, fordítója.Többmint
ezermagyarversetültetettátlengyelre.Magyarul
is megjelent prózakötetei: Halottak napján szüle-
tett (2005); Dysharmonia caelestis (2008).

Payer Imre (1961, Budapest) József Attila-,
Artisjus-,NagyLajos-,Parnasszus-díjasköltő,iro-
dalomtörténész.AzELTEbölcsészkaránvégzett,
az irodalomtudomány doktora. Több napilap új-
ságírója, 1996–2001 között az ELTE Modern
Magyar IrodalmiTanszékének tanára.Legutóbbi
kötete: Egyre közelít (2013).

Péter János (1972, Csongrád megye) tanulmá-
nyaitSzegedenvégezte.Középiskolaitanár,jelen-
leg Veszprém megyében él.

 Polkowski, Jan (1953) lengyel költő, újságíró.
A nyolcvanas években a SzolidaritásMozgalom
aktivistája,aJaruzelski-félehadiállapotidejénin-
ternálták.2007–2008folyamánaTVPtévécsator-
naigazgatója,2010-tőlaSzmolenszkAlapítvány
elnöke.APortalfilmowy.pl internetes oldal fő-
szerkesztője.Tizenegyverseskötetésegyregény
szerzője.

Rott József(1964,Komló)író,szabadfoglalkozá-
súalkotó.Magyaregregyenél.Greve-díjas(2003).
Legutóbbikötete:Áldozatot akartatok – Válo ga-
tott elbeszélések (2014). 

 Serfőző Simon (1942, Zagyvarékas) Kossuth-,
JózsefAttila-,Radnóti-ésAranyJános-díjas,Ba-
lassiBálint-emlékkardosköltő.AHetektagjaként
indult.ANapjainkszerkesztője,azÚjHolnapfő-
szerkesztője,majd főmunkatársa, 1993-tól aFel-
sőmagyarországKiadóvezetője.Legutóbbiköte-
te: Semmi sem úgy van (elbeszélések, 2014).

 Jerzy Snopek(1952)lengyelirodalomtörténész,mű-
fordító.2006-igaLengyelTudományosAkadémia
Irodalom tudományi In   tézetének igazgató he lyet te-
se,maavarsóiB.PrusBölcsészettudományiFő-
iskoladékánja.2016-tólaLengyelKöztársaságma-
gyarországinagykövete.Legutóbbikötete:Węgry. 
Zarys dziejów i kultury (Magyarország vázlatos mű-
velődéstörténete, 2002).

Soltész Márton (PhD, 1987) irodalomtörténész,
szerkesztő,azMTAKIKkézirattárosa.Legutóbbi
kötete: Csalog Zsolt(monográfia,2015).

Szalay Károly (1929,Kecskemét) író, történész,
kandidátus.Dolgozotttanárként,kiadóiszerkesz-
tőként (Szépirodalmi Kiadó, Magvető), és több
ciklusbanazMTVszerkesztőjeként.ALyukasóra
címűfolyóiratvoltfőszerkesztője.Amagyarsza-
tíraelsimertszakértője,filmesmonográfiákésre-
gények szerzője. Kitüntették a Magyar Köztár-

saságÉrdemrendkiskeresztjével(1994)ésJózsefAttila-díjjal(2000).
Legutóbbikötete:Szent Jero  mos éjszakája (2014).

 Szentmártoni János (1975,Budapest)költő, író,
aMagyarÍrószövetségelnöke.1989és1996között
aStádiumFiatalÍrókKörénekalapítótagja,2000
és2010közöttaMagyarNaplószerkesztője.Gé-
reczAttila-(1995),ÉdesAnyanyelvünk-(2004)és
JózsefAttila-díjas(2007).Legutóbbikötete:Szom  jú -
ság (kisregény, 2016).

 Varga Klára(1963,Kecskemét)író,újságíró.Nagy-
marosonél.2001–2010közöttaMagyarNemzet
kulturális rovatának munkatársa volt, jelenleg sza-
badúszó. Legutóbbi kötete:Múzsakarban tar tási 
alapismeretek (regény, 2014).

Weisz Anett(1985,Debrecen)költő,liturgiatörté-
nész. Verseivel szerepel a Vesztőhely és menedék 
(Stádium Kiadó) című antológiában. 2015 szep-
temberétőlaMagyar Írószövetség íróiskolájának
hallgatója.

 Zsille Gábor(1972,Budapest)költő,műfordító,szer-
kesztő. 2004-ig Krakkóban, jelenleg Budapesten
él.AMagyarPENClubvolttitkára,aMagyarÍró-
szövetségMűfordítóiSzakosztályánakelnöke,aMa-
gyarNaplóversrovatvezetője.BellaIstván-(2008)
és József Attila-díjas (2015). Legutóbbi kötete:
Lengyel kultúrkincsek. Fejezetek a lengyel–ma-
gyar barátság évezredéből (esszék, 2016).


