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Aniszi Kálmán (1939, Magyarkakucs, Románia) 
esszéíró, szerkesztő, egyetemi oktató. 1971-től 1985-
ig a kolozsvári Ion And reescu Képző mű vészeti 
Főiskolán filozófiát, esztétikát és etikát oktatott. 
1985 és 1990 között a Ko  runk című folyóirat filo-
zófia és társadalomtudományok rovatának szer-
kesztője volt. 1991–1994 között a budapesti Zrínyi 

Kiadó felelős szerkesztője. 2000-től a Kapu című folyóirat könyv  szer -
kesztője, főmunkatársa. Legutóbbi kötete: Csillagösvé nye ken (2015).

Árkossy István (1943, Ko lozsvár) festőművész, 
gra fikus. 1967-től két évtizeden ke resz tül a ko lozs-
 vári Utunk iro  dalmi-mű vészeti hetilap művészeti 
szer  kesz  tője volt. 1987-ben családjával Bu  da    pest -
re költözött. Számos kiállításon vett részt itthon 
és külföldön egyaránt. 2018-ban kitüntették a Ma-
 gyar Érdemrend Lovagkeresztjével, és elnyer  te 

az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szolnay Sándor-
díját. Legutóbbi kötete: Ablak az égre. Ozsvári Csaba ötvösművésze
te (művészeti album, 2017).

 Berta Zsolt (1966, Budapest) író, zenész. Buda-
pesten él. Az Egykutya néven egyedül, Amondó 
néven zenekarral játssza saját dalait. Regénye,  
a Jancsiszög (2008, 2015) a Magyar Nap  ló regény-
 pályázatán 2007 -ben különdíjat nyert. 2015-ben 
Bertha Bulcsu-emlékdíjban, 2017-ben Márai Sán-
 dor-díjban részesült. Leg  újabb kötetei: Recept (el-
beszélések, 2016), Vissza  játszás (regény, 2016).

Burns Katalin (1976, Budapest) a Károli Gáspár 
Egyetem magyar–angol szakán végzett 2001-ben. 
Budapesten él. Magyar népi és ázsiai énektech-
nikákkal foglalkozik, a Hajna együt  tes vezetője. 
2003-ban a British Council műfordító versenyé-
nek egyik győztese volt, 2008 -ban pedig a Magyar 
Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lekto  rá tus 

reneszánsz drámapályázatán ért el harmadik helyezést. Első kö  tete: 
Szőt  tesek regénye (Magyar Napló regénypályázat, különdíj, 2009).

 Cs. Nagy Ibolya (1946, Bu  dapest) kritikus a Deb-
 receni Kossuth Lajos Tu do  mányegyetem magyar–
néprajz–népművelés szakán végzett. A Kos  suth 
Egyetemi Kiadó volt főszerkesztője. Téma  köre  
a kortárs magyar irodalom és határon kívüli ma-
gyar irodalmak. Legutóbbi kötete: Farkas Árpád 
(monográfia, 2015).

 Diószegi Szabó Pál (1974, Hódmezővásárhely) 
jogász, történelem szakos bölcsész és tanár, költő, 
műfordító. PhD-fokozatát történelemtudományból 
szerezte 2014-ben. Jelenleg a Délvidék Kutató Köz-
 pont (Szeged) munkatársa. A Magyar Író szö vet  ség 
Csongrád megyei Írócsoportjának titkára. Leg  utób-
 bi kötete: Mintha az Idő is tükörbe nézne (100 vers, 
2014–2017) (2017).

Farkas Árpád (1944, Siménfalva) Kossuth-díjas 
költő, író, műfordító. Az MMA rendes tagja. Ta -
nulmányait a kolozsvári Babeş–Bolyai Tu  do  mány-
 egyetem magyar szakán végezte. 1975–1989 között 
az Igaz Szó munkatársa, 1990-től a Látó szerkesz-
tője, 1993–2010 között a Háromszék napilap főszer-
kesztője. Legutóbbi kötete: Legszebb versei (2017).

Fecske Csaba (1948, Szögliget) József Attila-
díjas költő, meseíró, publicista. Éveken keresztül 
az Észak-Magyarország jegyzetírója, az Új Észak 
és az Új Holnap szerkesztője, az Új Holnap Stú -
dió vezetője. Legutóbbi kötete: Kiűzetés (válogatott 
és új versek, 2017).

 Fekete J. József (1957, Bács kossuthfalva, Szerbia) 
József Attila-díjas (2013) irodalomtörténész, író, 
kritikus, publicista. Kutatási területe a vajdasági 
magyar irodalom és Szent kuthy Miklós munkás-
sága. 2010-től a szerbiai magyar nyelvű Magyar 
Szó nyugat-bácskai főmunkatársaként dolgozik, 
és hetenként jelentkezik az Újvidéki Rádió Szem -
pont című műsorában. Legutóbbi kötete: Angyalok 
rozettája (regény, 2014).

Filip Tamás (1960, Budapest) költő. Közjegyző-
ként dolgozik. A Kortárs, majd a Magyar Napló 
versrovatát szerkesztette. A Dokk világhálós köl-
tészeti folyóirat főszerkesztője volt. József Attila-
díjas (2017). Leg  utóbbi kötete: Tejút nappal (ver-
sek, 2017).

Kalász Márton (1934, Somberek) Kossuth-, Jó -
zsef At  ti  la-, Radnóti-, Weöres Sándor-, Prima- és 
Stepha nus-díjas, Gundel-életműdíjas, Balassi Bá -
lint-emlék kardos költő, író, műfordító. A Nemzet 
Művésze (2016). A Ma  gyar Művészeti Akadémia 
tagja. Az Új Írás szerkesztője, 1991–1995 között  
a Stuttgarti Ma  gyar Kul  tu  rális Tájékoztatási Köz-

 pont igazgatója. 2002–2007 között a Magyar Írószövetség elnöke.  
A Károli Gáspár Re  formátus Egye  tem tanára. Legutóbbi kötete: Ki 
kap szamárkenyeret? (gyermekversek, 2016).

Kenéz Ferenc (1944, Nagyszalonta) költő. A Ba -
beş–Bolyai egyetem bölcsészkarán tanult (1964–
1967). A bukaresti Munkásélet, majd a kolozsvári 
Utunk munkatársa (1968–1987). 1989-től Buda  pes-
 ten él. Az Esti Hírlap, majd a Duna TV szerkesz-
tője volt. Székelyföld- és József Attila-díjas. Leg -
utóbbi kötete: Cérnafű (versek, 2009–2016, 2017).

Kiss Benedek (1943, Akasztó) kétszeres József 
Attila-, Péterfi Vilmos- és Babérkoszorú-díjas, 
Quasimodo-életműdíjas, Balassi Bálint-emlék kar  -
dos költő, műfordító. A Magyar Művészeti Aka -
dé  mia tagja. A Kilencek tagjaként indult. A bolgár 
irodalom fordítója. Legutóbbi kötete: Lombjukat 
a fák elejtik (versek, 2014).

Konczek József (1942, Magyarnándor) költő, író, 
újságíró. A Ki  lencek tagjaként indult. A Vas Népe 
munkatársa, az Ifjúsági Fórum szerkesztője, majd 
különböző napilapok újságírója és szerkesztője. 
1994-ben kitüntették a Magyar Köztársasági Ér -
demrend tiszti ke reszt jével. Legutóbbi kötete: A kő
 asszony (2017).
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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. József Attila- 
és Babérkoszorú-díjas. Legutóbbi kötete: Érdek és 
szeretet. Lengyel visszaemlékezések a szabadság
harcra 1848–1849 (2016).

Ködöböcz Gábor (1959, Vásárosnamény) irodalom-
 történész az Eszterházy Károly Főiskola magyar iro-
 dalomtudományi tanszékének docense és az Ag  ria 
című folyóirat főszerkesztője. Kutatási területe az 
1945 utáni magyar irodalom. Számos elismerése 
mellett a Partiumi Író  tábor díjában részesült (2011). 
Leg utób bi kötete: Kiss Benedek (monográfia, 2014).

Németh András (1956, Várpalota) költő az ELTE, 
majd a PPKE hallgatója volt. Gyakorló jogászként 
kezdett dolgozni, ma egyéni vállalkozó. Buda  pes -
ten él, 2004 óta publikál.

Oberczián Géza (1961, Budapest) agrármérnök, 
vállalati tanácsadóként és trénerként dolgozik. 
Duna  keszin él. Legutóbbi kötete: Nógrád gárdonyi 
napló (novellák, 2016). Áramlás című kisregénye 
az idei Nemzetközi Könyvfesztiválra jelenik meg 
kiadónk gondozásában.
 
 Oláh János (1942–2016) költő, író. A Ki  len cek 
költőcsoport tagja. 1994–2016 között a Magyar 
Napló folyóirat főszerkesztője. Többek között Jó -
zsef Attila- (1994), Márai Sándor- (2012) és Ma -
gyarország Babérkoszorúja díjas (2014). Leg  utób  bi 
kötete: Csókold meg a csizmám! (elbeszélések, 
2017).

Péntek Imre (szül. Molnár Imre, 1942, Lenti) 
József Attila- és Radnóti-díjas költő, író. A Ki  len-
 cek tagjaként indult. Az ELTE magyar–filozófia 
szakán végzett. Az Árgus alapító-főszerkesztője, 
2003–2016 között a Pannon Tükör főszerkesztője. 
Leg  utóbbi kötete: Em  lékpróba (versek, 2015). 

 Rónai-Balázs Zoltán (1970, Orosháza) költő, író, 
művészeti író. Ta  nul  mányait a békéscsabai Tes -
sedik Sámuel Főiskola hu  mán szer vezési szakán 
végezte. 2013-tól a hochroth Budapest kiadói pro-
jekt főszerkesztője. Legutóbbi kötete: Urbánus Poé 
mák (vers kép  regények Jakatics-Szabó Vero nika 
ké  peivel, 2012).

Rozsnyay Béla (1949, Marosvásárhely) szobrász-
művész, ékszertervező. Tizennégy évig tartózko-
dott Dániában és Máltán, 2002 óta Budapesten él. 
Művei több múzeumban megtalálhatók, számos 
nemzetközi díj tulajdonosa, és elnyerte a Magyar 
Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervező-
művészeti Tagozatának szakmai díját (2017).

Simon Adri (1974, Szeged) 1998-ban diplomázott 
a JATE bölcsészkarán, magyar–irodalomelmélet 
szakon. Szegeden OKJ rendszerinformatikus ké-
pesítést szerzett. Verseket, recenziókat publikál. 
2010 óta Budapesten él. Legutóbbi kötete: Föl de
rengés (versek, 2015).
 
Konrad Sutarski (1934, Poznań, Lengyelország) 
költő, közíró, politikus, jelenleg a Magyar országi 
Len  gyelség Mú zeuma és Levéltára igazgatója, va-
lamint a Po  lonia Węgierska havilap főszerkesztője. 
Leg utób  bi kötete: A haza kiterjesztése (esszék, 2016).

Székelyhidi Zsolt (1973, Debrecen) író, költő, ze-
nész. Tanul mányait a miskolci Nagy Lajos Király 
Magánegyetem magyar nyelv és irodalom szakán 
végezte. 2007-től a Spanyolnátha művészeti folyó-
irat szerkesztője, 2011-től főszerkesztő-helyettese. 
Legutóbbi kötete: Csurom (versek, 2016).

 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 Attila-díjas (2007). Legutóbbi kötete: Szom  jú 
ság (kisregény, 2016), amely a Magyar Művé szeti 
Akadémia 2016. évi Könyv Nívódíjában részesült.

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

Türjei Zoltán (1976, Balatonlelle) költő, tanár. 
Az ELTE-n szerzett filozófiatanári diplomát. 2003 
óta publikál verseket, recenziókat irodalmi folyó-
iratokban és antológiákban. A Fia  tal Írók Szö  vet-
ségének tagja, Accordia-nívódíjas. Buda  pes  ten 
ne  velőtanár, valamint filozófiát tanít. Legutóbbi 
kötete: Térkép helyett (versek, 2014).

Végh Attila (1962, Bu  dapest) költő, filozófus. 
A Gödöllői Agrár  tudo má  nyi Egyetemen (1989), 
majd a Debreceni Egye  tem filozófia szakán (2004) 
vég  zett. Nagymaroson él. József Attila-díjas (2012). 
Leg  utóbbi kötete: Dunai Lolita (regény, 2018).

 Zsille Gábor (1972, Bu  dapest) költő, műfordító, 
szerkesztő. 2004-ig Krak  kóban, jelenleg Bu  da pes-
     ten él. A Ma  gyar Író  szövetség Mű  for  dítói Szak -
osz  tá  lyá  nak elnöke, a Ma    gyar Napló versrovatve-
zetője. Bella Ist  ván- (2008) és József Attila-díjas 
(2015). Legutóbbi kötete: Örökség, mulandóság 
(tárcák, esszék, kritikák, 2018).


