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Bornemissza Ádám (1971, Budapest) tördelő, ol-
vasószerkesztő. Alkalmanként könyvrecenziókat, 
zenei ismertetőket ír a Kortárs Online felületére. 
Jazz- és blues-zenészekkel készített interjúiból kö-
 tetet szerkesztett 2014-ben, amely Az ötödik ne-
gyed címmel jelent meg.

Bogoly József Ágoston (1958, Csorna) irodalom-
történész, kultúrakutató. Egyetemi tanulmányait 
az ELTE-n végezte. Az Országos Széchényi Könyv-
tár, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeum tudományos 
munkatársa, majd az ELTE oktatója és kutatója 
volt. Kutatási területe: 19., 20. és 21. századi iro-
dalomtörténet és irodalomelmélet, kultúratudomány. 

Tanulmányai, kritikai írásai, esszéi és versei folyóiratokban és anto-
lógiákban jelentek meg. Kutatási eredményeit többszerzős tanul-
mánykötetekben is publikálta. Önálló kötete: Ars Philologiae. Tolnai 
Vilmos és az irodalmi pozitivizmus öröksége (1994).

Duray Miklós (1945, Losonc) politikus, közíró, geo-
lógus. Pozsonyban él. Ellenzéki tevékenységéért  
a nyolcvanas évek elején többször letartóztatta a 
csehszlovák államrendőrség; bírói ítélet nélkül több 
mint egy évig börtönben tartották. 1990 és 2010 kö-
 zött (az Együttélés Politikai Mozgalom, illetve a Ma-
 gyar Koalíció Pártja vezető politikusaként) a szlo-

vákiai magyar közélet egyik legmeghatározóbb személyisége. 2001-ben 
megkapta A Magyar Köztársasági Érdemrend Nagy  ke  reszt  jét. 16 önál  ló 
könyve jelent meg. Legutóbbi kötete: Rendszerváltozás, rendszervál-
toztatás, rendszerváltás a Kárpát-medencében 1963–2015 (2016).

Falusi Márton (1983, Budapest) József Attila-, 
Gérecz Attila- és Junior Prima-díjas költő, szer-
kesztő. 2007-ben végzett az ELTE jogi karán. A 
Hitel szerkesztője, 2009-től 2013-ig a Köny  ves 
Szövetség elnöke. Az MMA MMKI tudományos 
munkatársa. Legutóbbi kötete: Halálos szótövek 
kertje (versek, 2018).

 Ferdinandy György (1935, Budapest) író. 1964-
től a Puerto Ricó-i Egyetem tanára. 1976-tól 1985-
ig a Szabad Európa Rádió kül ső munkatársa. Jó -
zsef Attila- (2000), MAOE Életmű- (2006) és 
Arany János-díjas (2015). 2011-ben kitüntették  
a Ma  gyar Köz  tár sasági Ér  dem  rend tiszti kereszt -
jé  vel. Leg  utóbbi kötete: Fájó holnapok (rövidpró-
zák, 2018).

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).

Géczi János (1954, Monostorpályi) József Attila-, 
Artisjus- és Gizella-díjas költő, író, képzőmű-
vész, egyetemi oktató. A József Attila Tudomány-
egye tem biológia szakán diplomázott. 1990-től az 
Isko la kultúra, 1993 és 2000 között a Vár utca 17. 
szerkesz  tője. 1995-től oktat művelődés- és neve-
léstörténetet a Pécsi Tudományegyetemen, majd  

a Pannon Egyetemen és az MFTK-n, habilitált docens. Legutóbbi kö-
tete: A rózsa jegye alatt (tanulmányok, 2016).

Horváth Balázs (1990, Zalaegerszeg) klasszika-
filológus, liturgiatörténész. Az ELTE latin szakán 
végzett, ahol jelenleg doktori tanulmányait foly-
tatja keresztény liturgia és középkori latin filoló-
gia témában.

 Hóvári János (1955, Kiskorpád) PhD, történész, 
kül  politikai szakértő, orientalista. A MANK Non-
 pro  fit Kft. korábbi főigazgatója. 2016-ban a „Zrí -
nyi Mik  lós – Szigetvár 1566” Emlék bizottság 
elnö  ke. A Ká  roli Gáspár Református Egyetem Tör-
   ténet tu do  má  nyi Intézetének docense. Leg  utób  bi 
kötete: Magyar emlékek Török  ország  ban (K. Pin -
tér Ta  más  sal, 2017).

 Ircsik Vilmos (1944, Városlőd) író, műfordító 
iro    dalmi munkásságát a Tiszta szívvel nemze -
dékében kezdte. Veszprémben él. Magyar Nap -
ló- nagy  díjas (2000), Szabó Zoltán- díjas (2005),  
a Ma      gyar Írószövetség és a HM pályázatának ní -
vó  dí jában (2003, 2004, 2009), különdíjában (2005) 
és összevont díjában (2007, 2011) részesült. Leg -
utóbbi köte  te: Bűnök és bűnhődések (esszék, ta-
nulmányok, 2017).

 Jávorszky Béla (1940, Budapest) író, műfordító, 
diplomata. Finn, svéd és észt irodalmat fordít, ma-
gyar klasszikusok műveit fordította finn és svéd 
nyelvre. Finn állami irodalmi díjas (1976), Füst 
Mi  lán- (1998), József Attila- (2002), Magyar PEN 
Club Janus Pan  nonius Műfordítói díjas (2013) és 
Tóth Árpád Mű  for  dítói díjas (2017). Legutóbbi 
kö  tete: Oli Heik  ko  nen: Amikor az este éjszakába 
megy át (műfordítás, versek, 2018).

 Kelemen Erzsébet (1964, Edelény) Debrecenben 
élő író, költő, drámaíró, irodalomtörténész és ku-
tatótanár.  A Szent József Gimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégiumban tanít. Doktori (PhD) foko-
zatot 2011-ben szerzett. Tizenhat kötete jelent már 
meg. Kép ver sei ből több alkalommal rendeztek ki-
állítást. Legutóbbi kötete: Rorate (versek, 2017).

 Kontra Ferenc (1958, Darázs) író. A szegedi Jó -
zsef Attila Tu  dományegyetemen végzett 1982-
ben. Az újvidéki Ma  gyar Szó irodalmi mellékle-
tét, a Ki  lá  tót szerkesztette. 2015 óta kreatív írást 
tanít az Újvidéki Egyetem magyar tanszékén. 
Munkáit több nyelvre lefordították. Többek között 
Szirmai- (1992), Artisjus- (1995), Márai Sándor- 
(2013) és József Attila-díjas (2014). Legutóbbi kö-
tete: Az álom hídja (regény, 2018).

 Lennert Móger Tímea (1981, Zombor) költő, új-
ságíró, szerkesztő, művelődésszervező. A vajdasági 
Doroszlón él. A Hét Nap és az Iro  dalmi Jelen 
munkatársa. A Fiatal Írók Szövetsége és a Magyar 
PEN Club tagja. Két verseskötet szerzője. 2013-ban 
Menni vagy nem lenni című forgatókönyvéből kis-
játékfilm készült. Legutóbbi kötete: Innen  semerre 
szigetecske (versek, 2015).
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Viivi Luik (1946, Tänassilma) észt költő, író, publi-
cista. Versei magyarul is olvashatók külön féle antoló -
giákban. Két nemzetközi sikert aratott regénye: A béke 
hetedik tavasza és A történelem szépsége közül az 
utóbbi 1998-ban magyarul is megjelent. Árnyék  szín -
ház című esszéregénye kiadónk gondozásában látott 
napvilágot.

Majoros Sándor (1956, Bácskossuthfalva) író. 
1976-tól 1991-ig Bács kos suthfalván elektrotechni-
 kusként dolgozott, 1991 óta Budapesten él. Jó  zsef 
Attila-díjas (2004). Leg  utóbbi kötete: Az ellenség 
földje (novellák, 2017). 

Méry Beáta (1987, Dunaszerdahely) képzőmű-
vész. A Magyar Képzőművészeti Egyetem Kép-
grafika tanszékén végzett 2014-ben. Elismerései, 
díjai: Csomor László-díj (Grafika Tanszék díja  
a szitanyomásért), 2012; II. Nemzetközi Rajz- és 
Képgrafikai Biennálé, Győr, Nagydíj, 2013.

Mezei Balázs (1960, Pestszenterzsébet) filozófus, 
irodalmár. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
professzora, a Magyar Tudományos Akadémia dok-
 tora, a Magyar Vallástudományi Társaság elnöksé-
gének tagja. Nemzetközi szerkesztőségek, illetve 
kutatási programok résztvevője. 1993-ban szerzett 
doktori fokozatot. Az 1990-es években hozzájárult 

az ELTE BTK filozófiai doktori iskolájának kiépítéséhez. Több úttörő 
munkát, fordítást publikált fenomenológiai tárgykörben. Főbb kutatá-
si területei: a vallás és a fenomenológia kapcsolata, illetve a szépiro-
dalmi és a filozófiai gondolkodás viszonya. Legutóbbi kötete: Illu -
minating Faith: An Invitation to Theology (társszerzőkkel, 2015). 

 Mezey Katalin (1943, Budapest) költő, író, mű    for-
 dító, a Kilencek költőcsoport tagja. A Szép ha lom 
Könyv műhely igaz ga tója, 1992-től 2008-ig az Írók 
Szak szer vezetének főtit ká ra. 2012-től a Ma  gyar Mű-
 vészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának vezető  je. 
József Attila- (1993), Prima- (2007), Beth  len Gábor- 
(2009), Partiumi Írótábor (2013) és Kos  suth-díjas 
(2015). Leg  utóbbi kötete: Élőfilm (regény, 2018).

Nagy Lea (2000, Budapest) költő, diák. Gim -
náziumi tanulmányai mellett képzőművészettel 
foglalkozik, balettozik és énekel. Első versei  
a Spanyolnátha világhálós folyóiratban jelentek 
meg. Önálló kötete még nincs.

Papp István Géza (1950, Kecskemét) irodalom-
történész. 1975-ben a József Attila Tudomány-
egyetem magyar–angol szakán végzett, 1979-ben 
doktorált, majd PhD-fokozatot szerzett. 1975-től  
a szegedi egyetemen oktatott, 1999–2001 között  
a Bukaresti Állami Egyetem vendégtanára. Leg-
utóbbi kötete: Ady Endre vonzásában (2007).

Pusztai Zoltán (1955, Mosonmagyaróvár) költő, 
képzőművész, dalszövegíró, a győri Xántus János 
Múzeum munkatársa. Legutóbbi kötete: Kör fo-
lyosó (2016).

 Rakovszky Zsuzsa (1950) Kossuth-, József Atti -
la-, Babérkoszorú-díjas költő, író, műfordító, szer-
kesztő, könyvtáros. Az ELTE magyar–angol szakán 
végzett. 1982–1986 között a Helikon Kiadó szer-
kesztője. 1986-tól szabad  foglalkozású író, a Di  gi -
tá  lis Irodalmi Akadémia alapító tagja. Sopronban 
él. Legutóbbi kötete: Célia (regény, 2017).

Sárándi József (1945, Cserepesmajor) költő, író, 
újságíró. Az ELTE BTK magyar–történelem sza-
kán szerzett diplomát 1972 -ben. Volt a Rádió iro-
dalmi szerkesztője, az Új Forrás főmunkatársa. 
József Attila- díjas (1977). Leg utóbbi kötete: Hiány-
univerzum (versek, 2013).

 Turczi István (1957, Tata) József Attila-, Emi-
nescu-, Babér koszorú- és Prima Primissima-díjas 
költő, író, műfordító. A Par  nasszus folyóirat és 
Könyvkiadó igazgató-főszerkesztője. A Magyar PEN 
Club főtitkára, a Költők Világ  kongresszusa alel-
nöke, az Európai Írók Tanácsa magyar képviselő-
je. Leg  utóbbi kötete: Szeresd a vándort – Törté -
netek versben (2018).

 Udvardy Zoltán (1964, Budapest) év  tizedekig 
dolgozott újságíróként különböző sajtóorgánumok-
 nál. Emellett az SBS ausztrál közszolgálati rádió 
magyar nyelvű adásának egyik budapesti tudósí-
tója is volt. 2011 óta pártfogó felügyelőként dolgo-
zik. Legutóbbi kötete: Izgatás Babylonban (regény, 
2018).

 Vári Attila (1946, Sáromberke, Románia) a buka-
resti színművészeti főiskolán szerzett filmrende-
zői diplomát. 1983-ban áttelepült Magyarországra, 
ahol a MAFILM rendezői irodájában dolgozott, 
majd a Magyar Televízió munkatársaként műkö-
dött. Jelenleg a bukaresti Magyar Kulturális Köz -
pont intézeti titkára. Elismerései: József Attila-díj 
(1989), a Magyar Köztársasági Érdemrend kiske-
resztje (1997). Legutóbbi kötete: Fénylő magnó
liák avagy a látomások könyve (novellák, 2018).

 Vári Fábián László (1951, Tiszaújlak) költő, mű -
fordító, folklorista. A Magyar Írószövetség Kár-
pát  aljai Írócsoportjának elnöke és az Együtt cí  mű 
folyóirat főszerkesztője. Többek között József 
At  ti  la-  (2003), Balassi Bá  lint- emlékkard-díjas 
(2004), a Salvatore Quasi modo-életműdíj (2015) 
és a Ma  gyar Köz  társasági Ér  dem  rend lovagke-
resztje (2011) kitüntetettje. Leg  utóbbi kötete: Vásár-
 tér (regény, 2018).

 Zalán Tibor (1954, Szolnok) József Attila-, Rad-
 nóti-, Graves-, clevelandi József Attila-, Ma -
dách-, kétszeres Csokonai-, Szép Ernő-, Nagy 
Gáspár- és Mészöly Miklós-díjas, Quasimodo-
emlékdíjas köl  tő, író, dramaturg. A Kor  társ, a chi-
 cagói Szi  vár  vány, az Iskolakultúra, a Ke  let,  
a Vár  ucca és a Ma  gyar Teátrum szerkesztője. 
Legutóbbi kötete: Háry – A rettentő magyar vitéz 
(mesekönyv, 2017).


