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Balázs Tibor (1958, Ara nyos  gyéres) költő, mű
fordító, irodalomtörténész, az Accordia és a Lit 
tera Nova Kiadó vezetője. Ko  lozsváron, Grenoble-
ban és Budapesten tanult, PhD fokozatot szerzett. 
Legutóbbi kötete: Mafo rizmák (5. kiadás, 2010).

 Báger Gusztáv (1938, Csörötnek) József Attila 
és Bertha Bulcsu-emlékdíjas költő, a Szabad Né  met 
Írószövetség Ezüstkönyvkitüntetettje. A köz  gaz
daság-tudomány kandidátusa, az Állami Szám -
vevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézetének 
főigazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
tanára. Legutóbbi kötete: A zongorahangoló (új 
versek, 2015).

 Bene Zoltán (1973, Szeged) író a szegedi JATE 
művelődésszervező–média, majd könyvtár szakán 
végzett. 2001 óta publikál rendszeresen, elbeszé
lései a legkülönfélébb irodalmi folyóiratokban, 
illetőleg antológi ák ban olvashatók. Fehér Klára-
díjat (2006) kapott, illetve átvehette a Teleki Pál 
Érdemérmet (2013), 2014-ben pedig a Kölcsey-
érmet. Szegeden él. Legutóbbi kötete: Kurta élet 
(novellák, 2014).

Both Balázs (1976, Sopron) költő. 2002-ben vég
zett a Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán. Jelen -
leg a Soproni Rendőr  kapi tány ságon dolgozik szol
gálatparancsnoki beosztásban. Legutóbbi kö  tete: 
Ha nem marad kimondatlan (versek, 2013).

 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 és a Nemzeti Művelődési Intézet (Szeged) 
munkatársa. A Magyar Író szö vet  ség Csongrád me
gyei Írócsoportjának titkára. Leg  utób  bi kötete: Pár-
atlan Én-ek (versek 2011–2014) (2014).

Doboss Gyula (1945, Wis  mar) irodalomtörténész, 
mű  fordító 1985–1991 között a Magvető Kiadó 
fele  lős szerkesztője és rek  lám  menedzsere, 1992–
1995 között a Göncöl Kiadó irodalmi vezetője 
volt. 1993 óta az ELTE Tanítóképző Karán do
censként, majd főiskolai tanárként dolgozik. Leg -
utóbbi kötete: Merza-napló (regény, 2014). 

 Dobozi Eszter (1956, Cegléd) József Attila-, Pi -
linszky-, Köl  csey-, Arany János-díjas költő, író.  
A JATE Bölcsészettudományi Karán végzett. A kecs
keméti Kodály Zoltán Ének-zenei Álta  lános Is -
kola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú 
Művé  szeti Iskola igazgatója. 1989 óta a Forrás kül  ső 
munkatársa. Legutóbbi kötete: Ahogy ő néz, ahogy 
ő lát (válogatott és új versek, 2015).

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: Kagylócska (novellák, 2016).

 Hermann Róbert (1963, Székesfehérvár) törté
nész 1987-től a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 
dolgozik. A Károli Gáspár Református Egyetem ok
tatója; intézetvezető az egyetem Új- és Jelenkori 
Magyar Történeti Tanszékén. 2000-ben Zrínyi-díjat, 
2011-ben Budapestért Díjat kapott. 2012-ben a Ma -
gyar Érdemrend Tiszti ke reszt jével tüntették ki. Leg-
 utóbbi kötete: A Zichy-gyémántok (2016).

 Jánosi Zoltán (1954, Miskolc) Arany János- 
(2010) és József Attiladíjas (2014) irodalom tör
ténész, egyetemi tanár, a Nyíregyházi Főiskola 
rektora volt. Legutóbbi kötete: Európa már kevés 
(2011).

Kántor Zsolt (1958, Debrecen) költő, hét verses
kötete jelent meg eddig. Hét évig a Tevan Kiadó 
igazgatója volt. Legutóbbi kötete: Az idő szaván 
fogja a nyelvet (versek, 2016).

 Kopácsy Gergely (1980, Budapest) 2005-ben vé
gett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ma
gyar nyelv és irodalom szakon. Öt éven át tanított, 
többek között Budapesten az angolkisasszonyok 
gimnáziumában. 2010 óta a közigazgatásban dol
gozik, két esztendeje a közoktatás fejlesztésében 
vesz részt. 

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

Krasznai Zoltán (Siófok, 1986) esszéista Ka -
posváron, a Csokonai Vitéz Mihály Főiskola in
formatikus könyvtáros–magyar tanár szakán vég
zett 2009-ben. Eszmetörténeti és prózapoétikai 
problémákkal foglalkozik (különös tekintettel a 
„gender studies” és a fantasztikum kérdéskörére).

Kürti László (1976, Vásárosnamény) költő 2014-
ben a To  kaji Írótábor díjában részesült. A Deb -
receni Egyetem filozófia szakán és a Semmelweis 
Egyetem testnevelő és gyógytestnevelő tanári 
szakán végzett. A Partium főmunkatársa, A Vö -
rös Pos  ta    kocsi szerkesztője. Legutóbbi kötete: 
Testi misék (versek, 2012).
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�Lőrincz� György (1946, Kápolnás) író Ze  te  laka 
környékén tanított, majd a székely  udvar  helyi Élel   
mi szer ipari Gépgyár techni kusa volt. 1989-től a 
Nem   zeti Megmentési Front nál dolgozott, 2000-től 
Har   gita Megye Mű velődési és Vallásügyi Felü -
gye   lő   ségén, ma Igaz gatóságán. Szé kely ud var he lyen 
él. Szabó Zoltán- és Szé  kelyföld-díjas. Leg utób bi 
kötete: A szív hangjai (2014).

Lukács Anikó (1988, Hódmezővásárhely) oktatás- 
és művelődésszervező, kritikus. A Szegedi Tu  do -
mányegyetemen 2014-ben végezte el a magyar alap-
 szakot. Jelenleg a Károli Gáspár Re  formátus Egye-
 tem színháztudomány szakos hallgatója. Ku  tatási 
területe: Antonin Artaud színházkoncepciója és 
az abszurd színház; Edward Albee munkássága.

Marosi Gyula (1941, Bu dapest) 1966 óta publiká
ló író. 1973-ban a József Attila Kör alapítója, majd 
tit  kára. Volt a Mozgó Vi  lág prózarovatának ve  ze -
tő  je, majd a Magyar Tele  vízió dramaturgja. József 
At  tila- (1981), Balázs Béla- (1997) és Príma-díjas 
(2016). Leg  utóbbi kötete: A Dunánál (elbeszélések 
és novellák, 2014).

 Mórocz Gábor (1981, Hódmezővásárhely) dok  to -
randusz hallgató, bölcsész-tanár. 2012 óta a Páz -
mány Péter Ka  tolikus Egye  tem Irodalom tudo má  nyi 
Dok  tori Iskolájának hallgatója. Kutatási te  rülete:  
a ma  gyar esszé és esszéisztikus szép próza törté
nete a XIX. század második felében és a XX. szá
zad elején. 2015 óta a Magyar Napló kritika és ta
nulmány rovatának szerkesztője.

 Nemes Attila (1972, Zalaegerszeg) szerkesztő 
2005–2007 között a MAKtár összművészeti folyó-
 irat szerkesztője, majd főszerkesztője volt. A Ma -
gyar Napló Nyitott Műhely rovatának vezetője 
2016 január jától. Első versei a Menedékjog 1996 
antológiában jelentek meg.

Payer Imre (1961, Budapest) József Attila-, Artis-
 jus-, Nagy Lajos-, Parnasszus-díjas költő, iroda
lomtörténész. Az ELTE bölcsészkarán végzett, az 
irodalomtudomány doktora. Több na  pi  lap újság
írója, 1996–2001 között az ELTE Modern Magyar 
Iro  dalmi Tanszékének tanára. Legutóbbi kötete: 
Egyre közelít (2013).

Rónai -Balázs Zoltán (1970, Orosháza) költő, mű
vészeti író. Humán szer vezést tanult a békéscsa
bai Tessedik Sá muel Fő is kolán. 2003- ban nívódíjat 
kapott az Accordiától, 2006-ban a Magyar Író  szö-
 vetség – MAKTÁR „Sze mélyes közügyek” pályá
zatán harmadik helyezést ért el. Legutóbbi kötete: 
Urbánus poémák (2012).

 Rosonczy Ildikó (1953, Szekszárd) szerkesztő, 
történész, 1995-től a Magyar Napló munkatársa. 
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kuta
tója, fordításában és gondozásában több, az orosz 
fegyveres beavatkozásra vonatkozó kötet jelent 
meg, doktori (PhD) disszertációját is ebből a té
makörből írta. Kiadónk idén Orosz fegyverekkel 
Ferenc Józsefért címmel adta ki tanulmánykötetét. 

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).

�Serfőző� Simon (1942, Zagyvarékas) költő, író. 
A Hetek költőinek tagja. 1968-tól a miskolci Nap-
jaink munkatársa, jelenleg a Felső magyar ország 
Kia dó vezetője. József Attila- (1991), Kossuth-díjas 
(2016) és Balassi Bálint-emlék  kardos (2008). Leg -
utób  bi kötete: Égig érő nyár (gyermekversek, 2013). 
Magyar Érdem    rend középkeresztje (polgári ta
gozata, 2012) kitüntetésben részesült.

 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: 
Szomjúság (kisregény, 2016).

Tóth László (1949, Budapest) József Attila-, 
Fábry Zoltán-, Artisjus- és Arany János-díjas köl -
tő, író, művelődéstörténész, műfordító. 1954-től 
Felvidéken, 1986-tól ismét Magyarországon élt, 
2005-ben visszaköltözött Felvidékre. A Világ szö-
vetség és az Iskolakultúra szerkesztője, a Regio 
alapítója. Legutóbbi kötete: Legszebb versei (2010).

 Válas Péter (1967, Budapest) az ELTE matemati
ka–fizika, majd számítástechnika tanárszakán 
szerzett diplomát, csillagász szakon pedig abszo
lutóriumot. Húsz év tanítás után jelenleg egy 
sportvállalkozás informatikusaként futóverse
nyek szervezésében vesz részt, mellette gyógy -
masszőr. Budapesten él. A Magyar Írószövetség 
Íróiskolájának hallgatója.

 Varga Viktor (1987, Budapest) szerkesztő, kriti
kus 2011-től a PPKE BTK Irodalom tu dományi 
Doktori Iskolájának hallgatója. Kutatási területe: 
a fantasztikus műfaj elmélete és magyarországi 
megjelenési formái. A Kortárs Online filmes ro -
va  tának vezetője volt.   

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

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). Legutóbbi kötete: Össze 
(válogatott és új versek, 2015).


