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 Bakonyi István (1952, Székesfehérvár) irodalom-
történész. A Pécsi Tanárképző Főiskola magyar–
angol szakán, majd az ELTE kiegészítő magyar 
szakán végzett. 2004- ben szerzett PhD- fokozatot. 
A kortárs magyar irodalom kutatója, a székes-
fehérvári Vörösmarty Társaság elnökségi tagja. 
Iszkaszentgyörgyön él. Legutóbbi kötete: Irodal
munk színei – tanulmányok, recenziók, interjúk (2016).

Csapody Miklós (1955, Sopron) irodalomtörténész, 
történész, szerkesztő, politikus. 1979-ben szerzett 
diplomát a szegedi József Attila Tudomány egye-
temen magyar nyelv és irodalom, történelem és 
XX. századi magyar irodalom szakon. Végzése után 
a Művelődési Minisztérium Irodalmi Főosztá lyá -
nak előadója, illetve főelőadója, majd az OSZK 

munkatársa volt. 1990 és 2010 között országgyűlési képviselő (MDF). 
Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutató Köz-
 pontjának munkatársa. Kutatási területe: erdélyi magyar irodalom-, 
eszme- és politikatörténet a XX. században; Bálint Sándor munkás-
sága. Leg  utóbbi kötete: Bánffy Miklós kettős küldetése (2015). 

 Csontos János (1962, Ózd) költő, író. A Magyar 
Nem  zet publicis tája, a Nagyí tás főszer kesz tő je 
volt. József Attila-díjas (2015). Leg utóbbi kötete: 
Ezeregy nappal (versek, 2017). Tavaly jelent meg 
róla Vitéz Ferenc monográfiája Csontos János, az 
ezredváltó magyar Dante címmel. 

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: Albér   leti forduló
nap (versek, 2013).

 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: Az ingázás dicsérete (no-
vellák, 2017).

Győri László (1942, Orosháza) József Attila- és 
Radnóti-díjas költő a Kilencek tagjaként indult. 
Az ELTE magyar–könyvtár szakán végzett. A sal-
 gótarjáni, a kaposvári és a tatabányai megyei 
könyvtárban, majd Budapesten, az 1956-os kutató-
 intézet könyvtárában dolgozott. Legutóbbi kötete: 
Fordított pohár (versek, 2016).

Olli Heikkonen (1965, Kontiolahti) finn költő. 
Karélia hagyományos paraszti világából szárma-
zik, a sámánizmus őrzője. Eddigi legfontosabb 
kötetei: Jakutian aurinko (Jakutföldi Nap, 2000), 
Kuinka maa muuttui musiikiksi (Hogyan változott 
zenévé a föld, 2003) és Jäätikön ääri (A jégmező 
pereme, 2007).

 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 Pannonius Műfordítói díjas (2013) és Tóth 
Árpád Műfordítói díjas (2017). Legutóbbi kö  tetei: 
Örökség – Kortárs finn költők (műfordítás, 2017), 
Viivi Luik: Árnyékszínház (esszéregény, 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).

Kántor Zsolt (1958, Debrecen) költő, író, szer-
kesztő, pedagógus. A debreceni Tanítóképző Fő -
iskola ének–könyvtár szakán szerzett diplomát. 
1992-től a Sodrás szerkesztője, 1993-tól a Te  van 
Kiadó Kft. igazgatóhelyettese. A Bárka folyóirat 
alapító-főszerkesztője. Legutóbbi kötete: Az idő 
szaván fogja a nyelvet (versek és novellák, 2016).

Jyrki Kiiskinen (1963, Helsinki) finn költő, pró-
zaíró, műfordító. Egy ideg szerkesztette a Nuori 
Voima, illetve a Books from Finland című folyó-
iratot. Fontos kötetei: Jos minulla ei olisi rak 
kautta (Ha nem lenne bennem szerelem, 2003), 
Meno paluu (Odavissza, 2006) és Onnenpyörä 
(Szerencsekerék, 2009).

Király Farkas (1971, Kolozsvár) költő, író, mű-
fordító, szerkesztő. 2002 óta él Budapesten. 2004–
2011 között a Napút és a Napkút Könyv kiadó szer-
kesztője. 2010 óta az Ambroozia műfordításrova-
tának szerkesztője. Bella István-díjas. Legutóbbi 
kötete: Szét, nem össze (versek, 2013).

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).

Tomi Kontio (1966, Helsinki) finn költő, író. 
2003-ban Finlandia Junior-díjat kapott. Fontosabb 
kötetei: Delta (2008), Viidakon kutsu (A vadon hí
vása, 2009), Ilman minua olisit valoa (Nélkülem 
fény volnál, 2009) és Runot 1993–2011 (Össze
gyűjtött versek, 2014).
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 Jukka Koskelainen (1961, Helsinki) finn költő, 
műfordító. Többek között Paul Celan, Octavio Paz 
és Georg Trakl verseinek finn fordítója. Eddig öt 
verses- és három esszékötetet publikált. Fontos 
kötetei: Niin lavastetaan lännen taivas (Így rende
zik be a nyugati eget, 2001), Omegan jälkeen (Az 
Omega után, 2013), Idän ympäriajo (A Kelet kör
beutazása, 2016).

Lajtos Nóra (1977, Püspökladány) tanár, iroda-
lomtörténész, költő, író, kritikus, szerkesztő. 1999 
óta Debrecenben él. A Nyíregyházi Főiskola ma-
gyar–ének-zene (zongoraoktató), a Debreceni Egye -
tem magyar szakán végzett. Doktori (PhD) foko-
zatot 2013-ban szerzett. Fő kutatási területe Sánta 
Ferenc rövidprózája. Tudományos és szépirodal-

mi írásai többek között az Itk-ban, a Hitelben, a Forrásban, a Magyar 
Naplóban, a Szépirodalmi Figyelőben, az Agriában, a Par ti umban 
jelentek meg. Leg  utóbbi kötete: Sorsszimfóniák (versek, 2015).

Lázár Balázs (1975, Szolnok) költő, színművész. 
1997-ben végzett a Színház- és Filmművészeti 
Egyetemen. 2000-ben Ful  bright-ösztöndíjasként 
Kaliforniában tanult. Legutóbbi kötete: Masz ka
land (tanulmány, 2016).

Viivi Luik (1946, Tänassilma) észt, költő, író, 
publicista. Versei magyarul is olvashatók külön-
féle antológiákban. Két nemzetközi sikert aratott 
regénye: A béke hetedik tavasza és A történelem 
szépsége közül az utóbbi 1998-ban magyarul is 
megjelent. Árnyékszínház című esszéregénye ki-
adónk gondozásában idén látott napvilágot.

 Mórocz Gábor (1981, Hódmezővásárhely) bölcsész-
tanár, szerkesztő, doktorjelölt. Kutatási területe:  
a magyar esszé és esszéisztikus széppróza törté-
nete a XIX. század második felében és a XX. szá-
zad elején. 2015 óta a Magyar Napló kritika és ta-
nulmány rovatának szerkesztője. Legutóbbi kötete: 
Túl a diszharmó nián. Az esztétikai létmód problé
mája Péterfy, Asbóth, Justh és Gozsdu esszé isz ti
kus írásaiban (2016).

Oláh András (1959, Hajdúnánás) Bánkuti Mik -
lós- és Ratkó József-díjas (2016) költő, drámaíró. 
A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Fő -
iskolán és a debreceni Kos  suth Lajos Tudomány-
egyetemen végzett. Jelenleg Mátészalkán él, a Par-
 tium szerkesztője. Legutóbbi kötete: április bo
londjai (versek, 2017).

Oláh Katalin Kinga (1974, Bu dapest) szob  rász  -
mű vész. A Ma gyar Képző mű vé  sze  ti Egye    te men 
végzett 2004-ben. Mun   káival sokfelé szerepelt ki-
állításokon, Aachen  ben, Genovában, Rómában, Bu-
 dapesten, Szent endrén, Csöngén, és több helyen 
helyezték el már szobrait, domborműveit, Buda -
pesten, Beregszászban, Zsámbékon, Bia  torbá gyon, 

Tokajban, Vecsésen, Budakeszin. Legutóbbi kötete: 23 ’56os (művé-
szeti album Kiss Adéllal és Oláh Mátyás Lászlóval közösen, 2017).

Oravecz Péter (1977, Budapest) Gérecz Attila-
díjas, a Tokaji Írótábor díjával kitüntetett költő, 
műfordító, zenész. Pályáját a Stádium Fiatal Írók 
Körében kezdte. Az ELTE Bölcsészettudományi 
Karának magyar szakán végzett. Legutóbbi köte-
te: Tigrisfogat (versek, 2015).

Orosz István, Utisz (1951, Kecskemét) grafikus, 
filmrendező, író. 1975-ben diplomázott a Magyar 
Iparművészeti Főiskola grafika szakán, azóta ön -
álló alkotó tevékenységet folytat. Tagjai közé vá-
lasztotta az Alliance Graphique Internationale és 
mindkét magyarországi művészeti akadémia. Szép-
 irodalommal is foglalkozik, verses és prózaköte-

tei, illetve esszéi jelentek meg. Többek között Balázs Béla- (1991), 
Munkácsy Mihály-díjas (1993), Érdemes Művész (2005) és Kossuth-
díjas (2011) Legutóbbi kötete: Szent Rinocérosz gyermekei (2017).

Petőcz András (1959, Budapest) József Attila-, 
Kassák Lajos-, Graves-, Arany János-, Márai Sán-
 dor- és Babérkoszorú-díjas költő, író. A Jelen  lét és 
a Magyar Mű  hely szerkesztője. 2002-től a Magyar 
PEN Club alelnöke, 2009-től a Magyar Irodalom-
tör téneti Társaság Szépírói Tagozatának elnöke. 
Legutóbbi kötete: A megvénhedt Isten (versek, 2016).

Salamon Konrád (1941, Pécs) történész, az MTA 
doktora. A népi falukutató mozgalmat, illetve az 
I. világháború és a trianoni béke közötti idősza-
kot kutatja. Leg  újabb  kötete: Harag és elfogultság 
nélkül. Irodalmi és történelmi tanulmányok (2017).

 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 dolgozik. 
Legutóbbi kötete: 12 elgépelt oldal (novellák, 2015).

Vincze Ferenc (1979, Marosvásárhely) író, iroda-
lomtörténész, műfordító. Magyar, német és ösz-
szehasonlító irodalomtörténet szakokon végzett az 
ELTE-n. Jelenleg az ELTE BTK oktatója, a Szép -
irodalmi Figyelő főszerkesztője. 2008-ban Junior 
Prima-díjban részesült Magyar irodalom kategóri-
ában. Legutóbbi kötete: Desertum (regény, 2014).

 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: 
Lengyel kultúrkincsek. Fejezetek a lengyel–ma
gyar barátság évezredéből (esszék, 2016).


