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Balázs Béla-, József Attila- és Kossuth-díjas író, forgató-

könyvíró,  dramaturg, színház- és #lmrendező. A Thália 
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egyetemi tanár. 2003-ban az Év Főépítésze, majd Pro 

Architectura- és Prima-díjban részesült. A Magyar Művé-
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író, politikus, egyetemi docens. 2013-ban a Magyar Érdem-
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története. A Magyar Művészet főszerkesztője.

Nagy Ervin (1950) 

Alternatív Kossuth-díjjal kitüntetett építész, a MAKONA 
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képviselője. 2003-ban Magyar Művészetért díjban részesült. 

Országos Főépítész. A Magyar Művészeti Akadémia tagja.
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Nyilasy Balázs PhD (1950) 

irodalomtörténész, kritikus, az irodalomtudomány kan-

didátusa, egyetemi tanár. Kutatási területe: a 19. századi 

magyar irodalom, Arany János és Jókai Mór életműve, va-

lamint a modern magyar románc.

Olsvay Endre (1961) Szirmai Albert- és Erkel Ferenc-díjas 

zeneszerző, művésztanár, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem oktatója. 1986-tól koncertezik szerzőként, elő-

adóként. A Magyar Művészeti Akadémia tagja.
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pszichiáter, #lozófus, szakíró, az orvostudomány doktora, 

egyetemi tanár. Az 1980-as évektől publikál #lozó#ai és esz-
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elnöke. A Magyar Művészeti Akadémia tagja.

Szabó Ferenc János DLA (1985) 

zongoraművész, zenetörténész, posztdoktori ösztöndí-

jas. Korrepetitor a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyete-

men, az MTA Zenetudományi Intézetének munkatársa.   

Szász Zsolt (1959) 

Blattner-díjas bábművész, író, dramaturg, rendező. 

Dolgozott a Vojtina Bábegyüttessel, a Hattyúdal Szín-

házzal, a debreceni Csokonai Színházzal és a nyírbátori 

Utcaszínházi Fesztivállal. A Szcenárium folyóirat főszer-

kesztője. 

Szemadám György (1947) 

Munkácsy Mihály-díjas festőművész, művészeti író, #lmren-

dező, televíziós szerkesztő, művelődés- és művészettörté-

neti, művészetelméleti kötetek szerzője. A Magyar Művé-

szeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának vezetője.  

Szmodis Jenő PhD (1966) 

jogász, szakíró, egyetemi oktató. Fő kutatási területe: az 

állam- és jogbölcselet, a jogi gondolkodás eszmetörténe-

te, a jogi kultúrák összehasonlító elemzése, multidiszcip-

lináris jogi tanulmányok.

Turi Attila (1959) 

Ybl-díjas építész, korrektor, egyetemi oktató. A hazai or-

ganikus építészet egyik meghatározó alakja, 2011-ben az 

Év Főépítésze. A Kós Károly Egyesülés, a Magyar Építőmű-

vészek Szövetségének és a Magyar Művészeti Akadémia 

tagja. A Magyar Művészet főszerkesztő-helyettese. A Ma-

gyar Építész Kamara alelnöke.   

Varga Klára (1963) 

író, újságíró, magyar–történelem szakos bölcsésztanár. 

2001 és 2010 között a Magyar Nemzet kulturális rovatá-

nak munkatársa. Jelenleg szabadúszó újságíró.

Zelnik József (1949) 

etnográfus, író, egyetemi oktató. Fő kutatási területe: a 

szimbólumtörténet, a kultúr- és lét#lozó#a. A Magyar 
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