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Adamikné Jászó Anna DSc (1942) 

Déry Tibor- és Lőrincze Lajos-díjas egyetemi tanár, az 

ELTE professor emeritája. Magyar, orosz és �nnugor sza-

kosként fő kutatási területe a nyelvtörténet, a tudomány-

történet, a grammatika és az olvasás, utóbb a retorika. A 

Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat) kitün-

tetésben részesült.

Bálint Imre DLA (1947) 

Ybl Miklós-díjas építész, a Budapesti Építész Kamara el-

nöke. A Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus 

köztestületi tagja. 2010-ben a Magyar Köztársasági Ér-

demrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült.

Balogh Csaba PhD (1967) 

irodalomtörténész, kritikus, egyetemi oktató. Kutatási 

területe Madách Imre életműve, az abszolutizmus korá-

nak művelődéstörténete és a művészetkritika ideologi-

kusságának problémaköre. A Magyar Művészet szerkesz-

tőségi munkatársa.

Buji Ferenc (1962) 

�lozó�ai író, esszéíró, műfordító, szerkesztő. Kutatási te-

rülete a művészettörténet, �lozó�a, kultúrtörténet, össze-

hasonlító vallástörténet, tudományelmélet. A tradicionális 

létszemlélet ismert képviselője. 2007-ben az Életünk folyó-

irat nívódíjában részesült.

Csuday Csaba PhD (1944) 

irodalomtörténész, író, műfordító, nyugalmazott egye-

temi docens. 2004-ben a spanyol Polgári Érdemrend, 

2014-ben a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetés-

ben részesült. A Magyar Írószövetség és az MTA köztes-

tületi tagja. A Magyar Művészet szerkesztője.

Falusi Márton (1983) 

Gérecz Attila-, Junior Príma- és József Attila-díjas költő, 

esszéista, szerkesztő, az MMA Művészetelméleti és Mód-

szertani Kutatóintézetének tudományos munkatársa, a 

Hitel szépirodalmi rovatának vezetője és a Nemzeti Kultu-

rális Alap Szépirodalom Kollégiumának kurátora.

Fekete György (1932) 

Kossuth-, Prima- és Munkácsy Mihály-díjas belsőépítész, 

Érdemes művész, szakíró, szerkesztő, professor emeritus. 

Művészi alkotópályája a belsőépítészet szinte minden 

területét átfogja. Alapító főszerkesztője a Magyar Ipar-

művészet című folyóiratnak. 2011-től a Magyar Művészeti 

Akadémia elnöke.

Feledy Balázs (1947) 

jogász, művészeti író, kritikus, kurátor. Kutatási területe a 

kortárs magyar képzőművészet, iparművészet. A Magyar 

Alkotóművészek Országos Egyesületének és a Magyar 

Iparművészet szerkesztőbizottságának tagja. Több képző-

művészeti alapítvány munkájában vesz részt.

Gereben Ferenc CSc (1942) 

Szinnyei József-, Kerkai Jenő- és Füzéki István-díjas mű-

velődésszociológus, az irodalomtudomány kandidátu-

sa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott 

docense. Fő kutatási területe az olvasás- és az irodalom-

szociológia, valamint a kisebbségszociológia.

Juhász Sándor (1954) 

művészeti író, újságíró. Kutatási területe a II. világhábo-

rú előtti magyar magángyűjtemények és a XVII. századi 

holland gra�ka.

Kocsis Zoltán (1952–2016)

Kucsera Tamás Gergely PhD (1976) 

�lozó�aszakos bölcsész és tanár, szociológus, közgazdász 

(MBA), nemzetközi szakértő, címzetes egyetemi tanár; a 

Károli Gáspár Református Egyetem Művészetigazgatás 

és művészetmenedzsment szakjának szakfelelőse, a Va-

lóság szerkesztője, a Magyar Művészet társfőszerkesztője.  

A Magyar Művészeti Akadémia főtitkára.

Kulin Ferenc PhD (1943) 

irodalomtörténész, József Attila-díjas kritikus, szerkesz-

tő, író, politikus, címzetes egyetemi docens. Fő kutatási 

területe a magyar reformkor irodalma és eszmetörténe-

te. 2013-ban a Magyar Érdemrend középkeresztje kitün-

tetésben részesült. A Magyar Művészet főszerkesztője.
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Küllős Imola DSc (1945) 

folklórkutató, címzetes egyetemi tanár. Fő kutatási témái: 

a XVII–XIX. századi népszerű, világi közköltészet, a nép-

dalok variabilitásának és klasszi�kálhatóságának kérdése, 

a protestáns vallási néprajz, a paraszti életrajzok. Kitün-

tetései: Iskolateremtő Mestertanár (Fáy András-díj); Ortu-

tay- és az Európai Folklórért emlékérem.

Lányi András CSc (1948) 

író, �lozófus �lmrendező, a �lozó�ai tudományok kandi-

dátusa, az ELTE Társadalomtudományi Karának egyetemi 

docense. Fő kutatási területe a politikai �lozó�a és etika, 

humánökológia. Írásai tizenhét önálló kötetben jelentek 

meg. 2012-ben a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitün-

tetésben részesült.

Locsmándi Gábor PhD (1942) 

Ybl Miklós-, Pro Régió- és Hild János-díjas okleveles építész-

mérnök, településtervező, nyugalmazott egyetemi docens, 

a BME Urbanisztika Tanszékének volt tanszékvezetője. Fő 

kutatási területe a városépítés története és a településfej-

lesztés.

M. Tóth Géza PhD, DLA (1970) 

Oscar-díj-jelölt, Balázs Béla-díjas �lmrendező, opera-

rendező, producer, a KEDD Animációs Stúdió alapítója 

és vezetője. Több mint száz hazai és nemzetközi �lm-

fesztivál díjazottja. Habilitált egyetemi tanár, a Színház- 

és Filmművészeti Egyetem rektora. Az International 

Academy of Television Arts and Sciences tagja.

Soltész Márton PhD (1987) 

Király István-díjas irodalomtörténész, kézirattáros. Fő 

kutatási területe a XX. századi magyar és világirodalom, 

textológia, kéziratos hagyatékok

Szász László PhD (1950) 

irodalomtörténész, kritikus, esszéíró, egyetemi docens. 

Fő kutatási területe a XIX. és a XX. század fordulójának 

irodalma, valamint a romániai magyar irodalom.

Szász Zsolt (1959) 

Blattner-díjas bábművész, dramaturg, rendező. A Hattyú-

dal Színház vezetője, 1993-tól 2012-ig a Szárnyas Sárkány 

Fesztivál művészeti vezetője, 1991-től a Nemzetközi Bet-

lehemes Találkozó főmunkatársa. 2013-tól a Nemzeti Szín-

ház tagja, a Szcenárium című folyóirat felelős szerkesztője.

Szegedy-Maszák Mihály (1943–2016)

Szemadám György (1947) 

Munkácsy- és Simsay-díjas festőművész, művészeti író, 

�lmrendező. Művelődés- és művészettörténeti, művé-

szetelméleti kötetek szerzője. 1997-ben a Magyar Köztár-

sasági Érdemrend kiskeresztje, 2015-ben Magyarország 

Érdemes Művésze kitüntetésben részesült. Az MMA ren-

des tagja, 2014-től a Magyar Művészeti Akadémia elnök-

ségi tagja.

Szentmártoni János (1975) 

Gérecz Attila- és József Attila-díjas költő, magyar szakos 

bölcsésztanár. A Stádium Fiatal Írók Körének alapító tag-

ja. 2000 és 2010 között a Magyar Napló versrovatának és 

könyvkiadójának felelős szerkesztője. 2010-től a Magyar 

Írószövetség elnöke. A Magyar Művészeti Akadémia leve-

lező tagja

Zuh Deodáth PhD (1982) 

�lozó�atörténész, az MTA BTK Filozó�ai Intézetének 

posztdoktori kutatója. Jelenleg egy Hauser Arnold pálya-

képét és recepcióját bemutató monográ�án dolgozik.
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writer on philosophical topics, essayist, translator and 

editor. His research interests include art history, philos-
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