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Balogh Csaba PhD (1967) 

irodalomtörténész, kritikus, egyetemi oktató. Kuta-

tási területe Madách Imre életműve, az abszolutiz-

mus korának művelődéstörténete és a művészet-

kritika ideologikusságának problémaköre. A Magyar 

Művészet szerkesztőségi munkatársa.

Berlász Melinda CSc (1942) 

Veress Sándor-, Lajtha László- és MTA Akadémiai-

díjas zenetörténész, az MTA Zenetudományi Inté-

zetének nyugalmazott tudományos főmunkatársa. 

Az MTA Zenetudományi Bizottságának tagja, köz-

gyűlési képviselője, az OTKA Társadalomtudományi 

Kuratóriumának tagja. Kutatási területe a XX. századi 

magyar zenetörténet. A Magyar Művészeti Akadé-

mia levelező tagja.

Erhardt Gábor (1974) 

építész. Tervezőként számos műemlék épület fel-

újítását jegyzi, elsősorban Tokaj-Hegyalján. A ter-

vezés mellett a borvidék épített örökségét kutatja, 

tagja a Tokaj-hegyaljai Világörökségi Tervtanács-

nak. A BME Építész karán a Szerves építészet című 

tárgy felelőse.

Farkas Ádám DLA (1944) 

Munkácsy-, Príma- és Kossuth-díjas érdemes művész, 

szobrászművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem 

professor emeritusa. Fő kutatási területe a szobrászat 

és az építészet térképzésének konvergenciái és a kor-

társ emlékműállítás kihívásai. A Magyar Művészeti 

Akadémia rendes tagja.

Feledy Balázs (1947) 

jogász, művészeti író, kritikus, kurátor. Kutatási terü-

lete a kortárs magyar képzőművészet, iparművészet. 

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének 

és a Magyar Iparművészet szerkesztőbizottságának 

tagja. Több képzőművészeti alapítvány munkájá-

ban vesz részt.

Hász-Fehér Katalin PhD (1962) 

Martinkó András- és Tarnai Andor-díjas irodalom-

történész, egyetemi docens. Fő kutatási területe a 

XVIII–XIX. század magyar irodalma és Arany János 

életműve.

Ittzés Mihály PhD (1938) 

Kodály Zoltán- és Szabolcsi Bence-díjas zenepedagó-

gus, tanár, művészeti író. Fő kutatási területe Kodály 

Zoltán élete és munkássága. Több írása jelent meg 

Liszt Ferencről, Bárdos Lajosról kismonográ$át írt.  

A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje kitün-

tetésben részesült. A Magyar Művészeti Akadémia ren-

des tagja.

Kulin Ferenc PhD (1943) 

irodalomtörténész, József Attila-díjas kritikus, szer-

kesztő, író, politikus, címzetes egyetemi docens. Fő 

kutatási területe a magyar reformkor irodalma és esz-

metörténete. 2013-ban a Magyar Érdemrend közép-

keresztje kitüntetésben részesült. A Magyar Művészet 

főszerkesztője.

Lőcsei Gabriella (1945) 

magyar–latin szakos középiskolai tanár, Táncsics 

Mihály- és Prima-díjas újságíró, kritikus, tévékriti-

kus. 1973 és 2014 között a Magyar Nemzet munka-

társa.

Melocco Miklós (1935) 

Munkácsy Mihály-, Magyar Örökség-, Prima 

Primissima- és Kossuth-díjas szobrászművész, ér-

demes művész, címzetes egyetemi tanár, szakíró. 

1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend közép-

keresztje kitüntetésben, 2014-ben a Nemzet Művé-

sze díjban részesült. A Magyar Művészeti Akadémia 

rendes tagja.

Murvai Éva Imola (1959) 

középiskolai magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban. 
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Több alkalommal részesült a Kiváló Pedagógusok-

nak járó oklevélben. 2013-ban Bonis Bona – a Nem-

zet Tehetségeiért díjjal, 2014-ben a Magyar Nyelvőr 

Alapítvány Fáy-emlékérmével tüntetett ki.

Nagy Attila dr. (1955) 

Concordia- és Szentgyörgyi István-díjas $lm- és drá-

matörténész, Shakespeare-kutató, egyetemi tanár. 

Az egyetemes $lm- és színházművészet doktora. 

Művei magyar, román és angol nyelven jelentek 

meg. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.

Nyilasy Balázs PhD (1950) 

irodalomtörténész, kritikus, az irodalomtudomány 

kandidátusa, habilitált egyetemi docens. Kutatási te-

rülete a XIX. századi magyar irodalom, Arany János 

és Jókai Mór életműve, valamint a modern magyar 

románc.

Olsvay Endre (1961) 

Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, a Liszt Ferenc Zenemű-

vészeti Egyetem művésztanár oktatója, a Széchenyi 

István Egyetem docense. Művei 1985 óta hallhatók 

koncerteken itthon és külföldön, valamint rádió- és 

lemezfelvételeken. A Magyar Művészeti Akadémia 

rendes tagja.

Szabó Balázs PhD (1970) 

zenetörténész, zenekritikus, református egyház-

zenész, a Széchenyi István Egyetem Művészeti ka-

rának egyetemi docense. Főbb kutatási területe 

Bartók Béla, Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt élet-

műve, valamint a magyar zenetörténet kérdései.

Szarka Klára (1955) 

történelem–népművelés szakos bölcsész, tanár, 

szakíró. Huszonöt éve kutat és publikál fotótörté-

neti témákban, kiállításokat rendez, életműveket 

gondoz. 2012-től a Magyar Fotótörténeti Társaság 

elnöke. Munkáját 2014-ben Balogh Rudolf-díjjal is-

merték el.

Szörényi László DSc (1945) 

József Attila- és Széchenyi-díjas irodalomtörté-

nész, kritikus, egyetemi tanár. 1997 és 2013 között 

az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója, 

jelenleg emeritus kutató professzora, a Szegedi Tu-

dományegyetem professzor emeritusa. Fő kutatási 

területe a neolatin irodalom és a XIV–XX. századi 

magyar irodalom. 2002-ben az Olasz Köztársasá-

gi Érdemrend parancsnoki fokozatában részesült.  

A Magyar Írószövetség választmányi tagja. A Ma-

gyar Művészeti Akadémia levelező tagja.

Török Lajos PhD (1970) 

irodalomtörténész, kritikus, egyetemi oktató. Fő ku-

tatási területe a klasszikus magyar irodalom és a Ká-

dár-kori bűnügyi irodalom.

Wehner Tibor (1948) 

író, Munkácsy-díjas művészettörténész, szerkesz-

tő. Több mint két évtizedig az Új Forrás szerkesztője 

volt, 2007-től a Napút szerkesztőségi tagja. A Magyar 

Autó klub tagja.

Windhager Ákos PhD (1975) 

irodalom- és művelődéstörténész, szakíró, egye-

temi oktató. Fő kutatási területe a XIX–XXI. századi 

szépirodalom, a klasszikus zene és a tömegkultúra 

történelemmel folytatott párbeszéde. Az MMA Mű-

vészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének a 

munkatársa.
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