
160

Baldavári Eszter (1986) 

művészettörténész. Fő kutatási területe a századforduló 
európai építészete. Kőrössy Albert Kálmán építőművész 
monográfusa, a Magyar Építészeti Múzeum és Műem-
léki Dokumentációs Központ muzeológus munkatársa, 
a CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú 
Egyesület elnökségi tagja.

Bódiss Tamás DLA (1961) 

Károli Gáspár-díjas orgonaművész, karnagy, egyházze-
nész, a Magyarországi Református Egyház egyházzenei 
vezetője, a Kálvin téri Református Templom orgonista-
kántora, a Magyar Egyházzenei Társaság alelnöke, a Ze-
neakadémia Egyházzene Tanszékének docense. Fő kuta-
tási területe az egyházzene története, a himnológia és a 
protestáns orgonairodalom.

Ecsedi Zsuzsa DLA (1964) 

egyházzenész, zenetanár. Az Evangélikus Kántorkép-
ző Intézet tudományos munkatársa. Kutatási területe a 
himnológia és az evangélikus egyházzene. Részt vett az 
Evangélikus és református gyülekezeti énekek (1601–1700) 
című kötet elkészítésében.

Fábri Anna CSc (1945) 

irodalom– és művelődéstörténész. Kutatási területe a 
XIX–XX. századi magyar elbeszélő irodalom, valamint a 
társasélet és a viselkedéskultúra a XVIII–XIX. századi Ma-
gyarországon. Több szövegkiadás, antológia, szöveggyűj-
temény mellett hat monografikus igényű könyvet publikált.

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 2017-ig a Magyar 
Művészeti Akadémia elnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke.

File Péter (1997) 

a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kará-
nak lelkész-teológus szakos hallgatója. Fő kutatási terüle-
tei a külmisszió és a japán kereszténység.

Istvánfi Gyula PhD (1938) 

Forster Gyula-, Ybl Miklós– és Széchenyi-díjas építészmér-
nök, professor emeritus. Fő kutatási területe az építészet 
története, az őskor és az ókori Kelet építészete, a magyar 
népi építészet, valamint a műemlék-helyreállítás. Öt szak-
könyv és számos szakcikk szerzője. A Magyar Köztársasági 
Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült.

Jankovics Marcell DLA (1941) 

Balázs Béla– és Kossuth-díjas Érdemes művész, filmrende-
ző, illusztrátor, művelődéstörténész, író, oktató. 2006-ben 
Prima Primissima-díjban részesült, 2013-ban megkapta a 
Magyar Érdemrend középkeresztjét a csillaggal, 2014-ben 
a Nemzet Művésze kitüntetést. A Magyar Művészeti Aka-
démia alelnöke.

Juhász Sándor (1954) 

művészeti író, újságíró. Kutatási területe a II. világhábo-
rú előtti magyar magángyűjtemények és a XVII. századi 
holland grafika.

Máté Zsuzsanna CSc (1961) 

Madách Imre-díjas művészetfilozófus, irodalmár, az SZTE 
JGYPK Művészeti Intézetének habilitált tanára, az SZTE 
Filozófia Doktori Iskolája témavezetője, a Művészeti Szak-
kollégium vezetője. Nyolc művészetfilozófiai, művészetel-
méleti könyve és közel másfél száz írása jelent meg.

Pálfi Ágnes PhD (1952) 

költő, esszéíró, a Magyar Írószövetség költői szakosztá-
lyának tagja, 2013-tól a Szcenárium szerkesztője. Leg-
utóbbi kötetei: Kortyolgat az ég tavából (Arany János és 
József Attila mitopoézise); Mőbiusz (Válogatott és új versek).

Petrőczi Éva PhD (1951) 

Arany János Jutalomban, a Magyar Rádió Nívódíjában és 
József Attila-díjban részesített költő, író, irodalomtörté-
nész, műfordító, publicista, habilitált egyetemi docens. 
Kutatási területe a magyar és az angolszász puritán iro-
dalom. A Stádium főszerkesztő-helyettese, a Reformátu-
sok Lapja szerkesztőbizottsági tagja. 2014-ben a Protes-
táns Újságírók Szövetségének Rát Mátyás életműdíjában 
részesült.
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Ritoók Pál (1961) 

művészettörténész. 1987 óta a Magyar Építészeti Mú-
zeum munkatársa, számos monografikus és tematikus 
építészettörténeti kiállítás rendezője, társrendezője, va-
lamint katalógusok és tanulmányok szerzője a XIX. és a 
XX. századi magyar építészet témájában.

Szakos Veronika Lilla (1992) 

katolikus teológus, keleti nyelvek és kultúrák szakos böl-
csész. Jelenleg az ELTE Bölcsészettudományi Karának 
koreanisztika mesterszakos hallgatója. Fő kutatási területe 
a szeretet teológiája és a koreai kereszténység története.

Szekfü András PhD, DLA (1941) 

filmtörténész, habilitált címzetes egyetemi tanár. Fő ku-
tatási területe a dokumentumfilm-művészet története 
és elmélete. Jelenleg magyar filmtörténeti interjúinak 
kötetbe gyűjtésén dolgozik.

Tolcsvai Nagy Gábor DSc (1953) 

egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia ren-
des tagja. Kutatási és oktatási területe a kognitív sze-
mantika, a magyar nyelv kognitív leírása, az irodalom-
értés, a magyar nyelv művelődéstörténete és a teológiai 
szemantika.

Windhager Ákos PhD (1975) 

irodalom– és művelődéstörténész, szakíró, egyetemi 
oktató. Fő kutatási területe a XIX–XXI. századi szépiro-
dalom, a klasszikus zene és a tömegkultúra történelem-
mel folytatott párbeszéde. Az MMA Művészetelméleti és 
Módszertani Kutatóintézetének munkatársa.

Zirkuli Péter PhD (1948) 

költő, prózaíró, újságíró, szerkesztő, egyetemi oktató. 
Több francia és magyar egyetem és kutatóintézet mun-
katársa volt. Jelenleg a párizsi l’Harmattan kiadó sorozat-
szerkesztője.
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architect. He is winner of the prizes Forster Gyula, Ybl Miklós 
and Széchenyi prizes, and a professor emeritus. His main 
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