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Néhány szerzőnkről

Györffy Miklós – az ELTE Bölcsészettudományi Karának professor 
emeritusa; szakterülete a 20  századi magyar és német próza, vala-
mint a filmtörténet; idevágó esszék, tanulmányok, valamint tucat-
nyi könyv szerzője; a kortárs magyar próza kritikusa; továbbá kb  60 
kötetnyi német nyelvű szépirodalmi mű és esszé műfordítója; József 
Attila-díjas 

Kovács Ágnes – alapszakos szakdolgozatát az ELTE BTK-n Schmal Ká-
roly művészetéről írta, majd ugyanitt a Filmtudomány mestersza-
kon a magyar színes filmmel kezdett el foglalkozni  OTDK és mes-
teris szakdolgozatában ezt vizsgálta, s ezzel a témával vették fel a 
Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolájába, ahol jelen-
leg első éves hallgató  Írásai, interjúi a Filmvilágban jelentek meg 

Lengyel András – irodalomtörténész, nyugalmazott múzeumi főtaná-
csos  Déry-, Tömörkény- és Komlós Aladár-díjas  Szegeden él  A 
JATE Központi Könyvtára, majd – harminc évig – a Móra Ferenc 
Múzeum munkatársa, utóbbinak hosszabb ideig tudományos titká-
ra volt  Tanított az egyetemen is  Cikkei főleg a 20  századi magyar 
irodalom gondolkodástörténetének köréből születtek  Legutóbbi 
könyvei: Tömörkény-tanulmányok (Tiszatáj Könyvek, Szeged, 2019); 
Ignotus Hugó-tanulmányok (Múlt és Jövő Kiadó, Budapest, 2020) 

Martos Levente Balázs – szombathelyi egyházmegyés pap  A Győri 
Hittudományi Főiskola és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem taná-
ra, ahol biblikus tárgyakat oktat  2014 óta a Pápai Biblikus Bizottság 
tagja  2019-től a budapesti Központi Papnevelő Intézet rektora 

Miklósvölgyi Zsolt – szerkesztő, kritikus  A Technologie und das 
Unheimliche és a Melting Books kiadványsorozatok alapító szerkesz-
tője, a Café Bábel folyóirat szerkesztője, az OFF Biennálé Budapest 
2020 Hungarofuturista projektjének kurátora 

Saly Noémi – művelődéstörténész, a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum volt munkatársa  Fő kutatási területe Bu-
dapest és a kávéházak története, de foglalkozik szakácskönyvekkel, 
gasztronómiatörténettel is  Mindezekről eddig 16 könyve és több tu-
cat cikke, tanulmánya jelent meg  Dokumentumfilmekben is közre-
működött  Fordítóként Mircea Eliade, Marcel Mauss, Claude Lévi-
Strauss művei és több filozófiatörténeti munka került ki a keze alól  
A múzeumban számos kiállítás kurátora volt, az utolsó, az egyik 
legsikeresebb, a Szerzetesek asztalánál tíz magyarországi és erdélyi 
helyszínen szerepelt 


