
[... összeáll. Csűrös Miklós] Világol tiszta fénye : Arany János szellemujja

[vál., szerk., összeáll. Pomogáts Béla] Vázlat a mindenségről : in memoriam Juhász Ferenc

Albert Gábor (1929-) Az oldalamon is kifakadna : esszék és eszmék

Ambrus Lajos (1941-) Feleselő történelem

Bakonyi István (1952-) Péntek Imre költői útja

Balogh Jolán (1900-1988) Az erdélyi renaissance

Bart István (1944-) Angol kulturális szótár

Bíró Gergely (1979-) (, szerk. ) A századelő novellái : válogatás Az év novellái című antológia köteteiből, 2002-2017

Csalog Zsolt (1935-1997) Hogyan kell forradalmat csinálni? : Heltai György portréja

Csokits János (1928-2011) Pilinszky Nyugaton : a költő 32 levelével

Csoóri Sándor Éji nap - nappali hold : naplójegyzetek, töredékek -> 1990-2011

Csoóri Sándor Éji nap - nappali hold : naplójegyzetek, töredékek -> 1955-1989

Dékány István (1940-) Trianoni árvák

Di Falco, Jean-Michel (1941-) Kalkuttai Szent Teréz anya : a hit csodái

Eszes Rita (1981-) Rókatündér

Fried István (1934-) '...örömem poklokkal határos' : Vörösmarty Mihály költői indulásának néhány kérdése

Gali Máté (1988-) Berzeviczy Albert : a márványarcú miniszter

Gárdonyi Géza (1863-1922) A nyugalom édes kenyerén : füveskönyv

Gáspár Ferenc (1957-) Ördögvér és vámpírangyal : kisregény és novellák

Gróh Gáspár (1953-) Szemben a felejtéssel : esszék, kritikák

Hansági Ágnes (1968-) (szerk. ) '...kézifékes fordulást is tud' : tanulmányok a legújabb magyar gyerekirodalomról

Horváth Péter (1951-) Getnó : kivezetés a szépirodalomból

Kárpáti Kamil (1929-) Próbaakasztás : elbeszélések, regényrészletek

Kelemen Lajos Napló II. (1921-1938)

Kelemen Lajos (1954-) Dunántúliak : esszék : képek és jelképek

Kiss Gy. Csaba (1945-) Közép-európai találkozásaim : 18 év, 41 arckép

Kőbányai János (1951-) Izrael az új népvándorlás korában : naplók, riportok, esszék, interjúk, 1984-2018

Körmöci Katalin (1948-) A gyermek szükségleteire épített tanulás az óvodában

Losoncz Alpár (1958-) A hatalom(nélküliség) horizontja : hommage a Új Symposion

Makkai Sándor (1890-1951) Egyedül : Bethlen Gábor lelki arca

Mándy Iván (1918-1995) Ciklon : válogatott novellák

Márkus György (1934-2016) Kultúra, tudomány, társadalom : a kultúra modern eszméje

Máté Gábor (1955-) Színházi naplók



Mórocz Gábor (1981-) (, szerk. ) A századelő gondolkodói : válogatás Az év esszéi című antológia köteteiből, 2002-2017

Nagy Imre (1940-) Várkonyi Nándor : portré és tabló

Paládi-Kovács Attila (1940-) Magyar népkutatás a 20. században

Palasik Mária (1957-) Parlamentarizmustól a diktatúráig, 1944-1949

Péntek Orsolya (1974-) A magyar fotó, 1840-1989

Petőcz András (1959-) Concrete : experimentális költészet, 1980-2018

Réthy Apollinár (összeáll. ) Csíksomlyói kalauz 

Romsics Ignác (1951-) (szerk. ) Közelítések : tanulmányok Erdély 19-20. századi történetéhez

Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) Politikafilozófiai írások

Rózsássy Barbara (1979-) Füveskerti költők : esszék

Sárközy Péter (1945-) 'Mért ne legyek tisztességes!' : József Attiláról

Sárosi Bálint (1925-) Dudások, cigányzenészek : a hangszeres magyar népzenei hagyomány

Sarusi Mihály (1944-) Nyílik a savanyauborka-virág : huszonegy válogatott elbeszélés fél évszázad terméséből : Napkút próza

Számvéber Norbert (1975-) Páncélosok a budapesti csatában 

Szarka László (1953-) (szerk. ) Párhuzamos nemzetépítés, konfliktusos együttélés 

Szegedi-Szabó Béla (1970-) Balzsam : regény

szerk. Hansági Ágnes és Hermann Zoltán A kispróza nagymestere : tanulmányok Jókai Mór novellisztikájáról

Szilágyi Zsófia (1973-) Huszadik századi magyar novellák : magyar dekameron

Szörényi László (1945-) Toldi uram dereka : Arany Jánosról

Tamás Ágnes (szerk. ) A magyar politikai karikatúra története

Tékiss Tamás (1987-) Samu sejti

Thallóczy Lajos (1857-1916) Segítség nehéz időkben : levélválogatás Thallóczy Lajos hagyatékából

Váradi Judit (szerk. ) A zenepagógia múltja, jelene és jövője 

Váradi Judit (szerk. ) Sokszínű zenepedagógia : tanulmányok a zeneoktatás szerepéről…

Varga Szabolcs (1978-) (szerk. ) Katolikus egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 17. században

Varga Szabolcs (1978-) (szerk. ) Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században

Vári Attila (1946-) Fénylő magnóliák, avagy A látomások könyve

Végel László (1941-) Egy makró emlékiratai : regény

Zékány Krisztina (1975-) (összeáll. ) A kárpátaljai magyarság a 21. században : esszék, tanulmányok

Zsidó Ferenc (1976-) Huszonnégy : blokkregény

Zsille Gábor (1972-) (, szerk. ) A századelő költészete : válogatás Az év versei című antológia köteteiből, 2002-2017

Kárpáti Kamil összes prózái -> Az ismeretlen leírása : levélesszék, kritikák, gnómák - 8


