
Agócs Gergely (1969,
Érsekújvár) néprajzkutató,
zenész. 1992 óta él Ma gyar -
országon. Az ELTE néprajz
szakán végzett 1997-ben.
1997 és 2000 között az
MTA Zene tu dományi Inté -
zetének ösztöndíjasa, a

Honvéd Együttes Hegedős zenekarában hivatá-
sos zenész. 2001-ben zenész  társaival megalakí-
totta a Fonó Zenekart. 2001-től a Hagyományok
Háza munkatársa.  2012-ben védte meg doktori
disszertációját A szlovákiai magyarok hagyomá-
nyos hangszeres zenei kultúrája címmel. 

Antall Attila (1956,
Sátor aljaújhely) költő,
főiskolai tanár. 1992-ben
egyetemi doktori, 2002-
ben Ph.D. címet szerzett.
Jelenleg a Nyíregyházi Fő -
iskola Irodalom tudo mányi
Osztályán dolgozik. Eddig

négy verseskötete jelent meg, legutóbbi:
Párhuzamos világok (Szepessy Bélával közö-
sen, 2005). Áprily Lajosról szóló könyve
2003-ban látott napvilágot Kolozsváron.

Baán Tibor (1946, Rá -
kosliget) tanár, költő, kri -
tikus. Legutóbbi kötetei:
Fények a labirintusban
(tanulmányok, 2006), Után
(versek, 2009), Konstel -
láció (Kollázsok és hai-
kuk, 2009), Nagylátószög

(Művek, utak, irányok, 2010).

Bakonyi István (1952,
Székesfehérvár) iroda lom   -
történész. A Pécsi Tanár -
kép  ző Főiskola magyar–
an gol szakán, majd az
ELTE kiegészítő magyar
szakán végzett. 2004-ben
szerzett PhD-fokozatot.

A kortárs magyar irodalom kutatója, a szé -
kesfehérvári Vörösmarty Társaság elnökségi
tagja. Iszka szent györgyön él. Legutóbbi
kötete: Írók, költők, bolygópályák (2011).

Berecz András (1957,
Buda pest) énekes, mese-
mondó. Számos CD-t, rádió-
és televíziófelvételt készí-
tett itthon és világ szerte.
Tanított ma gyar népzenét
Erdélyben, Job bágy telken,
Sopronban, a torontói York

egyetemen, kanadai és amerikai táborokban.
Nép mű vészet Ifjú Mestere (1985), a Magyar
Mű vészetért (1990), Magyar Köz tár sa sági
Arany Érdemkereszt (1993) a Magyar Örökség
(2003), Március 15-e (2003), Alter na tív Kossuth
(2005), Prima (2005) és Kossuth-díjas (2011).

Bíró Gergely (1979, Bu -
dapest) szerkesztő. A Páz -
mány Péter Katolikus
Egye tem magyar–kommu -
ni ká ció sza kán végzett
2003-ban. Azóta a Magyar
Nap lónál dol gozik, próza-
és olvasó szerkesztő. Mó -

ricz Zsigmond- (2009) és „Budapest Főváros
XVI. kerület Ifjú Tehetsége” ösztöndíjas
(2012). Első kö tete: Oroszlánkeringő (novel-
lák és kisregény, 2010).

Borsos Miklós (1906,
Nagyszeben – 1990, Bu -
da pest) szobrászművész.
Győrben ne vel kedett, majd
a Magyar Királyi Kép -
zőművészeti Főiskolára
nyert felvételt, de nem
végezte el, helyette nyugat-

európai tanulmányutakat tett. Munkácsy- és
Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló művész.
Elnyerte Carrara város szobrászati díját, és az I.
Soproni Országos Érembiennálé nagydíját. 

Csender Levente (1977,
Székelyudvarhely) író. 1991
óta él Magyar országon.
A PPKE ma gyar–kommu -
nikáció szakán végzett
2005-ben. A Magyar Írószö-
vetség Prózai Szakosz -
tályának díjában (2003), és

a Tokaji Írótábor díjában (2012) részesült. No -
velláskötetei: Zsírnak való (2003), Szűnőföldem
(2006), Fordított zuhanás (2010).

Csepcsányi Éva (1985,
Eger) teológiát és gyermek-
és családvédelmet tanult
Eger ben és Buda pesten.
2009-óta az Irodalmi Jelen
külsős munkatársa. Első
kötete: Mistica Profana
(regény, 2011). 

Darányi Sándor (1951,
Budapest) mérnök, tanár,
kutató, író, költő. 1986
óta publikál esszéket,
verseket. Verses kötetei:
Aszterión háza (2008),
Könyörtelen uta zó
(2010).

Dóra Áron (1981,
Budapest) népzenész,
tanár. Az ELTE-BTK nép-
rajz szakán végzett.
Művészeti iskolákban,
táborokban tanítja a
magyar zenei anyanyelvi
örökséget népi furulyá-

kon. Népművészet Ifjú Mestere díjas (1996).

Falusi Márton (1983,
Budapest) költő. Az ELTE
jogi karán végzett 2007-
ben. A Hitel fo lyó irat
versszerkesztője. 2009-
től a Könyves Szö vetség
elnöke. Gérecz Attila-
(2004) és Junior Prima-

díjas (2008). Legutóbbi kötetei: Fagytak pok-
laid (2010), Virágvasárnapi zsákbanfutás
(esszék, 2012).

Fecske Csaba (1948,
Szögliget) költő. 1968 óta
publikál. Szabó Lőrinc-,
Pro Literatura- és József
Attila-díjas. Legutóbbi kö -
tetei: Akinek arcát viselem
(2009), Bibliai tör ténetek
gyermekeknek (2011).

Filip Tamás (1960, Buda -
pest) költő, közjegyző, a
Magyar Nap ló vers ro -
vatának szerkesztője.
Verseskötetei: Fé kezett
habzás (1986), Függőhíd
(1998), Amin most utazol
(2001), A harmadik szem

(2003), Mentés másképpen (naplójegyzetek,
versek, 2005), Rejtett ikonok (2006), Saját erőd
(2008), Kő, papír, olló (2012).

Gláser Diána (1987, Bu -
dapest) költő, kritikaíró.
Az Apor Vil mos Ka to -
likus Főiskolán (2009) és a
Pázmány Péter Kato likus
Egyetemen végzett (2011).

Gunda-Szabó Dóra (1986,
Budapest) a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemen hall-
gatott esztétikát, magyart és
teológiát. A Kultúra és
Kritika kritikai portál mun-
katársa. 

Halász Péter (1939,
Budapest) a gödöllői
Agrártudományi Egye -
temen végzett. 1966 óta a
moldvai csángók kultú -
ráját és történetét is kutat-
ja. A Magyar Művelődési
Intézet és Képző mű vé -

szeti Lektorátus főtanácsosaként 2010-ben
ment nyugdíjba, ekkor költözött Budapestről
Gyimesközéplokra. Legutóbbi kötetei:
A moldvai csángók hiedelemvilága (2004),
A moldvai csángók hagyományos állattartá-
sa (2007), Növények a moldvai magyarok
hagyományában és mindennapjaiban (2010). 
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Horváth (EÖ) Tamás
(1959, Szentgotthárd) író,
pedagógus. Éneket tanít a
budapesti Szinyei Merse
Pál Gimnáziumban, ahol a
Németh László Önképző-
kör munkáját is segíti.
Tanítványaival közösen

adja ki a Vita című folyóiratot. Fóton él.
Kötetei: Vizek fészke (novellák, 2005), Ahol a
part szakad (kiadónk 2007-es regénypályáza-
tának különdíjas műve, 2010).

Ifj. Csoóri Sándor (1956)
népzenész. 1973-ban alapító
tagja a Muzsikás Együt -
tesnek, huszonhárom évig
zenélt itthon és külföldön.
1997-től új együttesével, az
Ifjú Muzsikás Együttessel
játszik. 1977 és 2002 kö zött

az Óbudai Népzene Iskola, 2002-től az Ürömi
Zeneiskola tanára. 2000-ben Jézus születése cím-
mel folk operát írt, és megjelent a zenetanításról
szóló, Varázsjelek című könyve. Liszt- (csoportos,
1995) és Magyar Művészetért-díjas (2004).

Kelemen Erzsébet (1964,
Edelény) író, költő, dráma -
író, Debrecenben él. A Szent
József Gimnázium és
Kollégium tanára. Kutatási
területe a kortárs irodalom,
az avantgárd, a vizuális
költészet. A doktori disz-

szertációját Papp Tibor vizuális költészetéből
írta. Legutóbbi kötetei: Tiván (ifjúsági, törté-
nelmi regény, 2012); Testet öltött szavak. Papp
Tibor vizuális költészete (monográfia, 2012).

Kovács István (1945,
Budapest) költő, polo nista,
törté nész, a Ki lencek költő -
csoport tagja. Az MTA
Tör té nettu do má nyi In té ze -
tének főmunkatársa. József
Attila- és Babérkoszorú-
díjas. Leg utóbbi kötete:

Edward Stachura: Szekercelárma avagy
emberek a téli erdőn (fordítás, 2012). Kia dónk
gondozásában előkészületben van tanulmány-
kötetének (Csoda a Visztu lánál és a Balti-ten-
gernél. A XX. századi lengyel történelem sors-
fordulói) bővített kiadása. Idén kitüntették a
Magyar Érdemrend középkeresztjével.

Nyírfalvi Károly (1960,
Békéscsaba) könyvtáros.
1987 óta publikál. Kötetei:
Testünk jele a papíron
(1998.), Szél és Nap (2000.),
Ülök a küszöbön (2004.),
Kéreg és fátyol (2008.), Más -
napra megenyhül (2009.),

Nyüzsgő nyugalom (e-book, 2009.)

Odze György (1949,
Budapest) diplomata és köz-
író. 1990 és 1992 között a
Magyar Tudományos Aka -
démia sajtótitkára, majd a
Külügy minisz térium taná-
csosa. Delhi ben, London -
ban, Peking ben és Helsinki -

ben teljesített külszolgálatot, tizenöt könyv és
mintegy ezer újságcikk szerzője. Tihanyban él. 

Oláh András (1959,
Hajdúnánás) költő, drámaí-
ró. Diplomáit a Bessenyei
György Tanárképző Főis -
kolán (Nyíregyháza) és a
Kossuth Lajos Tudo mány -
egyetemen (Debrecen)
szerezte. Mátészalkán él.

A Partium irodalmi és művészeti folyóirat főmun-
katársa. Legutóbbi kötetei: Közjáték vagyunk
(2009) és Anyagfáradtság (2010)

Oláh János (1942, Nagy -
berki) költő, író. A Kilen -
cek költőcsoport tagja.
1994-től a Magyar Napló
folyóirat fő  szerkesztője.
Greve- (1992), József
Attila- (1994), Már cius 15-
e (2007), Bethlen Gábor-

(2009), Márai Sándor- (2012) és Partiumi Író-
tábor díjas (2012). Leg utóbbi kötete:
Száműzött történetek (novellafüzér, 2011).

Oláh Katalin (1974, Bu -
dapest) szobrász mű vész.
A Ma gyar Képző mű vé -
szeti Egye  te men végzett
2004-ben. Mesterei voltak
Rétfalvi Sán  dor, Kő Pál.
Munkái Pécsen, Csöngén,
Buda pesten, Biator bágyon,

Aachenben, Tokajban, Angers-ban, Zsámbékon
láthatók, illetve szerepeltek kiállításokon.

Pusztai Zoltán (1955,
Mosonmagyaróvár) költő,
képzőművész, dalszövegí-
ró, a győri Xántus János
Mú zeum munkatársa.
Legutóbbi kötete: Évkör a
Halak jegyében (2010).

Snopek, Jerzy (1952) len-
gyel irodalomtörténész,
műfordító. 2006-ig a
Lengyel Tudományos
Akadémia Iro dalom tu do -
má nyi Inté ze tének igazga-
tóhelyettese, ma a varsói
B. Prus Bölcsészet tu do -

mányi Főiskola dékánja. Főbb munkái közül:
Objawienie i Oświecenie. Z dziejów liberty-
nizmu w Polsce (Megvilágosodás és felvilá-

gosodás. A lengyelországi libertinizmus törté-
netéből, 1986), Węgry. Zarys dziejów i kul-
tury (Ma gyarország vázlatos művelődéstörté-
nete, 2002). Jelenleg Petőfiről ír monográfiát.

Szakolczay Lajos (1941,
Nagykanizsa) irodalom -
történész, kritikus. Kor -
társ magyar iroda lom mal,
kü  lönös tekintettel a hatá-
ron túli magyar lite -
ratúrára, vala mint szín -
ház- és kép ző művészet tel

foglal ko zik. Bu dapesten él. Kölcsey- (1995)
és József Attila-díjas (1996). Leg utóbbi köte-
tei: Ne künk ilyen sors adatott (Csoóri Sándor
– interjú, versek, fotók, 2006), Ameddig teme-
tetlen holtak lesznek (Nagy Gáspár – interjú,
versek, fotók, 2008), Párbeszédek és per -
beszédek (interjú kötet, 2010).

Tornai József (1927,
Duna  haraszti) költő, író,
műfordító. Volt a Kortárs
munkatársa, 1992-től
1996-ig a Magyar Írószö-
vetség el  nö  ke. A Jó zsef
Attila-díj (1975), a Ma -
gyar Köz társasági Érdem -

rend kiske resztje (1997), Arany János- (1998)
és Babérkoszorú-díj (2001), MAOE-nagydíj
(2007), Balassi Bálint-emlékkard (2012) és
Magyar Érdemrend Tisztikereszt (2012)
kitüntetettje. Legutóbbi kötetei: A Második
Eljövetel (válogatás a világ költészetéből,
2010), Európa már kevés (Jánosi Zoltán inter-
júkötete, 2011), A semmi ellen (versek, 2012).

Csatlakozzon elektronikus hírlevelünk
népes olvasótáborához,

és a jövőben tájékoztatást kap
rendezvényeinkről 

és új kiadványainkról.

Küldje el nevét és e-mail címét az
info@magyarnaplo.hu e-mail címre!

Iratkozzon fel a Magyar Napló
levelezőlistájára!

Fizessen elő Ön is 
a Magyar Napló folyóiratra!

E-mail: 
szentmartonia@magyarnaplo.hu

Telefon: 413-6672

Előfizetés egy évre (12 lapszám) 7390 Ft
Előfizetés fél évre (6 lapszám) 3870 Ft 


