
Baran, Bogdan (1952,
Krakkó) költő, regényíró,
műfordító, a filozófia dok-
tora. Mate matika szakon
szerzett diplomát a Jagelló
Egye temen, majd egy
krakkói könyvkiadó szer-
kesztője lett. A rendszer-

váltást követően társszerzője volt egy általá-
nos iskolai történelem tankönyvnek. Mű -
fordítói munkássága több mint húsz kötet.

Csontos János (1962,
Ózd) költő, író. A Magyar
Nemzet publicis tája, a
Nagyí tás főszer kesz tő je 
volt. Leg utóbbi kötete:
Delelő – össze gyűjtött ver-
sek 2002–2010 (2011).

Falusi Márton (1983,
Budapest) költő. Az ELTE
jogi karán végzett 2007-
ben. A Hitel fo lyó irat vers-
szerkesztője. 2009-től a
Könyves Szö vetség elnöke.
Gérecz Attila- (2004) és
Junior Prima-díjas (2008).

Legutóbbi kötete: Albérleti fordulónap (2013).

Kalász Márton (1934,
Somberek) költő, író, mű -
fordító. Volt az Új Írás fo -
lyóirat rovatvezetője, a
Stuttgarti Magyar Kul -
turális Tájékoztatási Köz -
pont igazgatója, a Magyar
Írószövetség elnöke. József

Attila- (1971, 1987), Prima-, Stephanus- és
Gundel Életműdíjas (2011). Leg utóbbi kötete:
Összes verse (Zsille Gábor szerk., 2009).

Ködöböcz Gábor (1959,
Vásárosnamény) iroda lom -
történész, 1983-ban vég-
zett a KLTE magyar–törté-
nelem szakán, majd PhD
fokozatot szerzett. Jelenleg
az Eszter házy Károly F ő -
iskola ma gyar irodalomtu-

dományi tanszékének docense és az Agria
című folyóirat főszerkesztője. Legutóbbi köte-
te: Erdélyi élmény – erdélyi gondolat (2011).

Lucza Béla (1936, Deb -
recen) egykori csepeli szak -
munkás az Első Ellenállási
Fegyveres Csoport tagja-
ként vett részt az 1956-os
forradalomban. November
6-án szovjet katonák kivé-
gezték, de életveszélyes sé -

rüléseiből felgyógyult. Lapszámunkban kö zölt
emlékiratával az Emberi Erőforrások Minisz -
tériuma idei Életút-pályázatának egyik nyertese.

Marosi Gyula (1941,
Budapest) író. 1973-ban a
József Attila Kör alapító-
ja, majd titkára. Volt a
Mozgó Világ prózarovat
vezetője, majd a Magyar
Tele vízió dramaturgja.
József Attila- (1981) és

Balázs Béla-díjas (1997). Legutóbbi kötete:
A nílusi krokodil (novellák, 2011).

Mezey Katalin (1943,
Budapest) költő, író, mű -
 fordító, a Kilencek költő-
csoport tagja. A Szép ha -
lom Könyv műhely igaz -
ga tója, 1992-től 2008-ig
az Írók Szak szer vezetének
főtit ká ra. József Attila-

(1993), Prima- (2007), Bethlen Gábor- (2009)
és Partiumi Írótábor díjas (2013). Legutóbbi
kötete: Bolygópályák (versek, 2010).

Moskwa, Jacek (1948,
Varsó) író, újságíró. A nyolc -
vanas években a Szoli dari -
tás-mozgalom vezetőségi
tagja volt és Lech Wałęsa
szóvivője. 1990 és 2006 kö -
zött a Lengyel Televízió vati -
káni tudósítója volt. Itt ol -

vas ható műve tizenkét éve készülő Ex nihil, vagy -
is lengyel gólemek című regényének részlete.

Nagy Gábor (1972, Kör -
mend) költő, irodalom  tör -
ténész. A debreceni KLTE
magyar–német szakán vég-
zett 1996-ban, majd 2000-
ben doktorált. Jelen leg a
szombathelyi Savaria Egye -
temi Központ docense.

Bella István- (2009) és József Attila-díjas (2013).
Legutóbbi kötete: Hét határ (versek, 2012).

Oláh János (1942, Nagy -
berki) költő, író, a Kilen cek
költőcsoport tagja. 1994-től
a Magyar Napló folyóirat fő -
 szerkesztője. József Attila-
(1994), Már cius 15-e (2007),
Bethlen Gá bor- (2009),
Márai Sán dor- (2012) és

Partiumi Írótábor díjas (2012). Leg utóbbi kötete:
Száműzött történetek (novellafüzér, 2011).

Oláh Katalin (1974, Bu -
dapest) szobrász mű vész.
A Ma gyar Képző mű vészeti
Egye  te men végzett 2004-
ben. Mesterei voltak Rét -
falvi Sán  dor, Kő Pál. Mun -
kái Aachenben, Angers-ban,
Bu da pesten, Biatorbágyon,

Csön gén, Pécsen, Tokajban, Zsámbékon vannak.

Réfi János (1972) Költő,
műfordító. Kötetei: Rai -
ner Maria Rilke: Őszi nap
(fordításkötet, 2006), Erósz
vonásai (2008), Faludy
mozaik (2010).

Salamon Konrád (1941,
Pécs) történész, az MTA
doktora. A népi falukutató
mozgalmat, illetve az
I. világháború és a triano-
ni béke közötti időszakot
kutatja. Leg utóbbi kötete:
A harmadik úton – Ma -

gyar irodalmi és történelmi sorsfordulók
(tanulmányok, esszék, cikkek, 2011).

Sopotnik Zoltán (1974,
Salgótarján) költő, író,
szerkesztő. A Prae folyóirat
prózarovatának szerkesztő-
je, a Prae.hu kritikarovatá-
nak vezetője, 2012-től a
JAK-füzetek egyik szer-
kesztője. Legutóbbi kötetei:

Futóalbum (2009), Saját perzsa (2012),
Fahéjas kert (2013).

Sterna-Wachowiak, Ser -

giusz (1953, Leszno) író,
költő, műfordító. 2008 óta
a Lengyel Írók Társa sá -
gának elnöke, a Lengyel
P.E.N. Club elnökségi tag -
ja, az ezredfordulón egy
évtizeden át a poznańi

Új Színház művészeti vezetője. Műveit mind-
eddig nyolc nyelvre, köztük magyarra fordí-
tották le. A Poznań közelében fekvő Suchy Las
településen él.

Szakolczay Lajos (1941,
Nagykanizsa) irodalom -
történész. Kor társ magyar
iroda lom mal, kü  lönös te -
kin tettel a határon 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 kötetei: Határ -
talan (2011), Sors szerűség, álom, etika (2012).

Széchényi Magdolna

(1980, Moson magya ró vár)
2006-ban végzett a PPKE
szo ciológia–tör té nelem
szakán. Ugyan ezen egye-
tem Történet tudományi
Doktori Iskola abszolutóri-
umot szerzett hallgatója.

Tagja a Boldog Özséb Színtársulatnak és a
Psalterium Hungaricum Református Kórusnak.
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Szentmártoni János

(1975, Budapest) költő, író,
a Magyar Írószövetség
elnöke. A Stádium Fiatal
Írók Köré nek egyik alapí-
tója, 2000 és 2010 között a
Magyar Napló szerkesztő-
je. 2006 és 2009 között a

Könyves Szövetség elnöke. Gérecz Attila-
(1995), Édes Anya nyelvünk- (2004) és József
Attila-díjas (2007). Legutóbbi kötetei: El perro
(A kutya, versek spanyolul, 2010, Miami),
Calul lacurilor (Ló a tavon, versek románul és
magyarul, 2011, Nagybánya).

Szenyán Erzsébet (1943,
Péteri) műfordító. 1966-
ban végzett a JATE magyar
–orosz szakán. 1975-től
1980-ig a Buda pesti Len -
gyel Tájékoztató és Kultu -
rális Központ munkatársa.
Többek között a Lengyel

Kultúráért Érdemérem (1981), a Lengyel
Irodalmi Alap nívódíja (1987), a Lengyel PEN
Club fordítói díja (1992), Lengyel Köz -
társasági Érdemérem lovagkeresztje (1999),
József Attila-díj (2007), Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszt (2011) kitüntetettje. 

Zsille Gábor (1972, Buda -
pest) költő, műfordító, szer-
kesztő. A Magyar P.E.N.
Club volt titkára, a Magyar
Írószövetség Műfordítói Szak -
osztályá nak elnöke, 2013-ig
az Új Ember katolikus heti-
lap rovatvezetője. Bella

István-díjas (2008), a Tokaji Írótábor nagydíjasa
(2013). Legutóbbi kötetei: Krakkói jegyzetek
(2007), Amit kerestünk (versek, 2009), Evelyn
Waugh: Heléna (fordítás, 2010), Wacław
Oszajca: Az öröm szenvedése (fordítások,
Kovács Istvánnal, 2012).

Szerzőnket, Rosonczy-Kovács Mihály népzenész-
prímást, a FolkEmbassy – Népzenei Nagykövetség
vezetőjét, a Fonó Budai Zeneház munkatársát, akinek
Felsütött a nap az égre címmel összeállított népdal-
válogatását második kiadásban a közelmúltban
jelentette meg a Magyar Napló Kiadó, 2013. szep-
tember 20-án Junior Prima Díjjal tüntették ki nép-
művészet és közművelődés kategóriában.

Az ankarai Paradigma Aka -
démia ünnepi kötetet jelen-
tetett meg Tasnádi Edit

turkológus, fordító szü -
letésnapja alkalmából
Türk-Macar Ilişkileri
Üzerine Seçme Yazılar
(Válogatott írások a
török–magyar kapcsolatokról.
Szerk. Dr. Abdülkadir Atici, Paradigma
Akademi, Ankara, 2013) címmel. A kötetben
helyet kapott egy nagyriport Tasnádi Edittel,
egy bibliográfia, továbbá Tasnádi Edit irodal-
mi, nyelvészeti, néprajzi és történelmi témák-
ban írott előadásai és tanulmányai. 

Szer kesztőségünk ezúton szeretettel gratulál
kiadónk közeli munkatársának, Tasnádi
Editnek!


