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Hornyik Miklós
(1944–2012)

Hornyik Miklós (Újvidék, 1944. január 12. – Bu-
dapest, 2012. február 12.) vajdasági magyar író, 
újságíró, kritikus, szerkesztő, irodalomtörténész. 
Műveiben a huszadik századi Kárpát-medencei, 
különösen szülőföldje, a délvidéki magyarság éle-
tének hétköznapjait rajzolta meg.

1966-ban tanári oklevelet szerzett az Újvidéki 
Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Iroda-
lom Tanszékén, 1978-ban az irodalomtudomány 
magisztere lett.

Már az egyetemi évei alatt a Magyar Szó mun-
katársa, majd itt is kezdi pályáját. 1968-tól a Képes 

Ifjúság című hetilap főszerkesztőjeként életinter-
júkat készít a magyar irodalom legkiválóbbjaival.

1975-ben az újvidéki televízióhoz került, ahol a 
magyar műsorok nyelvi lektora, kulturális műso-
rok szerkesztője volt 1979-ig. 1979 és 1986 között 
a Hungarológiai Intézet tanársegédje, 1981-től a 
Hungarológiai Közlemények szerkesztője.

1986-1991 között ismét az újvidéki televízió-
nál dolgozott, mint a Műsorfi gyelő és Közvéle-
mény-kutató Központ tudományos munkatársa.

Baráti kapcsolatban állt a XX. század legrangosabb 
magyar íróival, így mások mellett Ottlik Gézával, Né-
meth Lászlóval, Illyés Gyulával, Déry Tiborral.

1991-ben családjával áttelepült Magyarországra. 
A Dunatáj Intézet munkatársa lett, majd főszerkesz-
tője a Magyarok Világszövetsége kétheti lapjának. 
1993-1997 között a Magyar Televízió munkatársa, 
a Magyar Televízió külpolitikai főszerkesztőségé-
nek helyettes vezetője. Szerkesztette a Várnegyed 
című kerületi lapot, 1999-től a Tv2 Színkép című 
kulturális magazin szerkesztője volt.

Haláláig aktív közéleti-kulturális szerepet töl-
tött be, emellett szerkesztőként, íróként tevékeny-
kedett. A Határsértés és a Meghasonlásunk története 
című munkáiban megírta a Trianon utáni Délvidék 
művelődéstörténetét, Dél-Bácska magyar életének, 
értékeinek pusztulását. Hornyik Miklós 2011-ben 
publikált két kötetet, a Széttagolt ország, illetve Scott 
kapitány utolsó feljegyzése címmel. 2012-ben Honlap 
magamról című könyvének kiadását (2012) már 
nem érhette meg.

Főbb művei: Szabálytalan napló, Beszélgetés írókkal, 
Délbácska története 1920-1929, A Mi Irodalmunk törté-
nete és repertóriuma 1930-33, Titokfejtők, Angol pázsit, 
Határsértés, Fénykörben, Meghasonulások története, 
Scott kapitány utolsó feljegyzése, A széttagolt ország.

2010-ben Teleki Pál-érdemérmet kapott, és átve-
hette a Magyar Írószövetség Arany János-díját.
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