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Bágyoni Szabó István
(1941, Bágyon) író, költő,
műfordító. A kolozsvári
egyetem elvégzése után ta  -
nított, majd az Utunk szer-
kesztője volt. 1989 júliusá-
tól Budapesten él, jelenleg
a Polisz vers  ro va tának

vezetője. A Román Írószövetség mű for dítói
díjasa (1983). Legutóbbi kötete: Az idő festett
orcái (esszék, beszélgetések, jegyzetek, 2010).

Balázs Géza (1959, Buda -
pest) nyelvész, néprajzkuta-
tó, tanszékvezető egyetemi
tanár. Kutatási területe: a
mai magyar nyelv és
folklór, szövegtan, antro -
poló giai nyel vészet, nyelv-
politika, nyelvstratégia,

nyelvművelés, médianyelv. Budapesten él.
Legutóbbiak: Hungaropesszimiz mus–hungaro -
opti miz mus (2007), Bevezetés az antropológiai
nyelvészetbe (Takács Szilviával, 2009), Sms-
nyelv és -folkór (2011).

Bartusz-Dobosi László
(1971, Siófok) író, szer -
kesztő, tanár. Pécsett él, az
Iro dalmi Páholy című folyó-
irat alapítója, s 2010-ig
főszer kesztője. Faludi Fe renc
ösztöndíjas (2001), Bertha
Bulcsu-díjas (2010). Leg -

utóbbi kötete: Szép vagy Magyar Tenger (2004).

Benke László (1943, Új -
várfalva) költő. 1993-tól a
Hét Krajcár Kiadó vezetője.
2003-ban a Magyar Köz -
társasági Érdemrend Lovag -
keresztje kitüntetést vehette
át. Legutóbbi kötete: Vesz -
teség (versek, 2005).

Berta Zsolt (1966, Buda -
pest) író, zenész. Pomázon
él. Az Egykutya zenekarral
játsza saját dalait. Regénye,
a Jancsiszög (2008) a
Magyar Napló regénypá-
lyázatán 2007-ben különdí-
jat nyert. Idén májusban

jelent meg új, Visszajátszás című regénye.

Csontos János (1962,
Ózd) költő, író. Sokáig a
Magyar Nemzet publicis -
tájaként dolgozott, utóbb a
Nagyítás főszer kesz tő je -
ként. Leg utóbbi kötete: Száz
év talány. Kie gé szítések
József Attilához (2008).

Leg újabb verseskötete Delelő címmel az idei
könyvhétre jelenik meg kiadónk gondozásában.

Gerenday Mária (1940,
Szombathely) 1956-ban
hagy ta el Magyarországot.
Az innsbrucki gimnázium-
ban érettségizett 1958-ban,
ezután az Egyesült Álla-
mokba költözött. A Rutgers
egyetemen végzett, majd

ugyanott külföldi egyetemisták tanácsadója volt.
Köl tőként a Vándorének című antológiában
mutatkozott be. A Nemzetközi Szolgálat Köz -
pontjának társigazgatójaként ment nyugdíjba.

Horváth (EÖ) Tamás
(1959, Szentgotthárd) író,
pedagógus. Éneket tanít a
budapesti Szinyei Merse Pál
Gimnáziumban, ahol a Né -
meth László Önképzőkör
munkáját is segíti. Tanítvá -
nyaival közösen adja ki a Vita

című folyóiratot. Fóton él. Legutóbbi kötete: Ahol
a part szakad (kiadónk 2007-es regénypályáza-
tának különdíjas műve, 2010).

Kelebi Kiss István (1947,
Budapest) költő, grafikus -
művész. Verses kötetei:
Négyö szögletű galaxis
(2003), Fernando Pessoa
kőgalambjai (2009).

Kuncz Magdolna (1955,
Budapest) külkereskedő,
Kuncz Aladár bátyjának, a
kereskedelmi jogászpro -
fesszor, Dr. Kuncz Ödön
unokája. 2011-ben létre -
hozta a Kuncz Alapítványt,
mely  nek célja Kuncz Aladár

és Kuncz Ödön szellemi és kulturális hagyatéká-
nak őrzése, ápolása. A kuratórium elnöke. 

Lengyel János (1973,
Beregszász) író, újságíró.
A Kárpátinfó című bereg -
szászi hetilap buda pesti
tudósítója, a vásár os na mé nyi
Partium negyed  éves iro dal -
mi periodika állandó mun -
katársa. Jelenleg Buda pesten

él, az ELTE történelem szakán tanul. Legutóbbi
kötete: Fallal az arcnak (prózák, 2008).

Nagy Gábor (1972, Kör -
mend) költő, irodalom -
történész. A debreceni Kos -
suth Lajos Tudomány egye -
temen végzett 1996-ban,
majd 2000-ben doktorált.
Jelenleg a szombathelyi
Savaria Egyetemi Központ

docense. Bella István-díjas (2009). Legutóbbi
kötete: An gyalaid mind repülni tudnak (2011).

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

díjas (2009). Fontosabb kötetei: Közel,
Visszatérés (regény, 1979), Az Örvényes
partján (novellafüzér, 1988), Kenyérpusztítók
(hang- és színjátékok, 1993), Vérszerződés
(novellák, 2001), Por és hamu (versek, 2002).

Ószabó István (1952,
Balmazújváros) költő.
Irodalmi folyóiratban Rat  -
kó József előszavával je -
lentek meg első versei
1972-ben. A Partium irodal-
mi, művészeti folyóirat
alapító főszerkesztője. Deb -

recenben él. Utóbbi művei: Állok szülőföldemen
(2003), Déva felé (monodráma, 2004).
Megjelenés előtt: Megsiratott versek. 

Penckófer János (1959,
Nagyszőlős, Kárpátalja)
író, költő, irodalom tör té -
nész. Legutóbbi kötetei:
Tettben a jellem. A magyar
irodalom sajátos kezde mé -
nyei Kárpátalján a XX.
század második felében

(2003), Boldogasszony-tenyere (versek, 2005).

Péntek Imre (szül.:
Molnár Imre, 1942, Lenti)
költő, író, szerkesztő.
Az ELTE ma gyar–filo -
zófia szakán vég zett 1966-
ban. A Kilen cek költőcso-
port tagja. 1990-ben létre-
hozta az Árgus című

folyóiratot. 2003-tól Zalaegerszegen él, a
Pannon Tükör főszerkesztője. József Attila-
(1994) és Bethlen Gábor-díjas (2009). Leg -
utóbbi kötete: Félrebeszéd (versek, 2009).

Salamon Konrád (1941,
Pécs) történész, az ELTE
BTK-n tanít. A népi faluku-
tató mozgalmat, illetve az I.
világháború és a trianoni
béke közötti időszakot
kutatja. Budapesten él.
Legfontosabb kötetei:

A márciusi front (1980), A harmadik út kísér-
lete (1989), Nemzeti önpusztítás (2001), A har-
madik út küzdelme (2002), Ez volt a magyar
20. század (2008), A magyar ezredforduló
krónikája 1989–2009 (2009). Idén Könyvhétre
jelenik meg A harmadik úton (Magyar irodal-
mi és történelmi sorsfordulók) című kötete
kiadónk gondozásában.
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Somos Béla (1938, Sán -
dorfalva) évtizedeken át
külföldieknek tanított ma -
gyar nyelvet, jelenleg a
budapesti Katona József
Gimnázium magyartanára.
Több nyelvkönyvet, tan -
könyvet, monográfiát írt.

A Határok fölötti magyar irodalomról szóló
(Sárkány Annával közös) kötetét 2003/2004-ben
folytatásokban közölte a Magyar Napló. Leg -
utóbbi kötete: Álom a szavakról (versek, 2010).

Szabó Zsolt (1946, Ko -
lozs vár) iroda lomtör té nész,
a ko lozsvári Babeş-Bolyai
Tu do mányegyetem do cen -
se. 1991-től a Műve lődés
című havilap főszerkesztője,
EMKE- (1996) és Teleki
Pál-emlékdíjas (2006). Sajtó

alá rendezte Benedek Elek irodalmi levelezése
(1921– 1929) négy kötetét. Leg utób bi kötete:
Intézmény te remtő törek vések Erdély ben a XX.
század első felében. Szent imrei Jenő irodalom-
szervező tevékenysége (2006).

Szakolczay Lajos (1941,
Nagykanizsa) irodalom -
történész, kritikus. Kor társ
magyar iroda lom mal, kü  -
lönös tekintettel 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: Ne künk
ilyen sors adatott (Csoóri Sándor – interjú,
versek, fotók, 2006), Ameddig temetetlen
holtak lesznek (Nagy Gáspár – interjú, versek,
fotók, 2008), Párbeszédek és per beszédek
(Interjú kötet, 2010).

Szász István Tas (1938,
Kolozsvár) pszichiáter és
általános szakorvos, író,
publicista, szerkesztő. Ti -
zenhárom kötete jelent meg
nemzet- és kisebb ség po -
litikai, egész  ségpolitikai,
sajtó- és irodalomtörténeti

kérdésekről. Négy egészségpolitikai lap alapító
főszerkesztője. MOK média- (2000) és
Hippokratész-díjas (2004). Leányfalun él.

Szentpály Miklós (1980,
Budapest) a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem ma -
gyar–kommunikáció sza-
kán végzett, majd doktorált.
Írásai 2006 óta jelennek
meg. Külföldieknek tanít
magyar nyelvet. 

Varga Csaba (1941, Pécs),
jogász, egyetemi tanár.
Tanított az ELTE Állam- és
Jogtudományi Karán, majd
megalapította a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem jog-
bölcseleti intézetét, amelynek
vezetője. Budapesten él.

Monográfiái és tanulmányai többsége angol nyel-
ven is olvasható. Legutóbbi kötete: Jogrendszerek,
jogi gondolkodásmódok az európai egységesülés
perspektívájában (2009). 

Vicei Károly (1944,
Zenta) író. Megszakított
gimnáziumi tanulmányok,
alkalmi és idénymunkák
után az újvidéki egyetem
bölcsészkarán szerzett
magyartanári diplomát.
Első verseit az Ifjúság

symposion című irodalmi rovata, ill. az Új
Symposion közölte. Tanárként dolgozott,
amikor színtársulat szervezése (névleg: „ellen-
séges propaganda”) miatt bebörtönözték.
Azóta csak prózát ír, több novellapályázaton
(Magyar Szó, Majtényi Mihály) díjat nyert.
Az 1991-es zentai béketüntetés miatt nyolc
hónapig menedékes volt Szegeden, azóta
munkanélküli. Zentán él. 2001-ben jelent meg
Nyolc napon túl gyógyuló közérzet címmel
kötete Budapesten.

Vörös István (1964,
Budapest) költő, író,
műfordító. A Pázmány
Péter Katolikus Egyetem
BTK docense. Füst Milán-,
Vilenica Kristály- és József
Attila-díjas. Legutóbbi
kötetei: A Vörös István gép

vándorévei (2009), Apám kakasa (Lackfi
Jánossal, 2009), Ördögszáj (2010). Fényképét
Szalai István készítette.

Június 3., péntek 15.00-16.00
IANCU LAURA: Szeretföld (regény)

Június 3., péntek 16.00-tól
CZAKÓ GÁBOR

Június 3., péntek 17.00-18.00
ÁBRAHÁM BARNA (ford.):
Svetozár Hurban Vajanský: 
Száraz hajtás (regény)

Június 4., szombat 11.00-12.00
FERDINANDY GYÖRGY: 
Kérdések Istenkéhez (novellák)

Június 4., szombat 15.00-16.00
NAGY GÁBOR: Angyalaid mind
repülni tudnak (versek)

Június 4., szombat 16.00-tól
CZAKÓ GÁBOR

Június 4., szombat 16.00-17.00
CSONTOS JÁNOS: 
Delelő (összegyűjtött versek)

***
HORKAY HÖRCHER FERENC: 
A Dante-paradoxon (versek)

Június 4., szombat 17.00-18.00
DOBOZI ESZTER: Sánta Kata
(regény)

Június 5., vasárnap 14.00-15.00
SALAMON KONRÁD: 
A harmadik úton. 
Irodalmi és történelmi sorsfordulók

Június 5., vasárnap 15.00-16.00
TORNAI JÓZSEF 
– JÁNOSI ZOLTÁN: 
Európa már kevés
(Interjú, versek, fotók)

Június 5., vasárnap 16.00-tól
CZAKÓ GÁBOR

Június 5., vasárnap 16.00-17.00
FALUSI MÁRTON: 
Fagytak poklaid (versek)

Június 5., vasárnap 17.00-18.00
BÍRÓ GERGELY:
Oroszlánkeringő 
(novellák és kisregény)

DEDIKÁLÁSOK AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN
2011. június 2–6. között a Vörösmarty téren,

a Magyar Napló és a Cz. Simon Kiadó közös, 58-as számú pavilonjánál



39. Tokaji Írótábor
2011. augusztus 10–11–12.

A magyar irodalom élete és állapota
Kihívások és válaszok

A folyamatos és jelentős változások serkentik a Tokaji Írótábor Kuratóriumát arra, hogy 2011-ben az
anyanyelvi kultúránkat, benne a klasszikus és kortárs magyar irodalmat érő kihívásokról szervezzen
tanácskozást. Ösztönözze az elmúlt évtizedben bekövetkezett társadalmi (európai integrációs és globa-
lizációs) változások, a felgyorsult technikai fejlődés és a gazdasági válság hatásait kivédeni képes kul-
turális stratégia, a magyar irodalom életét biztosítani tudó feltételrendszer megalkotását.

Irodalmunk társadalmi jelenlétének, érdemi gyarapodásának feltételei – mint az értékek átörökítésének,
vagy magának a mindenkori alkotómunkának a feltételei – nem maguktól, még csak nem is a piac tör-
vényeinek engedelmeskedve jönnek létre. Ezek a feltételek korról korra változnak, és a legjobb esetben
is alighogy kiharcolják, megteremtik őket az irodalmi élet szereplői, alkotók és olvasók, valamint az
anyanyelvi kultúra felvirágzásáért felelős politikusok, az idő máris szétfeszítheti, vagy éppen megha-
ladhatja a korábban optimálisnak tartott kereteket. És kezdődhet elölről, vagy inkább folytatódhat a
megállapodottságot nem tűrő és nem ismerő együttgondolkodás: az értékek megszületését és társadal-
mi befogadását elősegítő munka. 

Terveink szerint a 2011. évi 39. Tokaji Írótábor plenáris ülésein és a munkacsoportokban folyó megbe-
széléseken megszólalnak majd azok a felelős személyiségek, akiknek feladata a jelen magyar irodalom
életfeltételeinek biztosítása.

Témakörök:
Támogatási rendszer – itthon és külföldön

Az írószervezetek szerepe, feladata
Magyar folyóirat- és könyvkiadás

A magyar irodalom és a magyar nyelvterület
Magyar irodalom a világhálón – Digitalizált irodalom

Magyar irodalom a médiában
Magyar irodalom az oktatásban

A Tanácskozás helyszíne:
A Tokaji Ferenc Gimnázium, annak kollégiuma és kertje, a tokaji Paulai Ede Színház.

A hagyományok szerint a Tokaji Esték sorozatban alkotóműhelyek, folyóiratok bemutatkozása,
felolvasó est és minőségi tokaji kóstolás várja a résztvevőket.

A táborba való jelentkezést levében (H-3501 Miskolc, Pf. 375) 
vagy a tokaji.irotabor@chello.hu e-mail címre várjuk. 

Tájékozódhat honlapunkról is: http://www.tokajiirotabor.hu

Érdeklődni lehet a következő számokon: (46) 359-923 • (20) 453-48-90
(Külföldről való jelentkezéskor a 36-os előhívószám nem nélkülözhető)
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hirdetés magyar napló

Csatlakozzon elektronikus hírlevelünk népes olvasótáborához, és a jövőben rendszeres, 
közvetlen tájékoztatást kap rendezvényeinkről és új kiadványainkról.

Küldje el nevét és e-mail címét az info@magyarnaplo.hu e-mail címre,
vagy iratkozzon fel honlapunk Hírlevél rovatában: http://www.magyarnaplo.hu/hirlevel.php

IR AT K O Z Z O N F E L A MA G YA R NA P L Ó L E V E L E Z Ő L I S T Á J Á R A!


