
Ágh István (1938, Felső -
iszkáz) költő, író, műfordí-
tó. A Hetek alkotócsoport
tagjaként indult. 1975-ben
az Új Írás folyóirat munka-
társa, jelen leg a Hitel szer-
kesztője. József Attila-
(1969, 1980), Kossuth-

(1992), Radnóti- (2008), Príma-díjas (2009) és
Balassi Bálint-emlékkardos (2010). Legutóbbi
kötete: Hívás valahonnan (új versek, 2011).

Antal Attila (1956, Sátor -
aljaújhely) költő, tanár.
1992-ben egyetemi dok-
tori, 2002-ben Ph.D. címet
szerzett. Jelenleg a
Nyíregyházi Főiskola Iro -
dalomtudományi Osztá -
lyán dolgozik docensként.

Eddig négy verseskötete jelent meg, legutób-
bi: Párhuzamos világok (Szepessy Bélával
közösen, 2005).

Barna T. Attila (1971,
Vác) költő. Első, Senki -
némasága című könyvéért
Verskarácsony-díjban ré -
sze  sült 1997-ben. Salva tore
Quasimodo-különdíjas
(2008). Leg utób  bi kö tete:
Valami jön (ver sek, 2005).

Beszédes István (1961,
Zenta) költő. 1989 és 1991
között az Új Sympo  sion
szerkesztője, 1999-től a
zEtna alapító szerkesztője.
József Attila-díjas (2011).
Leg utóbbi kötete: Nap kitö -
rés (kisprózák, 2008).

Csontos János (1962,
Ózd) költő, író. Sokáig a
Magyar Nemzet publicis -
tájaként dol  gozott, utóbb a
Nagyítás főszer kesz tő je -
ként. Buda pes ten él. Leg -
utóbbi kötetei: Száz év
talány. Kie gé szí té sek Jó -

zsef Attilához (2008), Delelő – össze gyűjtött
versek 2002–2010 (2011).

Dvorszky Hedvig (1942,
Balatonfüred) művészet -
történész, szer kesztő. Tör -
té nelem–művé szet történet
szakon végzett. Dolgozott
könyvszerkesztőként, taní-
tott többek között a Magyar
Iparművészeti Egye temen.

1993–2003 között az Iparművészet című
folyóirat főszerkesztője volt, 2003 óta a Magyar
Katolikus Rádió kulturális szer kesztőségének
munkatársa. Ferenczy Noémi-díjas (2000).

Ferdinandy György (1935,
Budapest) író. 1964-től a
Puerto Ricó-i Egyetem
tanára. 1976-tól 1985-ig a
Szabad Európa Rádió kül -
ső munkatársa. A fran cia
írószövetség és a Nemzet -
közi Magyar Filo lógiai

Társaság tagja. József Attila- (2000) és MAOE
Életműdíjas (2006). 2011-ben kitüntették a
Magyar Köztársasági Érdemrend tisztike reszt -
jével. Legutóbbi kötete: A vadak útján (regény,
2011). Új novelláskötete az idei könyvhétre
jelenik meg kiadónk gondozásában. 

Filip Tamás (1960, Buda -
pest) költő, közjegyző, a
Magyar Nap ló vers ro -
vatának szerkesztője. Meg -
jelent 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).

Gerenday Mária (1940,
Szombathely) 1956-ban
elhagyta Magyar országot.
Innsbruckban érettségizett,
majd az Egye sült Álla -
mokba költözött. A Rut -
gers egyetemen vég zett.
Költőként a Vándor ének

című antológiában indult. Egyetemi  tanácsadó
volt, majd a Nemzetközi Szolgálat Köz pont -
jának társigazgatójaként ment nyugdíjba.

Gilányi Magdolna (1985,
Budapest) középiskolai
tanár. 2011-ben végzett a
Pázmány Péter Katolikus
Egyetem ma gyar–tör té -
nelem szakán. Jelenleg
ugyanitt a Történet tudo -
mányi Dok tori Iskola

Egyháztörténeti Műhelyének hallgatója. 

Hermann Róbert (1963,
Székesfehérvár) történész,
az MTA doktora. 1987 óta
a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum munkatársa, egy
ideig igazgatója, majd a
Bécsi Állandó Levéltári
Kirendeltség vezetője,

jelenleg a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
parancsnokának tudományos helyettese.
Legutóbbi kötetei: Kossuth hadserege,
Kossuth fővezérei (2007), A Drávától a
Lajtáig. Tanulmányok az 1848. nyári és őszi
dunántúli hadi események történetéhez
(2008), Negy vennyolcas történetünk mai
állása (2011).

Iancu Laura (1978, Ma -
 gyarfalu) költő, a Mold -
vai Ma gyarság budapesti
szer kesz tője. Bárka- és
Bella István-díjas (2010).
Leg utóbbi kötete: névte-
len nap (versek, 2009),
Szeretföld (regény, 2011).

Az idén József Attila-díjjal tüntették ki. 

Kedves Gyula (1962,
Baktalórántháza) 1986-ban
végzett a szegedi József
Attila Tudomány egye te men,
azóta a Had történeti Mú -
zeum mun katársa, majd
igazgatóhelyettese, 2010
és 2011 között igazgatója.

Kandidátusi disszertációját 1995-ben védte
meg. Tudományos vezetője az egykori Aradi
Ereklyemúzeum gyűj teményének tudományos
feldolgozására irányuló Magyarország–Romá -
nia Határon Átnyúló Együttműködési Prog -
ramnak (2007–2013). Legutóbbi kötete:
Csataterek Petőfije (Ratzky Ritával, 2009).

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

Kelemen Lajos (1954,
Büssü) író, Kaposváron él,
Radnóti-díjas. Legutóbbi
kötetei: Olvasó (esszék,
2008), Föltett igaz (válo-
gatott versek, 2010).

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. 2008-tól a Tokaji Írótá-

bor elnöke. Töb bek közt József Attila- (1993),
Prima- (2007) és Bethlen Gábor-díjas (2009).
Legutóbbi kötetei: Bolygópályák (versek, 2010).

Nagy Gábor (1972, Kör -
mend) költő, irodalom  tör -
ténész. A debreceni Kos -
suth Lajos Tudomány egye -
temen végzett 1996-ban,
majd 2000-ben doktorált.
A szom  bathelyi Savaria
Egye temi Központ Kommu -

niká ció és Média tudományi Tanszéké nek do -
cense. Bella István-díjas (2009). Legutóbbi kö tete:
An gyalaid mind repülni tudnak (versek, 2011).
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Oláh János (1942, Nagy -
berki) költő, író. A Kilen -
cek költőcsoport tagja.
1994-től a Magyar Napló
folyóirat főszerkesztője.
Greve- (1992), József
Attila- (1994), Már cius 15-e
(2007) és Bethlen Gábor-

díjas (2009). Leg utóbbi kötetei: Kenyér -
pusztítók (hang- és színjátékok, 1993), Vér -
szerződés (novellák, 2001), Por és hamu (ver-
sek, 2002), Száműzött történetek (novellafüzér,
2011). Az idén Márai Sándor-díjjal tüntették ki.

Péntek Imre (szül. Molnár
Imre, 1942, Lenti) költő,
író, szerkesztő. Az ELTE
ma gyar–filozófia szakán
vég zett 1966-ban. A Kilen -
cek költőcsoport tagja.
1990-ben létrehozta 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).

Rosonczy Ildikó (1953,
Szekszárd) a Magyar
Napló szerkesztője. Tör té -
 nészként az 1848/49-es
forradalom és szabad-
ságharc kutatója. Legutóbb
for dításában és gondo-
zásában megjelent: Ivan

Ivanovics Oreusz: Oroszország háborúja a
magyarok ellen 1849-ben (2002).

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 teme-
tetlen holtak lesznek (Nagy Gáspár – interjú,
versek, fotók, 2008), Párbeszédek és per -
beszédek (interjú kötet, 2010).

Szentmártoni János
(1975, Budapest) költő,
író, a Magyar Írószövetség
elnöke. 1989 és 1996
között a Stádium Fiatal
Írók Kö rének alapító tagja,
2000 és 2010 között a
Magyar Napló szerkesztő-

je. 2006 és 2009 között a Könyves Szövetség
elnöke és az Új Átlók Művészeti Társaság tit-
kára. 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).

Tornai József (1927,
Dunaharaszti) költő, író,
műfordító. Volt a Kortárs
munkatársa, 1992-től
1996-ig a Magyar Írószö-
vetség elnöke. A Jó zsef
Attila- (1975), a Ma gyar
Köz társasági Érdem rend

kiske resztje (1997), Arany János- (1998),
Babér koszorú-díjas (2001) és a MAOE-nagy-
díj (2007) kitüntetettje. Legutóbbi kötetei:
Európa már kevés (Jánosi Zoltán interjúkötete,
2011), Csillaganyám, csillagapám (összes
versek, 4. kötet, 2011). Az idén kitüntették a
Balassi Bálint-emlékkarddal. 

Tornai Szabolcs (1971,
Budapest) filozófus, esszé -
író. Dolgozott műfor dí -
tóként, kulturális újság -
íróként, 2011 februárjától
pedig a Ma gyar Napló
munkatársa mint szerkesztő
és szer vező. Első filozófiai

könyve: A világ mint téveszme (2009).

Tóth Erzsébet (1951,
Tatabánya) költő, író. 1981-
től 1985-ig a Magyar Dia -
filmgyártó Vállalat szer-
kesztője, 1994-től 1996-ig
az Élet és Irodalom versro-
vatvezetője. 2010-ben a Na -
gyí tás szerkesztője. Jó zsef

Attila-, Kölcsey-, Ratkó József-díjas. Legutóbbi
kötete: Aliz már nem lakik itt (2011).

Tőzsér Árpád (1935,
Gömörpéterfalva) költő,
író, kritikus. Szerkesztője
volt a Hétnek, az Iro dalmi
Szemlének, ez utóbbinak
főszerkesztője is 1992 és
1996 között. 1992-től a
pozso nyi Comenius Tudo -

mányegyetem adjunktusa. A Madách-
Posonium Kiadó főszerkesztője. József Attila-
(1993) és Kossuth-díjas (2004). Legutóbbi
kötetei: Csatavirág (versek, 2009), A vers
ablakán kihajolva (válogatott versek, 2010).

Urbán Dávid (1987, Eger)
a kecskeméti piarista gim-
náziumban érettségizett,
alap diplomás klasszi ka-
filo  lógus, képzett videó -
műsorkészítő. 

Vasadi Péter (1926,
Budapest) költő író.
Tizenévesen belekerült a
II. világháború forgatagá-
ba. Hazatérve 1947-től
1950-ig az ELTE nyelvi,
később kritika-filozófia-
esztétika (összevont) sza-

kán tanult. 1950-től egy közlekedési nagy-
vállalatnál középvezető volt, 1967-től nyug-
díjazásáig újságíró és szerkesztő. A Magunk
kenyerén című versantológiában indult
1972-ben. József Attila- (1991), Füst Milán-
(1996), Arany János- (2004), Stephanus-
(2005), Péterfi Vilmos- (2010) és Déry-díjas
(2011). Legújabb kötete: Világpor (2012).
Idén Kossuth-díjjal tüntették ki.

Végh Attila (1962, Bu -
dapest) költő, filozófus.
A Gödöllői Agrár tu do má -
nyi Egye temen (1989),
majd a Debreceni Egye -
tem filozófia szakán
(2004) végzett. Jelenleg
itt doktorandusz. Nagy -

ma roson él, az Ózon főszerkesztője.
Legutóbbi kötetei: Hamuszáj (versek, 2008),
Közelítések (fotók, esszék, 2009), A torzó
tekintete (tanulmányok, 2010), Parmenidész-
töredékek (fordítás, tanulmány, 2010),
Virrasztó Jenő álmai (novellák, 2012).
Az idén József Attila-díjjal tüntették ki.

Z. Urbán Péter (1980,
Budapest) a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem ma -
gyar–német szakán végzett
2004-ben. Jelenleg Lipcsé -
ben tanul. Doktori érte ke -
zését Nemes Nagy Ág nes
költészetéből írja.

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,
vagy iratkozzon fel honlapunk Hírlevél rovatában: 

http://www.magyarnaplo.hu
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