
Árkossy István (1943, Ko -
lozsvár) festőművész, gra -
fikus. 1966-ban végzett a
helyi Képzőművészeti Egye -
temen, majd 1967-től két
évtizeden ke resz tül a ko -
lozsvári UTUNK irodalmi-
mű vészeti hetilap művésze-

ti szerkesztője volt. 1987-ben Buda pestre költö-
zött. Fiával, Árkossy Zsolttal közösen jelent
meg KÉPírás (A csend ösvényein) című albu-
muk kiadónk gondozásában.

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 köte-
tei: (H)arcok és művek (tanulmányok, 2008),
Írók, költők, bolygópályák (2011).

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

Cs. Kovács Márta (1959,
Budapest) jogász. Szer -
kesztésében je lent meg
Boldog John Henry New -
man templom, Sü meg csehi
(Udvardi Erzsé bet festmé-
nyeivel és Barsi Balázs gon -
dolataival) című kötet (2010).

Cseh Károly (1952, Borsod -
geszt) költő, mű  fordító. A
miskolci KELET Irodalmi
Alko tócsoport ve zetője.
Mezőkövesden él. Leg -
utób bi köte tei: Atlan tisz
felé (orosz versantológia,
2008), Kutyahűség (német–

osztrák–svájci fordí tás kötet, 2008) Gennadij
Ajgi: Csillagkép ablakomban (fordítás, 2009).

Csontos János (1962,
Ózd) költő, író. A Magyar
Nemzet publicis tájaként
dol  gozott, utóbb a Na gyítás
főszer kesz tő je ként. Leg -
utóbbi kötete: Száz év
talány. Kie gé szí té sek József
Attilához (2008), Delelő –

össze gyűjtött versek 2002–2010 (2011).

Déri Eszter (1986, Miskolc)
idén végzett a Páz mány
Péter Katolikus Egyetem
magyar–művészettörténet
szakán. Ku tatási területe a
barokk prédikációirodalom-
hoz kap csolódik, a szöveg
és a kép kapcsolatával, egy-

másra hatásával foglalkozik.

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 író-
szövetség és a Nemzet közi
Magyar Filo lógiai Társaság

tagja. József Attila- (2000) és MAOE Életműdí-
jas (2006). 2011-ben kitüntették a Magyar
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével.
Legutóbbi kötetei: Kérdések Istenkéhez (novel-
lák, 2011), Pók a víz alatt (novellák, 2012).

Kelemen Lajos (1954,
Büssü) író, Kaposváron él,
Radnóti-díjas. Legutóbbi
kötetei: Olvasó (esszék,
2008), Föltett igaz (válo-
gatott versek, 2010), Égni
másért se (válogatott
esszék, 2012).

Kovács István (1945,
Budapest) költő, polo -
nista, törté nész, a Ki lencek
költő csoport tagja. Az
MTA Törté nettu do má nyi
In té ze tének főmunkatársa.
József Attila- és Babér -
koszorú-díjas és a Magyar

Érdemrend középkeresztje kitüntetetje. Leg -
utóbbi kötetei: A barátság ana tómiája I–II.
(Írások a ma gyar–lengyel kapcsolatokról,
2007, 2009), „Egy a lengyel a magyarral”
(történelmi esszék, 2008), Edward Stachura:
Sze kercelárma avagy emberek a téli erdőn (for-
dítás, 2012), Csoda a Visztu lánál és a Balti-
tengernél. A XX. századi lengyel történelem
sorsfordulói (tanulmány, 2012).

Lackfi János (1971, Bu -
dapest) költő, író, mű for -
dító. Az ELTE ma gyar–
francia szakán végzett
1996-ban. A Nagy világ és
a DOKK interne tes iro -
dalmi fórum szer kesztője.
A Pázmány Péter Kato -

likus Egyetemen tanít. Gérecz Attila- (1992),
József Attila-díjas (2001) és Salvatore
Quasimodo-különdíjas (2011). Legutóbbi
kötetei: A részeg elefánt (gyerekversek,
2008), Élő hal (versek, 2011), A legnehezebb
kabát (novellák, 2011).

Lászlóffy Csaba (1939,
Torda) költő, író, esszéista,
műfordító. József Attila- és
Misztótfalusi Kis Miklós
életműdíjas. Ko lozs váron él.
Legutóbbi kötetei: Hiány zol-e
magadnak? (regény, 2007),
Best seller avagy a bestia

nem alszik (novellák, elképzeklések, 2008).

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 ve ze tének főtit ká -
ra. Töb bek közt József

Attila- (1993), Prima- (2007) és Bethlen Gábor-
díjas (2009). Legutóbbi kötetei: Válogatott ver-
sei (2008), Bolygó pályák (Új versek, 2010).

Miklya Zsolt (1960,
Csor vás) költő, író, pe -
dagó gus, szerkesztő. A Pa -
rakletos Köny vesház egy -
házi kiadójának felelős
szer kesztője. Quasimodo-
emlékdíjas (2007). Leg -
 utóbbi kö tetei: Cérna tánc

(2008), ABC lakópark (2011).

Pollágh Péter (1979,
Tatabánya) költő, szerkesz -
tő, újságíró. 1995 óta pub -
likál. Verseskötetei: Ele ve
terpesz (2001), Fo ga lom
(2005), Vörösróka (2009),
A Cigarettás (2010).

Szebényi Ildikó (1951,
Budapest) Bács-Kiskun
me gyében nevelkedett, is -
kolái elvégzése után negy-
ven éven át tanítóként dol-
gozott Buda pes ten. Leg -
utóbbi verses kötete: Le -
gyen időm! (2011). Leg -

újabb verseskötete Tartozol címmel idén kará-
csonyra jelenik meg kiadónk gondozásában. 

Szentmártoni János (1975,
Budapest) költő, író, a Ma -
gyar Írószövetség elnöke.
1989 és 1996 között a
Stádium Fiatal Írók Köré -
nek egyik alapító tagja,
2000 és 2010 között a Ma -
gyar Napló szerkesztője.

Volt a Könyves Szövetség elnöke és az Új Átlók
Művészeti Társaság titkára. Gérecz Attila-
(1995), Édes Anyanyelvünk- (2004) és József
Attila-díjas (2007). Legutóbbi kötetei: El perro
(A kutya, 2010, Miami), Calul lacurilor (Ló a
tavon, 2011, Nagybánya).
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Tornai József (1927,
Duna  haraszti) költő, író,
műfordító. A Jó zsef Attila-
díj (1975), a Ma gyar Köz -
társasági Érdem rend kis -
ke resztje (1997), Arany
János- (1998) és Babér -
koszorú-díj (2001), Balassi

Bálint-emlékkard (2012) és Magyar Érdemrend
Tisztikereszt (2012) kitüntetettje. Legutóbbi
kötete: A semmi ellen (versek, 2012).

Tóth Erzsébet (1951,
Tatabánya) költő, író.
1981–85 között a Magyar
Diafilmgyártó Vállalat
szerkesztője, 1994-től 96-
ig az Élet és Irodalom vers-
rovatvezetője. 2010-ben a
Nagyítás című hetilap szer-

kesztője. József Attila-, Kölcsey-, Ratkó József-
díjas. Legutóbbi kötete: Szívhangok (2008),
Aliz már nem lakik itt (2011).

Zsille Gábor (1972, Buda -
pest) költő, műfordító, szer-
kesztő. A Magyar P. E. N.
Club volt titkára, a Magyar
Írószövetség Műfordítói
Szak osztályának elnöke, az
Új Ember katolikus hetilap
versrovatvezetője. Bella

István-díjas (2008). Legutóbbi kötete: Amit
kerestünk (versek, 2009), Evelyn Waugh:
Heléna (fordítás, 2010).

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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