
Ágh István (1938, Felső -
iszkáz) költő, író, műfor-
dító. A Hetek alkotócso-
port tagjaként indult.
1975-ben az Új Írás,
1997-től 2012-ig a Hitel
munkatársa. József Attila-
(1969, 1980), Kossuth-

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

Cseh Károly (1952, Bor -
sodgeszt) költő, mű  fordító.
A miskolci KELET Irodal -
mi Alko tócsoport ve zetője.
Mezőkövesden él. Leg -
utób bi köte tei: Atlantisz
felé (orosz versantológia,
2008), Kutyahűség (német–

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

Csender Levente (1977,
Székelyudvarhely) író.
1991 óta él Magyar or -
szágon. A PPKE magyar–
kommunikáció szakán
vég zett 2005-ben. 2003-
ban a Magyar Írószövetség
Prózai Szakosz tályának

díjában, 2005-ben Móricz Zsigmond-ösztön-
díjban, 2009-ben a Barankovics István
Alapítvány ösztöndíjában részesült. Novellá -
kat ír, eddig három önálló kötete jelent meg:
Zsírnak való (2003), Szűnőföldem (2006),
Fordított zuhanás (2010).

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 József

Attilához (2008), Delelő – össze gyűjtött ver-
sek 2002–2010 (2011).

Deáky Zita (1955, Na gy -
a tád) etnográfus, egyete-
mi docens a gödöllői
Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társa dalom -
tudományi Karán. Kuta -
tásai és publikációi a tör-
téneti néprajz, az orvos-

történet és a társadalomnéprajz témaköreihez
kapcsolódnak. Legutóbbi kötetei: Erdély
orvosi szemmel a 18–19. században. Tör -
téneti néprajzi források (2008), „Jó kis fiúk
és leánykák”. A kisgyermekkor történeti nép-
rajza Magyarországon (2011).

Ébert Tibor (1926, Po -
zsony) író, költő, zene -
 mű vész. A Liszt Ferenc
Zene művészeti Főiskolán
és az ELTE magyar iro -
dalom, fi lo zófia, esztétika
szakán vég zett. 1945-ben
Buda pest re települt. Sokáig

Fran ciaországban élt. Két színpadi játékát fran-
cia színházakban játszották (Lyonban,
Párizsban, Avignonban). Több hangjátékát
sugározta a Magyar Rádió és külföldi adók.
Művei húsz kötetben, folyóiratokban, antoló-
giákban jelentek meg. Többek közt Bartók-,
Pásztory- (1987), Péterfi Vilmos-díjas (2006)
alkotó. 1996-ban a Magyar Köztársaság
Érdemrendjével tüntették ki.

Fercsik Erzsébet főisko-
lai tanár több, magyar
nyelvvel és kommuniká-
cióval foglalkozó tan-
könyv szerzője. Az ELTE
BTK Mai magyar nyelvi
tanszékének oktatója,
jelenleg a prágai Károly

Egyetem vendégtanára.

Ferenczes István (1945,
Csíkpálfalva) költő, író.
1990–95 között Csíksze -
redán az RMDSZ munka-
társa. 1997-től a Székely -
föld folyóirat alapító-
főszerkesztője. A Magyar
Művészeti Akadémia

tagja. Többek közt József Attila- (2001) és
Balassi Bálint-emlékkard-díjas (2005).
Legutóbbi kötetei: Székely tántorgó (esszék,
2005), Zazpi (versek, 2010).

Filip Tamás (1960,
Buda pest) költő, közjegy-
ző, két éven át a Magyar
Nap ló vers ro vatának szer-
kesztője. Meg jelent ver-
seskötetei: Fé kezett hab-
zás (1986), Függőhíd
(1998), Amin most utazol

(2001), A harmadik szem (2003), Mentés más-
képpen (naplójegyzetek, versek, 2005), Rejtett
ikonok (2006), Saját erőd (2008), Kő, papír,
olló (2012).

Hegedűs Imre János
(1941, Székelyhidegkút)
író, iro  da lomtörténész.
Sep siszent györ gyön volt
gimnáziumi tanár és szak-
felügyelő, 1984-ben emig-
rált Auszt riába. Bécs ben és
Buda pes ten él. Leg utóbbi

kötetei: A néma esküje (önéletrajzi regény,
2004), Benedek Elek (monográfia, 2006).

Jámborné Balog Tünde
(1938, Hódmezővásár -
hely) író, pedagógus, mű -
 vészeti iskolában tanít
Makón. A kilencvenes
évek elején kezdett el
novellákat írni. A Magyar
Író szövetség nívó díjasa

(2003). Leg utób bi kötetei: Utazások a labi-
rintusban (no vellák, 2009). Odette vendégei
(novellafüzér, 2011).

Konczek József (1942,
Magyarnádor) költő, író,
új ságíró. A Kilencek
alkotócsoport tagja. Volt
a Vas Népe mun katársa,
az Ifjú  sági Fó  rum szer-
kesztője, majd új ságíró és
rovat szer kesztő kü -

lönböző napilapoknál. 1994-től az MTI kül-
politikai szerkesztőségének munkatársa.
Bethlen Gábor-díjas (2009). Legutóbbi köte-
tei: A tájjal maradtam (2006), Formáért
sóvárgó (2008), Az okos szamár (2008). 

Kürti László (1976,
Vásárosnamény) költő.
Filozófusként végzett Deb -
recenben, Testnevelő és
Gyógytestnevelőként a bu -
dapesti Semmelweis Egye -
temen, illetve Eger ben, az
Esterházy Főis kolán. Jelen -

leg esztétikából a Debreceni Egyetem PhD hall-
gatója. A Partium folyóirat korábbi versrovatá-
nak szerkesztője, jelenleg főmunkatársa,
A Vörös Postakocsi állandó munkatársa. Leg -
utóbbi verseskötete: Testi misék (2012).

Lengyel János (1973,
Beregszász) író, újságíró.
A Kárpátinfó című bereg -
szászi hetilap buda pesti
tudósítója, a vásár os na -
ményi Partium negyed -
 éves irodalmi periodika
állandó munkatársa. Buda -

pesten él, az ELTE BTK történelem szakán
tanul. Kötetei: Kárpátaljáról jöttem (próza,
2003), A valóság szaga (próza, vers, 2006),
Fallal az arcnak (próza, 2008).

Marosi Gyula (1941,
Budapest) 1966 óta publi-
kál. 1973-ban a József
Attila Kör alapítója, majd
titkára. Volt a Mozgó
Világ prózarovat vezető-
je, majd a Magyar Tele -
vízió dramaturgja. József

Attila- (1981) és Balázs Béla-díjas (1997).
Legutóbbi kötete: A nílusi krokodil (elbeszé-
lések, novellák, 2011).
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Marosi Lajos (1950,
Debrecen) műfordító. Ha -
jó tervezést Lenin grád ban,
filozófiát Buda pesten ta -
nult. A szociológia kandi-
dátusa. Orosz nyelvről for-
dít verseket, 2002 óta
főleg Viszoc kijt. Buda -

pesten él, statisztikai folyóiratot szerkeszt. 

Oláh András (1959,
Hajdúnánás) költő, drámaíró.
Diplomáit a Bessenyei
György Tanárképző Főis -
kolán (Nyíregyháza) és a
Kossuth Lajos Tudo mány -
egyetemen (Debrecen) sze-
rezte. Mátészalkán él. A Par -

tium irodalmi és művészeti folyóirat főmunkatár-
sa. Legutóbbi kötete: Anyagfáradtság (2010).

Payer Imre (1961, Bu -
dapest) költő, irodalomtör-
ténész, szerkesztő, egye -
 temi tanár. Az ELTE-n vég-
zett, majd ugyanott szerzett
PhD fokozatot a kortárs
magyar líra nyelvezetét
elemző doktori disszertá -

ciójáért. Többek között Artisjus- (1998), Nagy
Lajos- (2000) és József Attila-díjas (2012).
Legutóbbi kötete: Pattanni, hullni (2009). 

Toót-Holló Tamás (1966,
Ózd) író. Az irodalomtudo-
mány kandidátusa (1994).
Korábbi könyveit a Toót H.
Zsolt névalakkal jegyezte.
Írt irodalomtörténeti mo -
nográfiát, regényt, irodal-
mi olvasónaplót, vagy

éppen familiáris esszéfüzért, alapított és szer-
kesztett napilapot, hetilapot és magazinokat, s
dolgozott hírügynökségi munkakörökben is.
Üsse kő című regénye (2012) egy regénytriló-
gia első darabja.

Türjei Zoltán (1976,
Balatonlelle) költő. Az
ELTE filozófia szakán vég-
zett 2009-ben. Budapesten
él, 2003 óta publikál ver-
seket irodalmi folyóiratok-
ban és antológiákban,
2004 óta a Magyar Írók

Egye  sü le té nek, 2009 óta pe dig a Fiatal Írók
Szö vet sé gé nek a tagja. Kötete: Az óceán kife-
szített tükrében (2008).

Urbán Péter (1979, Bu -
da pest) újságíró, volt a
Ma gyar Nem zet munka-
társa, jelenleg a Magyar
Napló szerkesztője. A
Páz mány Péter Katolikus
Egyetem  Doktori Iskolá -
jának hall  gatója. Köte te:

Ki írta? Irodalmi művek névlexikona (2004).

Vigh Péter (1985, Buda -
pest) irodalomtörténész.
A Pázmány Péter Kato -
likus Egyetem magyar–tör -
té nelem szakán végzett,
ugyanott PhD-hallgató.
Kutatási te rülete a ma -
gyar századforduló, azon

belül is jelenleg Lovik Károly életműve.

Volodarszkij, Leonyid
(1950) a mai orosz líra
jelentős költője, Moszk -
vában él. Különösen von-
zódik a magyar történe-
lemhez és a magyar
témákhoz, Ogyinnádcáty
sznov (Ti zen  egy álom)

címmel kiseposzt is írt a nándorfehérvári dia-
dalról, amely megjelent a Magyar Napló
2006. novemberi számában. Munkásságáért
megkapta az MTA Füst Milán fordítói díját.

Küldje el nevét és e-mail címét az
info@magyarnaplo.hu e-mail címre!

Iratkozzon fel a Magyar Napló
levelezőlistájára!


