
Báró László (1944, Buda -
pest) író. Magyar nyelv
–tör téne lem–szo ciológia
szakon végzett az ELTE-n
1969-ben és 1974-ben.
Évtizedekig szociológus
ku tatóként dolgozott. Kis -
orosziban él.

Bognár Antal (1951, Nagy -
fény) prózaíró, szerkesztő.
Szabadkán nőtt fel, Újvidé-
ken magyar tanszéki tanul-
mányai alatt és után a
Képes Ifjúság, az Új
Symposion, a Magyar Szó,
a Forum Könyvkiadó szer-

kesztője volt. Áttelepülése után 1991-től a
Magyar Sajtóban (ma az Új Médiánál) olvasó-
szerkesztő. Legutóbbi kötete: Tartozás (2012).

Csontos János (1962,
Ózd) költő, író. Sokáig a
Magyar Nemzet publicis -
tájaként dol  gozott, utóbb a
Nagyítás főszer kesz tő je -
ként. Leg utóbbi kötete:
Delelő – össze gyűjtött ver-
sek 2002–2010 (2011).

Deák-Sárosi László (1969,
Székelyudvarhely) költő.
1990 óta Budapesten él, a
Magyar Nem zeti Film archí -
 vum mun katársa. Az ELTE
magyar–filmelmélet szakán
végzett, jelenleg ugyanott
doktori hallgató. Számos

irodalmi és filmes publikációja mellett öt önálló
kötet szerzője. Egy szóló klasszikusgitár CD-t is
kiadott előadóként. Munkatársa a Hazanéző
című irodalmi folyóiratnak.

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) és a Magyar Köztársasági Érdemrend
tisztikeresztje kitüntetettje (2011). Leg utóbbi
kötete: Pók a víz alatt (novellák, 2012).

Izsó Zita (1986, Budapest)
költő, jelenleg az ELTE
jogász szakos hallgatója.
Első, testvérével közösen
írt darabjával 2005 őszén
megnyerte a Magyar Rádió
IV. Ifjúsági Színjátékíró
Versenyét. Verseket 2006

óta publikál különböző lapokban. 

Kemeny, Tomaso (1938,
Budapest) költő, író, for-
dító, az angol nyelv és iro-
dalom professzora. Milá -
nóban él. Magyarul meg-
jelent kötetei: Erdély
aranypora (2005), A vízö-
zön mondja (2011).

Kertész László (1960,
Budapest) az ELTE művé-
szettörténet szakán vég-
zett. A Praesens közép-
európai kortárs képzőmű-
vészeti folyóirat alapító
szerkesztője, 2002-től a
Képző- és Iparművészeti

Lektorátus művészeti főtanácsadója, 2008-tól
2012-ig szakmai igazgatója. Utolsó munkái:
Művészeti stratégiák és állami szerepvállalás a
köztéren (2010), www.szoborpalyazatok.hu
(2011), www.publicart-eica.hu (2012).

Kiss Benedek (1943,
Akasztó) költő, mű fordító.
A Kilencek köl tőcsoport
tagja. Arany János- és
József Attila-díjas (1979,
1999), valamint Ba lassi
B á l i n t - e m l é k k a r d o s
(2003). Leg utóbbi kötetei:

Apokrif litánia (2009), Utak keresztje (össze-
gyűjtött versek, 2010).

Konczek József (1942,
Magyarnádor) költő, író, új -
ságíró. A Kilencek alkotó-
csoport tagja. 1994-től az
MTI külpolitikai szerkesztő-
ségének munkatársa. Bethlen
Gábor-díjas (2009). Leg -
utóbbi kötetei: Formáért

sóvárgó (2008), Az okos szamár (2008). 

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 Babérkoszorú-
díjas és a Magyar Érdem-

rend középkeresztje kitüntetettje. Leg utóbbi
kötetei: Edward Stachura: Sze kercelárma avagy
emberek a téli erdőn (fordítás, 2012), Csoda a
Visztu lánál és a Balti-tengernél. A XX. századi
lengyel történelem sorsfordulói (2012).

Luzsicza István (1975,
Budapest) költő, újságíró,
kritikus. A FótCafé újság
szerkesztője, bírósági
tisztviselő. Első kötete:
Az artista estére haza-
megy (versek, 2006).

Marosi Lajos (1950,
Debrecen) műfordító. Ha -
jó tervezést Lenin grád ban,
filozófiát Buda pesten ta -
nult. A szociológia kandi-
dátusa. Orosz nyelvről
fordít verseket, 2002 óta
főleg Viszoc kijt. Buda -

pesten él, statisztikai folyóiratot szerkeszt. 

Miklóssy Endre (1942,
Bercel) építész-urbanista.
Tervezőként, kutatóként
dolgozott, jelenleg oktató a
Budapesti Corvinus Egye -
temen. Fontosabb kötetei:
Túl a tornyon, melyet por-
bul rakott a szél – magyar

gondolkodók a 20. században (2001), A másik
ember keresése (2009).

Mirtse Zsuzsa (1967,
Budapest) író, költő, szer-
kesztő. 2000 óta publikál
verset, esszét, szépprózát.
Legutóbbi kötetei: Idő és
mérték – szabálytalan ver-
sek (2010), Kondenzcsík –
főbenjáró versek (2011).

Péntek Imre (szül.: Molnár
Imre, 1942, Lenti) költő, író,
szerkesztő. Az ELTE ma -
gyar–filozófia szakán vég -
zett. A Kilen cek költőcso-
port tagja. 2003-tól Zala -
egerszegen él, a Pannon
Tükör főszerkesztője. József

Attila- (1994) és Bethlen Gábor-díjas (2009).
Leg utóbbi kötete: Félrebeszéd (versek, 2009).

Sebők Melinda (1979) iro-
dalomtörténész, tanár. 2008-
ban szerzett PhD-fokozatot
az ELTE-n. 2004–2012
között az ELTE TÓFK
Magyar Tanszékének okta-
tója. A Babits Kutatócsoport
tagja, a Magyar Irodalom -

történeti Társaság Fejér Megyei Tagozatának tit-
kára, a Német Nemzetiségi Gimnázium magyar
–angol szakos tanára. Legutóbbi kötete: A Nyugat
árnyékában (2011). 

Szabó A. Ferenc (1943)
Az ELTE-n szerzett törté-
nész, politológus és de mog -
ráfus diplomát. A törté ne -
lem tudomány kandidátusa.
A Nemzeti Köz szolgálati
Egyetem professzora. A 20.
századi ma gyar népesedés-

történet és Kovács Imre munkássága foglalkoz-
tatja. Legutóbbi könyve: A nemzetközi migráció
és korunk biztonságpolitikai kihívásai (2006).
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Szabó Imre (1990) a Károli
Gáspár Református Egye -
tem hallgatója. Hamvas
Béla regényeivel és irodalmi
jellegű munkásságával fog-
lalkozik. Kritikái, tanulmá-
nyai eddig kulturális portá-
lokon jelentek meg.

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 hol-
tak lesznek (Nagy Gáspár – interjú, versek,
fotók, 2008), Párbeszédek és per beszédek
(interjú kötet, 2010).

Szauer Ágoston (1963,
Pápa) költő. A szombathe-
lyi főiskolán és a pécsi
egyetemen szerzett ma -
gyartanári diplomát. 1995
óta a szombathelyi Bolyai
János Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium taná-

ra. Legutóbbi kötetei: Kódolt krónika (versek,
2005), Stációk (versek, 2011).

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

kon folytatott tanulmányokat. Innen-onnan
eltanácsolva, elbocsátva 1950-től a gyári,
üzemi, népgazdasági szakvezetés ismereteinek
birtokában egy közlekedési nagyvállalatnál
középvezetőként helyezkedett el. 1967-től

nyugdíjazásáig újságíróként és szerkesztőként
dolgozott főként az Új Embernél és a
Vigiliánál. A Magunk kenyerén című versanto-
lógiában indult 1972-ben. Eddig húsz verses-
kötete és tizenhat prózakötete jelent meg.
József Attila- (1991), Füst Milán- (1996),
Arany János- (2004), Stephanus- (2005),
Péterfi Vilmos- (2010), Déry- (2011) és
Kossuth-díjas (2012).

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!

Iratkozzon fel a Magyar Napló
levelezőlistájára!


















