
Árkossy István (1943, Ko -
lozsvár) festőművész, gra -
fikus. 1966-ban végzett a
helyi Képzőművészeti Egye -
temen, 1967-től a ko lozs -
vári Utunk irodalmi-mű -
vészeti hetilap művészeti
szer kesztője volt. 1987-ben

Buda pestre költözött. Fiával, Árkossy Zsolttal
közösen jelent meg KÉPírás – A csend ösvénye-
in (2011) című albumuk kiadónk gondozásában.

Balázs Tibor (1958, Ara -
nyos gyéres) költő, műfor-
dító, irodalomtörténész, az
Accordia és a Littera Nova
Kiadó vezetője. Kolozs -
váron, Grenoble-ban és
Budapesten tanult, PhD
fokozatot szerzett. Leg -

utóbbi kötete: Maforizmák (5. kiadás, 2010).

Banner Zoltán (1932,
Szatmárnémeti) művészet-
történész, költő. Volt tanár-
segéd a Bolyai Tudomány -
egyetemen, az Utunk című
irodalmi-mű vészeti hetilap
szerkesztője. 1988 óta Békés -
csabán él. Magyar Köztár -

sasági Arany Érdemkeresztet (2004), Szervá -
tiusz-díjat (2005), Ma gyar Érdemrend Lovag -
keresztet (2012) kapott. Leg utóbbi kötete: Hátra
ne nézz! (versek, 2012, Magyar Napló).

Benő Attila (1968, Maros -
vásárhely) költő, nyelvész.
A kolozsvári Babeş–Bolyai
egyetem docense, 2013-
ban az ELTE-n habilitált
doktori címet szerzett.
Legutóbbi kötete: A dolgok
másik neve (tanulmányok,

2011). Bretter György-díjas (2012).

Fellinger Károly (1963,
Pozsony) költő, agronómus.
Jókán él. Az Iródia mozga-
lommal indult írói-költői
munkássága. Eddig 14 önál-
ló kötete jelent meg, versek,
gyerekversek, falumonográ-
fia. Műveit német re, angolra

és szerbre is lefordították. Tagja a Szlovákiai
Magyar Írók Társasságának. 

Hörcher Eszter (1984,
Budapest) művészettörté-
nész, esztéta. A Pázmány
Péter Katolikus Egyete -
men végzett, jelenleg a
Magyar Nemzeti Múzeum
munkatársa. 

Jámborné Balog Tünde
(1938, Hódmezővásár hely)
író, pedagógus, grafikus-
művész. Művészeti iskolá-
ban tanít Makón. A Ma -
gyar Író szö vetség nívó -
díjasa (2003). Leg utób bi
kötete: Odette vendégei

(novellafüzér, 2011). Idén augusztus 20-a alkal-
mából a Magyar Érdemrend Lovag kereszt pol-
gári tagozat kitüntetést kapta. 

Jávorszky Béla (1940,
Budapest) író, műfordító,
diplomata. Finn, svéd és
észt irodalmat fordít.  Finn
állami irodalmi díjas
(1976), Füst Milán-
(1998), József Attila-
(2002) és Magyar PEN

Club Janus Pannonius műfordítói díjas (2013).
Legutóbbi fordítása: Fölmagasodik hirtelen –
Tizenkét finn költő (2012). Idén ősszel jelenik
meg új finn fordítás kötete: Jouni Inkala:
Arcunk mögött egy másik arc címmel kiadónk
gondozásában. 

Kecskés Mónika a Nyír -
egyházi Főiskola főiskolai
docense, a győri Széche nyi
István Egyetem Zene mű -
vészeti Intézetének egye -
temi adjunktusa, a belváro-
si ferences templom egy-
házzenei igazgatója, orgo-

nista és karvezető, a Cappella Mariana szkóla és
a Greccio Kamarakórusának vezetője.

Kelemen Lajos (1954,
Büssü) író, Kaposváron él,
Radnóti-díjas. Legutóbbi kö -
tetei: Olvasó (esszék, 2008),
Föltett igaz (versek, 2010),
Égni másért se (esszék,
2012), Árnyalatok igazsá-
ga (tanulmányok, 2013).

Kiss Benedek (1943,
Akasztó) költő, mű fordító.
A Kilencek köl tőcsoport
tagja. Arany János- és
József Attila-díjas (1979,
1999), valamint Ba lassi
Bálint-emlékkardos (2003).
Leg utóbbi kötete: Napi

gyász, napi vígasz (versek, 2012).

Kötter Tamás (1970,
Csorna) ügyvéd, prózaíró.
Novellái jelentek meg a
Kalligram, ESŐ, Palóc -
föld, Hévíz, Forrás, Opus
folyóiratokban. Buda pes -
ten él. Első prózakötete
Rablóhalak címmel októ-

berben jelenik meg a Kalligram Kiadónál.

Makkai Ádám (1935,
Budapest) költő, nyelvész-
professzor. 1956-tól az
Egyesült Államokban él.
A Forum Linguisticum
folyóirat megalapítója.
1996-ban látott napvilágot
a magyar költészetből

válogatott és fordított antológiája. Kossuth-
díjas (2011). Legutóbbi kötete: Jézus és a
démonok imája (2005), Kutyapest (2010). 

Nagy Gábor (1972, Kör -
mend) költő, irodalom -
 történész. A debreceni
Kos suth Lajos Tudomány -
egye tem magyar–német
szakán végzett 1996-ban,
majd 2000-ben doktorált.
Jelenleg a szombathelyi

Savaria Egyetemi Központ docense. Bella
István- (2009) és József Attila-díjas (2013).
Legutóbbi kötete: Hét határ (versek, 2012).

Oláh András (1959,
Hajdúnánás) költő, drá-
maíró. A nyíregyházi
Besse nyei György Ta -
nárképző Főiskolán és a
debreceni Kossuth Lajos
Tu  dományegyetemen
végzett. Mátészalkán él.

A Partium irodalmi és művészeti folyóirat
főmunkatársa. Legutóbbi kötete: Anyag -
fáradtság (2010).
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Jókai Annának ítélte oda a Bocskai István Társaság a 2013. évi Bocskai

István-díjat, amit a Kossuth-díjas, Prima Primissima-díjas író július

28-án az érmelléki Szentjobbon (Erdély) vett át.  

A díjátadás ünnepi istentisztelettel kezdődött, melyen Csűry István, a

Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét.
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Oláh János (1942, Nagy -
berki) költő, író. A Kilen cek
költőcsoport tagja. 1994-től a
Magyar Napló folyóirat fő -
 szerkesztője. Greve- (1992),
József Attila- (1994), Már cius
15-e (2007), Bethlen Gábor-
(2009), Márai Sándor- (2012)

és Partiumi Írótábor díjas (2012). Leg utóbbi kötete:
Száműzött történetek (novellafüzér, 2011).

Papp István Géza (1950,
Kecskemét) irodalomtörté-
nész. 1975-ben a szegedi
egyetem magyar–angol sza-
kán végzett, 1979-ben dok-
torált. 1975 óta ennek az
egyetemnek az oktatója,
1999–2001 között a Buka -

resti Állami Egyetem vendégtanára. Tanul -
mányait a XX. századi magyar irodalomról és az
igazságügyi retorika témakörben írja. Legutóbbi
kötete: Ady Endre vonzásában (2007).

Péntek Orsolya prózaíró,
újságíró, az Oroszlános
Udvar kulturális portál
egyik szerkesztője. Kötete:
Az őszön egy rőtbarna ko -
mondor borongol keresztül
(2002).

Sárközy Péter (1945, Buda -
pest) Az ELTE ma gyar–olasz
szakán végzett 1968-ban.
1979-óta a ró mai La Sapienza
Tudo mány egyetem egyetemi
tanára. A Magyar Köztársaság
Tiszti-keresztje kitüntetettje.
A Rivista di Studi Ungheresi

olaszországi magyar filológiai folyóirat alapító
főszerkesztője. Legutóbbi kötete: Róma mindannyi-
unk közös hazája. Magyar emlékek Rómában –
magyarok emlékei Rómáról (2010).

Snopek, Jerzy (1952) len-
gyel irodalomtörténész, mű -
fordító. 2006-ig a Lengyel
Tudományos Akadémia Iro -
dalom tu do má nyi Inté ze -
tének igazgatóhelyettese,
ma a varsói B. Prus Böl -
csészet tu do mányi Főiskola

dékánja. Jelenleg Petőfiről ír monográfiát.

Szakály Sándor (1955,
Törökkoppány) hadtörté-
nész. Jelen leg a Károli
Gáspár Református Egye -
tem intézetvezető profesz-
szora. Kutatási területe az
1868 és 1945 közötti
magyar hadtörténelem,

társadalom-, illetve sporttörténet. Legutóbbi
kötete: Akik a magyar királyi csendőrséget
1919 és 1945 között vezették (2013). 

Szakolczay Lajos (1941,
Nagykanizsa) irodalom -
történész. Kor társ magyar
iroda lom mal, kü  lönös tekin -
tettel 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: Határtalan (2011), Sors -
szerűség, álom, etika (2012).

Szenyán Erzsébet (1943,
Budapest) műfordító. 1975-
től 1980-ig a Buda pesti
Lengyel Tájékoztató és
Kulturális Központ munka-
társa. A Lengyelország
Újjászületése Érdemérem
Lovagkeresztje, a Lengyel

Kultúráért Érdemérem, a Lengyel PEN Klub, a
József Attila-díj kitüntetettje.

Szőcs Géza (1953, Maros -
vásárhely) költő, drámaíró,
műfordító, 2010-től a Nem -
zeti Erőforrás Minis z -
térium kulturális államtit-
kára. 1982-ben Ceauşescu-
ellenes kiadványok előállí-
tása miatt letartóztatják,

majd kiutasítják Romániából. 1990-ben térhet
vissza, politikai szerepet vállal. József Attila-
díjas. Legutóbbi kötete: Dsida Jenő és Tasso
Marchini (tanulmány, 2010).

Temesi Ferenc (1949,
Szeged) író. József Attila-
(1988), a Magyar Köztár -
sasági Ér demrend kiske-
resztje (1994) és Babérko -
szorú-díjas (2011). Leg -
utób bi regényei: Bartók
(2012), Apám (2013).

Tőzsér Árpád (1935,
Gömörpéterfalva) költő, író.
A pozso nyi Comenius Tu -
dományegyetem adjunktu-
sa. A Madách-Posonium
Kiadó főszerkesztője.
József Attila- (1993) és
Kossuth-díjas (2004).

Legutóbbi kötete: A vers ablakán kihajolva
(válogatott versek, 2010).

Turcsány Péter (1951,
Budapest) író, műfordító,
szociológus. A Polisz című
irodalmi lap főszerkesztője,
a Kráter Műhely Egye sület
vezetője. 2006-tól önkor-
mányzati képviselő Pomá -
zon, 2010-től idegenforgal-

mi tanácsnok. A Magyar Köztárasági Arany
Érdemkereszt kitüntetettje (2011). Legutóbbi
kötete: Arc és Lélekzet (versek, 2011). 
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Magyar
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és a jövőben tájékoztatást kap
rendezvényeinkről, 
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Küldje el nevét és e-mail címét az
info@magyarnaplo.hu e-mail 

címre, vagy iratkozzon fel 
honlapunk Hírlevél rovatában: 
http://www.magyarnaplo.hu


