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Teresa Ferenc (1934, Za 
mość) len  gyel költő. 1943. 
június 1-jén a náci meg
szállók lakóhelyét, Sochy 
falut felégették, a lakossá
got lemészárolták. Az ak -
kor kilencéves Teresa cso -

dás körülmények között megmenekült. Ma  gyar 
családnevének pontos eredete feledésbe me
rült, felmenői vélhetőleg Mária Terézia uralko
dása idején költöztek lengyel földre. Hu  szon -
négy verseskötet szerzője. Férje, Zbig  niew 
Jankowski szintén ismert költő – akárcsak 
két lányuk, Anna Janko és Milena Wieczo -
rek. A Balti-tenger partján, Sopotban él.

Tomaso Kemeny (1938, 
Budapest) költő, író, for
dító, az angol nyelv és 
irodalom professzora. Je -
len  leg Milánóban él. Ma -
gyarul megjelent kötetei: 
Erdély aranypora (2005), 

A vízözön mondja (2011).

Bíró József (Budapest, 
1951) költő, performer. 
Leg  utóbbi kötetei: Kado 
(2007), Self Acting – visual 
poems (2007), Halálom ha
lála (versek, 1973–2003, 
2008), Mukkeum si (2009).

Frigyesy Ágnes (1963, 
Kecskemét) újságíró, tudó
sító, (fő) szerkesztő. Szá -
mos erdélyi kulturális ren
dezvény médiafőnöke volt. 
Tagja a Magyar Újságírók 
Közösségének (1991) és a 

Független Újságírók Szövetségének (2006).

Mike Foldes (1946) ameri
kai költő, szerkesztő, kiadó-
 vezető. Édesapja, Föl  des 
István 1932-ben vándorolt 
ki az Egyesült Álla  mok -
ba; nagybátyja, Földes 
Dezső kétszeres magyar 

olimpiai bajnok kardvívó (1908 és 1912) volt. 
Az Ohiói Egyetem antropológia szakán szer
zett diplomát. A hetvenes évek kezdete óta 
számos napilap és magazin munkatársa,  
illetve szerkesztője. 2004 óta az általa alapí
tott Ragazine online művészeti és szórakoz
tató magazin főszerkesztője. A civil életben 
csaknem három évtizeden át elektronikai 
cégek értékesítési osztályán dolgozott. Nős, 
három gyerek édesapja.

Csontos János (1962, Ózd) 
költő, író. A Magyar Nem-
 zet publicis tája, a Nagyí-
tás főszer kesz tő je volt. 
Leg utóbbi kötetei: Delelő 
– össze gyűjtött versek 
2002–2010 (2011), Volt 

egyszer egy VÁTI – Egy tervezőiroda törté
nete 1950–2000 (Aczél Gáborral és Lukovich 
Tamással, 2013), Karnevál (2014).

Erdélyi György (1943, 
Budapest) színművész, 
rendező. 1968-ban szer
zett előadóművészi dip-
lomát, azóta több mint  
50 önálló estet készített. 
2006-ban volt a premierje 

a Benedikty Horváth Tamás regényéből  
készült, Szuvenír című színművének, amelyet 
ő rendezett és játszott. 2009-ben a Magyar 
Kultúra Alapítvány Petőfi-díjával tüntettek 
ki. 2010-től a Kompánia társulattal dolgozik 
együtt. 

Farkas Gábor (1977, 
Miskolc) költő, tanár, kri
tikus, szerkesztő. 2002-
ben végzett a Deb receni 
Egyetem magyar szakán. 
2001 óta jelennek meg 
versei, tanulmányai folyó-

 iratokban, antoló giákban. Kötetei: Tör  zsét 
tartó ág (2011), Vallását kereső hit (2012).

Kelemen Erzsébet (1964, 
Edelény) Deb  recenben élő 
író, költő, drámaíró. A Szent 
József Gimnázium és Kol-
 légium tanára. Kutatási te -
rülete a kortárs irodalom, 
az avantgárd, a vizuális 

költészet. A doktori disszertációját Papp 
Tibor vizuális költészetéből írta. Legutóbbi 
kötetei: Tiván (ifjúsági történelmi regény, 
2012); Testet öltött szavak. Papp Tibor vizuá
lis költészete (monográfia, 2012).

Beke Mihály András 
(1956, Bukarest) író, újság
író, műfordító, kul  túr    dip -
lomata. A Babeş-Bolyai 
Tu  do  mány  egyetem ma
gyar–orosz szakán vég
zett. A Pázmány Péter 

KTE-n szerzett Európa-szakértő diplomát. 
2003–2012 között a Magyar Televízió munka
társa. 2003–2008 között a bukaresti Magyar 
Kulturális Intézet igazgatója. Leg  utóbbi kö
tetei: Hunok Európában, Gondo  la  tok a ma
gyar kulturális diplomáciáról (2010), Alain 
Minc: Új középkor (fordítás franciából).

Ferenczi László (1937, 
Budapest) irodalomtörté
nész, író. Az MTA dokto
ra, az MTA Iro  da  lom -
tudományi Intézet ny.  
tanácsadója, a Miskolci 
Egyetem ny. tanára. Leg -

utóbbi kötetei: „Még egy kicsit nézni…” (esz
szék, 2009); Egy barátság margójára – Egy 
betegség anatómiája (versek, 2012).

Hárs Ernő (1920, Ma -
gyar  óvár – 2014, Buda -
pest) költő, műfordító, 
köz  gazdász, a Magyar Író -
szövetség örökös tag  ja. 
1946-tól 1976-ig a Kül -
ügyminisztérium munka

társaként az ENSZ-diplomáciában dolgozott. 
Legjelentősebb műfordításai közé tartozik 
Tassótól A megszabadított Jeruzsálem. Por -
tu  gál Műfordítói (1987), József Attila- 
(1993), Radnóti- (1996), Déry- (2003), Hie-
ronymus- (2010) és Stephanus-díjas (2011). 
Legutóbbi kötete: Odüsszeusz visszanéz (2011).

Ivády Balázs (1981, Buda-
 pest) költő, anesztezioló
gus szakorvos. Iskoláit 
Bu  dapesten, illetve Esz  ter -
gomban végezte. Kö  zép -
iskolai évei óta ír verse
ket, 1999-ben részt vett  

a Diákírók, Diákköltők Országos Talál  ko  zó -
ján. 2003 óta nem publikált, most tér vissza 
az irodalmi életbe.

Kalász Márton (1934, 
Som  berek) költő, író, mű  -
fordító. Volt a stuttgarti 
Magyar Kultu rá lis és Tá-
jékoztatási Központ igaz -
gatója, 2001 és 2007  
kö zött a Magyar Író szö -

vetség elnöke. 2009 óta a Magyar Mű  vészeti 
Akadémia tagja. József Attila- (1971, 1987), 
Stephanus- (2007), Balassi Bálint-emlékkard 
(2013) és Kossuth-díjas (2013). Leg utóbbi 
kötete: Berlin – zárt övezet (2010).
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Szebeni Olivér (1928, 
Budapest) a fővárosban 
és külföldön tanult teoló
giát, a Baptista Teológiai 
Akadémián volt a hatva
nas, majd a nyolcvanas 
években tanár. Florida  

államban disszertált és szerzett doktori cí  met. 
Elsősorban az egyház történelmét kutatta  
a XVI. századtól. 1989 óta publikál könyve
ket, cikkeket, tanulmányokat. Leg  utób  bi kö
tete: Beszéd, nyelv és a Biblia (2008).

Serfőző Simon (1942, 
Zagyvarékas) költő, író. 
A Hetek költőinek tagja. 
1968-tól a miskolci Nap-
jaink munkatársa, jelen
leg a Felsőmagyarország 
Kia dó vezetője. József 

Attila-díjas (1991) és Balassi Bálint-emlék -
kardos (2008). Legutóbbi kötete: Égig érő 
nyár (gyermekversek, 2013). Magyar Érdem-
   rend középkeresztje (polgári tagozata, 2012) 
kitüntetésben részesült.

Szakály Sándor (1955, 
Törökkoppány) hadtörté
nész, egyetemi tanár, az 
MTA doktora. Volt a Had-
 történeti Intézet és Mú -
zeum főigazgatója (1999–
2000), a Duna Televízió 

alelnöke (2001–2004), a Semmelweis Egye -
tem (2007–2009), a veszprémi Pannon Egye-
 tem (2009–2010) egyetemi tanára. Jelenleg  
a Károli Gáspár Református Egyetem inté
zetvezető professzora. Kutatási területe az 
1868 és 1945 közötti magyar hadtörténelem, 
társadalom-, illetve sporttörténet. Legutóbbi 
kötetei: Múltunkról – kritikusan? (kritikák, 
2005); Katonák, csendőrök, ellenállók (Tanul-
 mányok, 2007); Akik a magyar királyi csend
őrséget 1919 és 1945 között vezették (2013, 
2014).

Mórocz Gábor (1981, 
Hódmezővásárhely) dok -
torandusz hallgató, böl
csész-tanár. A Szegedi 
Tudományegyetem Böl -
csészettudományi Karán 
végzett 2005-ben történe

lem, 2006-ban filozófia szakon. 2010-ben  
fejezte be magyar nyelv és irodalom szakos 
tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus 
Egye  temen. 2012 óta a Pázmány Péter Ka -
tolikus Egyetem Irodalomtudományi Dok  tori 
Iskolájának hallgatója. Kutatási területe: a ma-
 gyar esszé és esszéisztikus széppróza törté
nete a XIX. század második felében és a XX. 
század elején.

Kovács Flóra (1982, Hód-
 mezővásárhely) irodalom-
történész, egyetemi óra
adó (SZTE), PhD, szer
kesztő. Kortárs irodalom, 
irodalomelmélet, színház-
 elmélet, komparatisztika 

területén közöl írásokat. Megjelent kötete:  
A közösség a kortárs erdélyi drámában és 
színházban (2013)

Oberczián Géza (1961, 
Budapest) agrármérnök, 
vállalati tanácsadóként és 
trénerként dolgozik. Duna-
 keszin él. A Magyar Író -
szövetség Íróiskolájának 
hallgatója.

Julia Schiff (1940, Detta). 
Tizenegy éves korában 
szüleivel és testvéreivel 
együtt deportálták a Bă -
răgan-síkságba. Francia–
román szakos tanárnő, ok-
 leveles műfordító. 1981 

óta Münchenben él, az ottani egyetem roma
nisztika intézetében tanszéki titkárnő volt 
nyugdíjaztatásáig. Jelenleg szabadfoglalko
zású író, fordító, esszéista és irodalomkriti
kus. Két regénye (az egyik saját fordításban 
magyarul is), egy magyar elbeszélés- és egy 
német lírikakötete, valamint hét magyarból 
németre fordított próza-, ill. lírakötete jelent 
meg. Több irodalmi díjat nyert Né  met  ország-
 ban. A Román Írószövetség tagja.

Majoros Sándor (1956, 
Bácskossuthfalva): író. 
1976-tól 1991-ig Bács kos-
suthfalván elektrotechni
kusként dolgozott, 1991 
óta Budapesten él. József 
Attila-díjas (2004). Leg -

utóbbi kötetei: Emberrel esik meg (novellák, 
2007), Tranzitszálló (2009), Az eperfa nyol
cadik gyökere (2013).

Paul Sohar költő, diák
korában hagyta el hazáját 
1956-ban, az Egyesült Ál-
 lamokban fejezte be filo
zófiai tanulmányait. Egy 
laboratóriumban kezdett 
dolgozni, de fő munkájá

nak az irodalmat tekintette. Több mint két
száz alkalommal szerepelt angol nyelvű ki
adványokban a verseivel, fordításaival és 
prózájával. A magyar irodalom egyik leg-
aktívabb népszerűsítője és fordítója Ame   -
rikában, Legutóbbi kötete: Dancing Embers 
(Kányádi-versek gyűjteménye, 2002), Ho 
ming Poems – Hazajáró versek (saját versek, 
2005).

Loschitz Ferenc (1977, 
Pécs) költő. Győrben él.  
A Pécsi Tudomány egye te-
men szerzett művelő dés -
szervezői diplomát, je  len-
 leg a Molnár Vid Bertalan 
Művelődési Központ mun-

    katársa. Számos folyóiratban publikál.

Zsille Gábor (1972, Bu -
dapest) költő, műfordító, 
szerkesztő. 2004-ig Krak -
kóban, jelenleg Bu  da pes -
ten él. A Magyar PEN 
Club volt titkára, a Ma -
gyar Írószövetség Mű  for -

dítói Szakosztályának elnöke, a Ma  gyar 
Napló versrovatvezetője. Bella István-díjas 
(2008). Legutóbbi kötetei: Ro  man Chojnacki: 
Íratlan versek (fordítás, 2008), Amit keres
tünk (versek, 2009), Evelyn Waugh: Heléna 
(fordítás, 2010), Wacław Oszajca: Az öröm 
szenvedése (fordítás, Ko  vács Istvánnal közö
sen, 2012), Anna Świrszczyńska: Barikádot 
építettem (for dítás, 2014).

Látogasson el a Magyar Napló webáruházába, ahol kedvezményes áron  
vásárolhatja meg kiadványainkat:

Vers • Próza • Dráma • A Magyar Irodalom Zsebkönyvtára • Nyitott Műhely  
albumsorozat • Mesekönyvek • Németh László irodalomtörténete • Ismeretterjesztő  
könyvek • Műfordítások • Művészeti albumok • Szociográfia • Irodalomtörténet,

tanulmány, esszé • Antológiák  ► www.magyarnaplo.hu


