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Bakos István (1943, Bánfa) művelődéskutató, 
közíró. Az ELTE magyar–népművelés szakán, az 
Eötvös Kollégium tagjaként diplomázott 1969-
ben. Tudományos kutatóként, kutatásszervezőként, 
köztisztviselőként dolgozott és publikált. A Beth-
len Gábor Alapítvány kurátora, az Eötvös József 
Kollégium Baráti Körének választmányi tagja. 

Csíki András (1980, Nyárádszereda) költő, 2004 -
ben végzett a Debreceni Közgazdaságtudományi 
Egyetemen és 2012 -ben a Debreceni Egyetem új-
ságíró szakán. 2003 óta publikál anyaországi és 
határon túli magyar irodalmi folyóiratokban. Első 
kötete: Aposztróf (2013).

Csizmadia Zoltán (1933, Mátészalka) festőmű-
vész a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő 
szakán végzett 1958-ban. 1958 óta rendszeresen 
részt vesz országos képzőművészeti kiállításokon. 
1966–1979 között a Magyar Képző- és Ipar mű-
vészek Szövetsége Veszprém megyei titkáraként 
aktív közéleti szerepet vállalt a megyei képzőmű-

vészeti életnek az ország vérkeringésébe való intenzív bekapcsolásá-
ért. Festményeinek témái a magyar vidéki élethez, a magyar történe-
lemhez kapcsolódnak. 1979 óta Csopakon és Budapesten él. Mások 
mellett Egry József- (1969)  és Veszprém megye Pro Comitátu-díjas 
(2003). Kötete: A Magyar Képzőművészeti Főiskola részvétele az 
1956-os forradalom- és szabadságharcban (feleségével közösen, 
2001).

 Csontos János (1962, Ózd) költő, író. A Magyar 
Nem  zet publicis tája, a Nagyí tás főszer kesz tő je 
volt. József Attila-díjas (2015). Leg utóbbi kötetei: 
Tízes évek (2015), Angyaldekameron (2015).

Darányi Sándor (1951, Budapest) költő, író, mér-
nök. 1986 óta publikál verseket és esszéket a Je  len-
 kor, a Mozgó Világ, a Liget és a Holmi hasáb jain. 
Legutóbbi kötete: Narvál és Mákvirág – Végleg 
most (versek, 2012).

 Deák-Sárosi László (1969, Székelyudvarhely) 
költő. 1990 óta Buda pes ten él, jelenleg a Ma  gyar 
Nem  zeti Filmarchívum munkatársa. Az ELTE ma-
 gyar–filmelmélet szakán végzett, jelenleg az ELTE 
nyelvtudományi doktori iskolájának hallgatója. 
Mun  katársa a Hazanéző című irodalmi folyóiratnak. 
Leg  utóbbi kötetei: Libás Matyi (2013), Kereszt  út 
(2013).

Ébert Tibor (1926, Pozsony) Bartók-, Pásztory- 
és Péterfi Vil  mos-díjas költő, író, zeneművész.  
A Liszt Ferenc Zene  művészeti Főiskolán és az 
ELTE magyar irodalom, filozófia és esztétika sza-
kán végzett. 1945-ben Budapestre települt, majd 
Francia or  szág  ban élt. Több hangjáték szerzője. Leg -
utóbbi kötete: Kamaramuzsika (hét dráma, 2014).

 Erdélyi György (1943, Budapest) színművész, ren-
dező. 1968-ban szerzett előadóművészi dip lo  mát, 
azóta több mint 50 önálló estet készített. 2006-ban 
volt a premierje a Benedikty Horváth Tamás regé-
nyéből készült, Szuvenír című színművének, ame-
lyet ő rendezett és játszott. 2009-ben a Magyar Kul-
 túra Alapítvány Petőfi-díjával tüntettek ki. 2010-től 
a Kompánia társulattal dolgozik együtt. 

Filip Tamás (1960, Budapest) költő. Köz  jegy  ző-
ként dolgozik. A Kortárs, majd a Magyar Napló 
versrovatát szerkesztette. Leg  utóbbi kötete: Album 
(válogatott és új versek, 2015).

 Jámborné Balog Tünde (1938, Hódme  ző  vásár-
hely) író, pedagógus, mű  vé  sze  ti iskolában tanít 
Makón. A kilencvenes évek elején kezdett el no-
vellákat írni. A Magyar Író szö  vetség ní  vó díjasa 
(2003). Leg utób   bi kötetei: Utazások a labirintus-
ban (no vellák, 2009), Odette vendégei (novella-
füzér, 2011) Temp  lomkerti látomások (elbeszélé-
sek, 2014).

Jánosi Antal (1937, Budapest) dramaturg, szerkesz-
 tő-rendező az ELTE magyar–történelem szakán 
végzett. Évtizedekig dolgozott az MTV Drámai Osz-
 tályán, közel 100 tévéfilm megvalósításában vett 
részt. Közülük számtalan művet díjaztak nemzet-
közi tévéfesztiválokon. 1996 óta kulturális port  ré -
filmeket rendez költőkről, írókról, szobrászokról, épí-

tészekről stb. Sulyok Vince és Csokits János költők filmes vallomásainak 
szerkesztett változatát a Magyar Napló közölte 2006-ban és 2010-ben.

Jász Attila (1966, Szőny) József Attila-, Zelk 
Zoltán-, Arany János-, Radnóti- és Prima-díjas 
költő, esszéíró. Tanulmányait a Veszprémi Vegy -
ipari Egyetemen és az Eszterházy Károly Fő  is -
kolán végezte. 1993-tól az Új Forrás szerkesztője, 
2010-től főszerkesztője. Legutóbbi kötete: Csen -
des Toll utazik (2015).

Kabán Annamária (1953, Kolozsvár) magyar–
francia szakos bölcsész-tanár, a nyelvtudomány 
kandidátusa, a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- 
és Irodalomtudományi Intézetének habilitált do-
cense, a nemzetközi Dsida Akadémia ügyvezető 
elnöke, esszé- és tanulmányíró. Legutóbbi szerzői 
kötetei: Szövegek színeváltozása (2005), Lét és 

nyelv (2006), A szövegvizsgálat útjain (2009). Dsida Jenővel és költé-
szetével foglalkozó, társszerzővel közreadott kötetei: Vers és lélek 
(2007), Textus és intertextus (2009), Ó, múzsa, tedd, mi istened pa-
rancsa (2011), Reflexió és önreflexió Dsida Jenő költészetében (2014).

Keszthelyi Rezső (1933, Szolnok) költő, író, mű-
fordító. Az ELTE magyar–történelem szakán vég-
zett. 1962-től a Corvina, 1974-től a Magvető Ki -
adó szerkesztője. Francia nyelvű irodalmat fordít. 
Legutóbbi kötete: Emlék Kert (2015).



Szerzôink

2015. október  |  www.magyarnaplo.hu |69Magyar
Napló

Király Farkas (1971, Kolozsvár) költő, író, mű-
fordító, szerkesztő. 2002 óta él Budapesten. 2004–
2011 között a Napút és a Napkút Könyv kiadó szer-
kesztője. 2010 óta az Ambroozia műfordításrova-
tának szerkesztője. Bella István-díjas. Legutóbbi 
kötete: Szét, nem össze (versek, 2013).

Kontra Ferenc (1958, Darázs) író a szegedi József 
Attila Tu  dományegyetemen végzett 1982-ben. Az 
újvidéki Ma  gyar Szó irodalmi mellékletét, a Ki  lá-
 tót szerkeszti. Munkáit több nyelvre lefordították. 
Többek között Szirmai- (1992), Artisjus- (1995), 
Márai Sándor- (2013) és József Attila-díjas (2014). 
Legutóbbi kötetei: Drávaszögi keresztek (regény, 

II. ki  adás, HunCro Kiadó–Életjel Kiadó–Magyar Napló Ki  adó, 2008), 
Idegen (regénytrilógia, Magyar Napló Kiadó, 2013), Angyalok regénye 
(novellák, Magyar Napló Kiadó, 2014).

 Lackfi János (1971, Budapest) József Attila-, 
Gérecz Attila-, Déry Tibor-, kétszeres Qua  si  mo -
do-, Prima Primissima-díjas költő, író, műfordító. 
Az ELTE magyar–francia szakán végzett. 1994–
2013 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
tanára. A Nagyvilág és a Dokk szerkesztője. Leg -
utóbbi kötetei: Három a magyar igazság (novel-
lák, 2014), Szakimesék (mesék, 2014).

 Lőrincz György (1946, Kápolnás) író. Ze  te  laka 
környékén tanított, majd a székely  udvar  helyi Élel -
mi szer ipari Gépgyár techni kusa volt. 1989-től a 
Nem zeti Megmentési Front nál dolgozott, 2000-től 
Har gita Megye Mű velődési és Vallásügyi Felü -
gye lő ségén, ma Igaz gatóságán. Szé kely ud var he-
lyen él. Szabó Zoltán- és Szé  kelyföld-díjas. Leg-
utób bi kötete: A szív hangjai (2014).

Mezei Balázs (1960, Pestszenterzsébet) filozófus, 
irodalmár. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
professzora, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora, a Magyar Vallástudományi Társaság el-
nökségének tagja. Nemzetközi szerkesztőségek, 
illetve kutatási programok résztvevője. 1993-ban 
szerzett doktori fokozatot. Az 1990-es években 

hozzájárult az ELTE BTK filozófiai doktori iskolájának kiépítéséhez. 
Több úttörő munkát, fordítást publikált fenomenológiai tárgykörben. 
Főbb kutatási területei: a vallás és a fenomenológia kapcsolata, illet-
ve a szépirodalmi és a filozófiai gondolkodás viszonya. Legutóbbi 
kötetei: Mai vallásfilozófia (2010); Karácsony az Andok felett (esz-
szék, 2010), Molnár Gyula emlékkönyv (szerk., 2011), Religion and 
Revelation after Auschwitz (2013), Illuminating Faith: An Invitation 
to Theology (társszerzőkkel, 2015). 

 Mezey Katalin (1943, Budapest) költő, író, mű   -
fordító, a Kilencek költőcsoport tagja. A Szép ha-
lom Könyv műhely igaz ga tója, 1992-től 2008-ig az 
Írók Szak szer vezetének főtit ká ra. József Attila- 
(1993), Prima- (2007), Bethlen Gábor- (2009), 
Partiumi Írótábor (2013) és Kossuth-díjas (2015). 
Leg  utóbbi kötetei: Ismernek téged (2014), Csutka-
 jutka meséi és újabb történetek (2015).

Mudriczki Judit (1979, Ózd) irodalomtörténész. 
Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Kato li-
kus Egyetem angol–magyar szakán végezte, majd 
2010-ben ugyanitt szerzett doktori (PhD) fokoza-
tot irodalom- és kultúratudományból. Egyetemi 
oktatóként először a Pázmány Pé  ter Katolikus 
Egyetem Bölcsészet- és Társa dalom tudományi 

Karán, majd a Budapesti Gazdasági Főiskola Kül  ke  res kedelmi Karán 
dolgozott. Jelenleg a Pannon Egyetem Fordító- és Tolmácsképző In -
tézeti Tanszékének adjunktusa, és egy modern magyar irodalmi ku-
tatócsoport tagja a Pázmány Péter Katolikus Egye  temen. Fő kutatási 
területe az audiovizuális fordítás elmélete és gyakorlata, az angol–
magyar kulturális kapcsolatok, illetve a magyar irodalmi művek 
angol fordításának és kiadásának története.

Oláh János (1942, Nagy berki) költő, író. A Ki  len-
cek költőcsoport tagja. 1994-től a Ma  gyar Napló 
folyóirat fő  szerkesztője. Greve- (1992), József At-
 tila- (1994), Már cius 15-e (2007), Beth  len Gábor- 
(2009), Márai Sán  dor- (2012), Partiumi Írótábor 
(2012) és Magyarország Babérkoszorúja-díjas  
(2014). Legutóbbi kötetei: Száműzött történetek 

(novellafüzér, 2011), Közel (regény, 2014), Belső tükör (összegyűjtött 
versek, 2014), Az őrült (regény, 2015).

Pósa Zoltán (1948, Debrecen) író, költő, iroda-
lomtörténész.  József Attila- (2000), Szellemi Hon-
  védelem- (2007), Péterfy Vilmos-életműdíjas (2010), 
Pro Cultúra Újbuda (2013), a Magyar Érdemrend 
Tisztikeresztje (2013) kitüntetésben részesült. Újabb 
kötetei: Az ifjúság maradéka (2009, a Magyar 
Napló 2007-es regény  pályázatának különdíjasa, 

bolgár nyelven Osz tan ki ot mladosztta, ford. Julia Krumova, 2012), 
Pósa Zoltán breviáriuma I–II (2010, 2011), A fehér bohóc feltámadá-
sa (versek, 2011), Egy az Isten (versek, 2013), Seminoma avagy kór-
ház a város közepén (regény két kötetben, 2015). 

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 VERITAS Történetkutató Intézet fő-

igazgatója és a Károli Gáspár Református Egyetem intézetvezető 
professzora. Kutatási területe az 1868 és 1945 közötti magyar hadtör-
ténelem, társadalom-, illetve sporttörténet. Legutóbbi kötetei: Múl -
tunk  ról – kritikusan? (kritikák, 2005); Katonák, csendőrök, ellenál-
lók (Tanul  mányok, 2007); Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 
és 1945 között vezették (2013, 2014), A 2. vkf. osztály (2015).

Szegedi Kovács György (1959, Szeged) Vörös-
marty-díjas költő. Gyermekkorát a szerb határ 
melletti Kelebián töltötte. Tanul  má  nyait az Ad ven-
 tista Teológiai Főiskolán végezte. 1987 óta pub  li -
kál folyóiratokban, nyolc önálló könyv szerzője. 
Sár  szent  mi há lyon él. Legutóbbi kötete: Enyhítő 
körülmények (versek, 2014).


