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 Ágh István (1938, Felsőiszkáz) kétszeres József 
Attila-, Kossuth-, Radnóti- és Prima-díjas, Balassi 
Bálint-emlékkardos költő, író, műfordító. A Nem-
 zet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia tag  ja. 
A Hetek alkotójaként indult. 1975-től az Új Írás 
munkatársa, jelenleg a Hitel szerkesztője. Leg -
utóbbi kötetei: Összegyűjtött versek I–II. (2013), 
Szavak honvágya (2013), Válasz hazulról (2015).

 Báger Gusztáv (1938, Csörötnek) József Attila- 
és Bertha Bulcsu-emlékdíjas költő, a Szabad Né  met 
Írószövetség Ezüstkönyv-kitüntetettje. A köz  gaz-
daság-tudomány kandidátusa, az Állami Szám -
vevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézetének 
főigazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
tanára. A Magyar Írószövetség felügyelőbizottsági 
elnöke. Legutóbbi kötete: Zongorahangoló (új ver-
sek, 2015).

 Bíró Gergely (1979, Budapest) szerkesztő. A Páz-
 mány Péter Katolikus Egyetem magyar–kommu-
nikáció szakán végzett 2003- ban. Az  óta a Magyar 
Naplónál dolgozik, próza-  és ol  va  só  szerkesztő. 
Egy évtizedig szerkesztette Az év novellái anto ló -
gia  sorozatot. Móricz Zsig  mond (2009) és „Buda -
pest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” ösztön-
díjas (2012). Kötetei: Oroszlánkeringő (novel  lák és 
kisregény, 2010), A kris  tálnak mindegy (interjúk, 
esszék, kritikák, 2014).

 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).

Faludi Ádám (1951, Tatabánya) író. Számos mun-
kahelyen, legtovább tanárként, majd újságíróként 
dolgozott, jelenleg szabadfoglalkozású. 1970-től 
az írás mellett más kifejezési formák is – happe-
ning, akció, vizuális költészet, rock – megjelen-
nek alkotásaiban. Legutóbbi kötete: A rockdíler 
(2013).

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

Hóvári János (1955, Kis  korpád) PhD, történész, 
külpolitikai szakértő, orientalista. Az ELTE tör  té-
 nelem–török szakán vég  zett, tagja volt az Eötvös 
Collegiumnak. Dolgozott az MTA Tör  ténet tudo-
mányi Intézetében és a Pécsi Tu  do  mány egye te-
men, ahol címzetes egyetemi ta  nár. 1992 óta a Kül-
 ügy  mi  nisz  térium munkatársa, 2000–2004 között 

Izra  elben, 2008–10 között Kuvaitban, 2012–14 kö  zött pedig Török -
ország  ban nagykövet. 2010–12 között a globális ügyek helyettes ál-
lamtitkára a Külügy  minisz  tériumban. 2015 óta tölti be a Magyar 
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) főigazgatói 
posztját. Számos tanulmányt tett közzé a magyarországi török hó-
doltság, valamint a balkáni és a közel-keleti térség és Török  ország 
múltbeli és aktuális viszonyairól. Legutóbbi kötetei: A Hűt  len Dobó 
(1987), Rodostói emlékek és tanulmányok (2009). 

 Ircsik Vilmos (1944, Városlőd) író, műfordító iro-
   dalmi munkásságát a Tiszta szívvel nemzedéké-
ben kezdte. Veszprémben él. Magyar Napló- nagy-
 díjas (2000), Szabó Zoltán- díjas (2005), a Ma    gyar 
Írószövetség és a HM pályázatának ní  vódí jában 
(2003, 2004, 2009), különdíjában (2005) és össze-
vont díjában (2007, 2011) részesült. Leg  utóbbi kö-
tete: Kertek és kerítések (2014).

Jánosi Zoltán (1954, Miskolc) Arany János- 
(2010) és József Attila-díjas (2014) irodalom tör-
ténész, egyetemi tanár, a Nyíregyházi Főiskola 
rektora volt. Legutóbbi kötetei: „Szólítlak, hattyú! 
– válogatott írások Nagy László életművéről 
(2006), „Leszek haláltól ronthatatlan” – olvasó-
könyv Ratkó József életművéhez (2010), Barbárok 

hangszerén. Társadalom és antropológia XX. századi irodalmunk 
életműveiben (2010), Európa már kevés (2011).

Kertész László (1960, Budapest) az ELTE művé-
szettörténet szakán végzett. A Praesens közép- euró  pai 
kortárs képzőművészeti folyóirat alapító szerkesz-
tője, 2002- től a Képző-  és Iparművészeti Lek  to-
rátus művészeti főta nácsadója, 2008 -tól 2012- ig 
szakmai igazgatója. A Lek  torátus 2008 -tól működő 
public art programjának kezdeményezője és veze-

tő kurátora. 2013 óta független szakértő, kritikus és kutató. A 2014- 
es Art Market szobrászati szekciójának kurátora. Utolsó munkái: 
Varga Géza Ferenc (2015), Éghez ragadt művészet. Oláh Katalin 
Kinga (2015).

 Kovács István (1945, Bu  dapest) költő, polo nis ta, 
történész, a Kilencek költőcsoport tagja. A gyer-
mekkor tündöklete című re  gényéből Budakeszi 
srá  cok címmel játékfilm készült. Az MTA Tör -
ténettudományi Intézetének főmunkatársa. József 
Attila- és Babérkoszorú-díjas. Legutóbbi kötete: 
Honvédek, hírszerzők, légionisták. A szabadság-
harc lengyel résztvevőinek életrajzi lexikona 
1848–1849 (2015).

Marosi Gyula (1941, Bu dapest) 1966 óta publikáló 
író. 1973-ban a József Attila Kör alapítója, majd tit-
 kára. Volt a Mozgó Vi  lág prózarovatának vezető  je, 
majd a Magyar Tele  vízió dramaturgja. József At -
tila- (1981) és Balázs Béla-díjas (1997). Leg  utóbbi 
kötetei: A nílusi krokodil (elbeszélések, novellák, 
2011), A Dunánál (elbeszélések és novellák, 2014).

Látogasson el a Magyar Napló webáruházába, ahol 
kedvez  ményes áron vásárolhatja meg kiadvá nyainkat: 

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
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Mezey Katalin (1943, Budapest) költő, író, mű    for-
 dító, 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. 2012-től a Ma  gyar Mű-
 vészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának vezető  je. 
József Attila- (1993), Prima- (2007), Beth  len Gábor- 
(2009), Partiumi Írótábor (2013) és Kos  suth-díjas 

(2015). Leg  utóbbi kötetei: Csutka  jutka meséi és újabb történetek (2015), 
Ajánlott énekek (összegyűjtött versek, 1960–2015).

Simon Adri (1974, Szeged) 1998-ban diplomázott 
a JATE bölcsészkarán, magyar–irodalomelmélet 
szakon. Szegeden OKJ rendszerinformatikus ké-
pesítést szerzett. Verseket, recenziókat publikál. 
2010 óta Budapesten él. Legutóbbi művei: Komp 
lemente (2010), Földerengés (versek, 2015).

 
Konrad Sutarski (1934, Poznań) költő, közíró, 
politikus, jelenleg a Magyar országi Len  gyelség 
Mú zeuma és Levéltára igazgatója, valamint a Po -
lonia Węgierska havilap főszerkesztője. Leg utób  bi 
kötete: Ha úgy tudnánk… (válogatott versek, 2014).

 Nemes Attila (1972, Zalaegerszeg) szerkesztő 
a kétezres évek közepén kezdte művészeti folyó-
iratokban szerkesztői munkáját. 2005–2007 kö-
zött a MAKtár összművészeti folyóirat szerkesz-
tője, majd főszerkesztője volt. A Magyar Napló 
Nyitott Műhely rovatának vezetője 2016 január-
jától. Első versei a Menedékjog 1996 antológiában 
jelentek meg.

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). 

 Rosonczy Ildikó (1953, Szekszárd) szerkesztő, 
történész, 1995-től a Magyar Napló munkatársa. 
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kuta-
tója, fordításában és gondozásában több, az orosz 
fegyveres beavatkozásra vonatkozó kötet jelent 
meg, doktori (PhD) disszertációját is ebből a té-
makörből írta. Kiadónk idén Orosz fegyverekkel 
Ferenc Józsefért címmel adta ki tanulmányköte-
tét. Salföldön él.

Szakály Sándor (1955, Törökkoppány) hadtör té -
nész, egyetemi tanár, az MTA doktora. Volt a Had-
 történeti Intézet és Múzeum főigazgatója (1999–
2000), a Duna Televízió alelnöke (2001–2004),  
a Semmelweis Egyetem (2007–2009), a veszp  rémi 
Pannon Egyetem (2009–2010) egyetemi tanára. 
Jelenleg a VERITAS Történetkutató Intézet  

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

Szakolczay Lajos (1941, Nagykanizsa) iroda lom   -
történész, kritikus. Kor társ magyar iro  da lom mal, 
kü  lönös tekintettel a határon túli magyar lite ra  túrára, 
vala mint szín ház- és kép ző   mű  vé  szet tel fog  lal ko zik. 
Bu dapesten él. Köl    csey- (1995), Jó  zsef At  tila- (1996), 
Arany Já  nos- (2012) és Tamási Áron-díjas (2015). 
Leg   utóbbi kötete: Nagybányától Picas  sóig (2014).

Medgyesi Emese (Marosvásárhely, 1961) író. 
Kolozsvárott a Babeş-Bolyai Tudományegyetem 
nyelv- és irodalomtudományi karán magyar–fran-
cia szakot végzett, utóbb a Genfi Egyetemen nem-
zetközi kapcsolatok, európai tanulmányok terén 
szerzett diplomát. Erdélyben a székelykeresztúri 
Orbán Balázs Középiskolában, majd a marosvá-

sárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Akadémián tanított. 
Genfben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet külső munkatársi mi-
nőségben foglalkoztatta; Brüsszelben a Regionális és Kisebbségi 
Nyelvek Európai Irodájának projektigazgatója volt, 2007-től pedig az 
Európai Parlamentben dolgozott. Jelenleg Genfben él. Legutóbbi kö-
tete: Pontos idő (novellák, 1992).

Varga Viktor (1987, Budapest) szerkesztő, kriti-
kus. 2011-ben szerzett MA diplomát a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem magyar nyelv és iroda-
lom szakán. 2011-től a PPKE BTK Irodalom tu-
dományi Doktori Iskolájának hallgatója. Kutatási 
területe: a fantasztikus műfaj elmélete és magyar-
országi megjelenési formái. A Kortárs Online fil-

mes rovatának vezetője volt. Tanulmányai és kritikái a Szépirodalmi 
Figyelőben, a Kortársban, a Kortárs Online-on, az Irodalom isme-
retben, illetve különböző konferenciakötetekben jelentek meg.  

 Zsiga Kristóf (1980, Budapest) a Magyar Napló 
könyvkiadásért felelős szerkesztője. A szentendrei 
Ferences Gimnáziumban érettségizett. Felső fokú 
tanulmányait az Eötvös Loránd Tudo  mány egye-
temen és a Pécsi Tudományegyetemen folytatta 
művelődésszervező szakon, majd könyvkiadói 
szakember képzettséget szerzett a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen. A Könyves Szövetség el-
nöke.

Zsille Gábor (1972, Bu  dapest) költő, műfordító, szer-
kesztő. 2004-ig Krak  kóban, jelenleg Bu  da pes    ten 
él. A Magyar PEN Club volt titkára, a Ma  gyar Író -
szövetség Mű  for  dítói Szak  osz  tályának elnöke, a Ma   -
gyar Napló versrovatvezetője. Bella István- (2008) 
és József Attila-díjas (2015). Leg  utób  bi kötetei: Wac   -
ław Oszajca: Az öröm szenvedése (fordítás, Ko    vács 

Istvánnal közösen, 2012), Anna Świrsz czyńska: Bari kádot építettem 
(for dí  tás, 2014). Legújabb kötete: Össze (válogatott és új versek, 2015).


