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Ayhan Gökhan (1986,
Budapest) költő, író. Apai
ágon török származású.
A Pázmány Péter Kato -
likus Egyetem magyar
szakán tanul. Évek óta
publikál irodalmi folyó  -
iratokban. A Haszná lati

utasítás című antológiában debütált (2008).
Első verseskötete: Fotelapa (2010).

Báger Gusztáv (1938,
Csörötnek) költő, a köz  -
gazdaságtudomány kan di -
dátusa, egyetemi tanár.
Az Ál lami Számvevőszék
Kutató inté zetének főigaz -
gatója. Leg  utóbbi verses-
kötetei: A tükör éle (2005),

Míg leírom, felébredek (2008), Hidegfront
(2009).

Both Balázs (1976,
Sopron) költő. A Benedek
Elek Pedagógiai Főiskola
szo ciálpedagógia szakán
vég  zett 2002-ben. 1999
óta publikál verset és mű -
for dítást országos folyó -
iratok ban. Verses kötetei:

Árnyéktalan pillanat (2005); Látogatód jön
(2010).

Csontos János (1962,
Ózd) költő, író. Sokáig a
Magyar Nemzet publicis -
tájaként dolgozott, utóbb a
Nagyítás főszer kesz tő je -
ként. Buda pes ten él. Leg -
utóbbi kötetei: Para. Hó -
dolat a magyar költészet-

nek (versek, 2007), Száz év magány. Kie gé -
szítések József Attilához (2008).

Erdei Lilla (1987, Sze  -
ged) költő, író, a Szegedi
Tudo mány egye temen kom -
mu nikáció- és média tu -
domány szakán tanul. Pró -
za kötetei: A halálművész
(2003), A Nap gleccserei
(2007), A vendég (2008);

verseskötete: Veszélyes helyek (2009).

Fecske Csaba (1948,
Szögliget) költő. 1969 óta
publikál. Húsz könyve
jelent meg eddig (versek,
gyerekversek, mesék).
Szabó Lőrinc- (1989,
1994) és József Attila-
díjas (2008). Legutóbbi

kötetei: Fricskamaxi – Mosolypróba (humo-
ros írások, 2007), Visszalopott idő (versek,
2008), Tolvaj szél (gyerekversek, 2008).

Ferdinandy György (1935,
Budapest) író. 1964-től a
Puerto Ricó-i Egyetem
tanára. 1976-tól 1985-ig a
Szabad Európa Rádió
külső munkatársa. A fran-
cia írószövetség és a
Nemzetközi Magyar Filo -

lógiai Társaság tagja. József Attila- (2000) és
MAOE Életműdíjas (2006). Legutóbbi köte-
tei: Csak egy nap a világ (2008), Az amerikai
menekült (2009), Egy sima, egy fordított
(2010).

Filip Tamás (1960) költő,
közjegyző, a Magyar Nap -
ló versrovatának szerkesz-
tője. Megjelent versesköte-
tei: Fékezett habzás (1986),
Függőhíd (1998), Amin
most utazol (2001), A har -
madik szem (2003), Men tés

másképpen (naplójegyzetek, versek, 2005),
Rejtett ikonok (2006), Saját erőd (2008).

Gy. Szabó András (1953,
Balassagyarmat) irodalom-
történész. Az ELTE magyar
–népművelés szakán vég -
zett, tanulmányaiban a ma -
gyar irodalom kevésbé szá-
mon tartott értékeivel, a
régiség feledésbe merült

íróegyéniségeivel foglalkozik. Radnóti- és
Kazinczy-díjas előadóművész. Legutóbbi köte-
te: „Minden nípnek az ű nyelvín” – Válogatás a
régi magyar irodalomból (2007).

Horváth László Imre

(1981, Budapest), költő,
író, tanár, a PPKE-BTK
magyar–történelem sza-
kán végzett. Első verses-
kötete: A bolondok városa
(2010).

Iancu Laura (1978, Ma  -
gyarfalu) költő, szer -
kesztő, a Moldvai Ma -
gyarság buda pesti szer -
kesz tője. Legutóbbi köte-
tei: Karmaiból kihullajt
(2007), névtelen nap
(2009). 2010-ben Bárka-

és Bella István irodalmi díjat kapott. 

Kelemen Lajos (1954,
Büssü) író, Kaposváron
él, Radnóti-díjas. Leg  -
utóbbi kötetei: Olvasó
(esszék, 2008), Föltett
igaz (válogatott versek,
2010).

Lancendorfer Ignác

(1963, Pápa) költő, jogász,
Székesfehérváron él. Több
néven publikál. Írásai 16
éves kora óta jelennek
meg folyóiratokban, sze-
repelt több antológiában
is. Kötete: Szabadgyalog

(1995). Új verskötete megjelenés előtt áll.

Medina, Heriberto Her -

nández (1964, Kuba) költő,
műkritikus. Építészmér nök -
ként végzett, hazáját 1997-
ben hagyta el, élt Peruban,
2001 óta Miami ban a Blue -
bird Könyv  kiadót vezeti.
Nyolc kötete jelent meg.

Többek között a Nicolás Guillén Nemzetközi
Költői Díj kitüntetettje (2006).

Mezey Katalin (1943,
Budapest) költő, író, mű  -
fordító. A Kilencek alko -
tócsoport tagja. A Szép ha -
lom Könyv műhely igaz ga -
tója, 1992-től az Írók Szak -
szer vezetének főtit kára.
Töb bek közt József Attila-

(1993), Prima- (2007) és Bethlen Gábor-díjas
(2009). 2008-tól a Tokaji Írótábor elnöke. Leg  -
utóbbi kötete: Bolygópályák (új versek, 2010).

Miklóssy Endre (1942,
Bercel) építész-urbanista.
1975 és 1993 között terü leti
szervező-kutató, Ma gyar or -
szág gazdasági-társadalmi
helyzetének térségi össze-
függéseit vizsgálta. 1993 és
2003 között tisztviselő az

államigazgatásban. Egyetemi oktató. A magyar
gondolkodás sajátosságait tanul mányozza. Leg -
utóbbi kötete: A másik ember keresése (2009).

Miklya Zsolt (1960, Csor -
vás) költő, író, pedagó gus,
szerkesztő. 1996-tól a Pa -
rakletos Köny vesház egy -
házi kiadójának felelős szer -
kesztője. Leg  utóbbi kö tetei:
Történetek a Piros oviból
(2004), Cérnatánc (2008).

Oláh János (1942, Nagy -
berki) költő, író. A Kilen -
cek alkotócsoport tagja.
1994-től a Magyar Napló
folyóirat fő szerkesztője.
Greve- (1992), József
Attila- (1994) és Bethlen
Gábor-díjas (2009). Fon  -

tosabb kötetei: Kenyérpusztítók (hang- és
színjátékok, 1993), Vérszerződés (novellák,
2001), Por és hamu (versek, 2002). 
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P. Papp Zoltán (1949,
Budapest) 1976 óta publi-
kál. 2002-ben megalapítot-
ta a Dunatükör című iro-
dalmi, kulturális és művé-
szeti folyóiratot, jelenleg is
annak főszerkesztője. Bu -
da pesten él. Legutóbbi kö -

tetei: Vershatalom (2007), Prózaliget (2010).

Szakály Sándor (1955,
Törökkoppány) had tör té -
nész, egyetemi tanár, az
MTA doktora. Volt a Had -
történeti In tézet és Mú zeum
főigaz ga tója, a Duna Te -
levízió alelnöke, a veszp   -
rémi Pannon Egye tem ta -

nára, jelenleg a Károli Gáspár Református
Egyetemen tanít. Legutóbbi kötetei: Múl tunkról
– kritikusan? (Kritikák, 2005); Katonák, csend -
őrök, ellenállók (Tanulmányok, 2007).

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, ver-
sek, fotók, 2006), Ameddig temetetlen holtak
lesznek (Nagy Gáspár – interjú, versek, fotók,
2008), Párbeszédek és per beszédek (Interjú -
kötet, 2010).

Szenti Ernő (1939, Hód -
mezővásárhely) költő, kép -
zőművész. A Tanár képző
Főiskola elvégzése óta
(1961) Kisújszálláson él.
A hetvenes évek végétől a
képzőművészet mellett az
irodalom egyre meghatáro-

zóbb szerepet kap tevékenységében. 2009-ben
Nagykunságért-díjat kapott. Legutóbbi kötete:
Nyikorgó árnyak (2009).

Takács Gábor (1974, Bu -
dapest) közgazdász, mű -
vészettörténész. Újságíró-
ként, politikai elemzőként
dolgozik. Művészeti, mű -
gyűjtéssel foglalkozó írá sai
többek között a Vi lág gaz -
daságban és az Art Maga -

zin ban jelentek meg. A Köz  igaz gatási és Igaz -
ság ügyi Minisztériumban jelenleg látható kor-
társ művészeti kiállítás, a KIM Szalon kurátora.

Vasadi Péter (1926, Bu -
da pest) költő, író. A Ma  -
gunk kenyerén című anto-
lógiában indult 1972-ben.
József Attila- (1991), Füst
Milán- (1996), Kor társ-
(2003) és Arany János-
díjas. 2001-ben a Magyar

Köz társaság Arany Érdemkeresztjében, 2005-
ben Stephanus-díjban részesült. Legu tóbbi ver-
seskötetei: Séta tűzben, virágban (2005).
Válogatott versei (2009).

Vasy Géza (1942, Bu -
dapest) irodalomtörténész,
az ELTE modern magyar
irodalomtörténeti tanszé-
kének docenseként taní-
tott. Az 1945 utáni magyar
irodalommal foglalkozik,
különös tekintettel Illyés

Gyula, Kormos István, Juhász Ferenc, Nagy
László, Csoóri Sándor, valamint saját
nemzedéktársai munkásságára. Buda pesten él.
József Attila- és Arany János-díjas, 2007 és
2010 között a Ma gyar Írószövetség elnöke.
Legutóbbi kötete: Tíz kortárs költő (2007).

Jakatics-Szabó Veronika

(1983, Székesfehérvár) a
Magyar Képzőművészeti
Egyetem festő szakán vég zett
2007-ben, mesterei Molnár
Sándor, Nagy Gábor és Kósa
János voltak. Egyéni és
csoportos kiállításai voltak

Bu dapesten, Székesfehérváron, Szegeden, Pécsen,
Pozsonyban, Bécsben, Berlinben. 

Korényi János (1973,
Lipcse) a Magyar Képző -
művészeti Egyetem Res -
taurátorképző Intézetében
végzett. Szabadúszó restau -
rátorként és festő mű vész ként
dolgozik. Közremű ködött
Munkácsy Mihály: Ecce

Homo restaurálásában, valamint a Munkácsy
Trilógia szállítási és installálási munkálataiban, a
Feszty-körkép karbantartói, illetve a máriapócsi
bazilika ikonosztázának restaurálásában. 

Posta Máté (1979, Deb  -
recen) a Magyar Képzőmű -
vészeti Egyetemen végzett
2004-ben. Számos egyéni és
csoportos kiállítása volt, a
tizenhárom aradi vértanút
ábrázoló nagyméretű fest-
ményét szülővárosában, az

Akadémiai Bizottság székházában helyezték el.
Többek között Barcsay- (2000) és Kondor Béla-
díjban (2004) részesült.

Rabóczky Judit Rita

(1979, Eger) 2002-ben az
Eszterházy Károly Tanár -
képző Főiskola rajz és
vizuális-kommunikáció sza -
kán, illetve 2007-ben a Ma -
gyar Képzőművészeti Egye -
tem szobrász szakán vég -

zett. Mesterei Földi Péter és Pusztai Ágoston,
illetve Karmó Zoltán és Kő Pál voltak. Számos
kiállítása volt itthon és külföldön. Többek között
Barcsay- (2004) és Junior Prima díjas (2008).

Somogyi Márton (1979,
Budapest) festőművész,
restaurátor. 2004-ben vé zett
a Magyar Képzőművészeti
Egyetem Festőrestaurátor
szakán. Közreműködött a
Munkácsy Mihály: Ecce
Homo című óriáskép, a

Feszty-körkép karbantartói, illetve a máriapócsi
bazilika ikonosztázának restaurálásában.
Domanovszky Endre festészeti díjban (1998) és
az Országos Diákfilmszemle I. díjában (2009)
részesült.

Szanyi Borbála (1979,
Miskolc) 2008-ban végzett
a Magyar Képzőművészeti
Egyetem szobrász szakán,
mesterei Jovánovics György
és Karmó Zoltán voltak.
Több díjat nyert, kiállításai
voltak többek között

Budapesten, Pécsen, Sopronban, valamint
Olaszországban, Belgiumban, Finnországban.
Köztéri szobrai Miskolcon láthatók: Mancs, az
életmentő kutya (2004), Jókainé Laborfalvi
Róza mellszobra (2010).

Zakariás István (1979,
Marosvásárhely) költő,
képzőművész. 2006-ban
végzett a Magyar Képző -
művészeti Egyetem festő
szakán, jelenleg a PPKE
Irodalomtudományi Doktori
Iskola Esztétika Műhe -

lyének hallgatója. A képzőművészeti alkotások
mellett verseket is ír, melyeket rendszeresen
közölnek rangos irodalmi folyóiratok. Kiállításai
voltak Budapesten, Szentendrén, Sopronban,
Csíkszeredában, Marosvásárhelyen.

A KIM Szalon kiállítói

Fizessen elő lapunkra!
E-mail: szentmartonia@magyarnaplo.hu

Iratkozzon fel elektronikus

hírlevelünkre honlapunkon!

www.magyarnaplo.hu


