
Kortárs magyar költők 

Tematikus könyvajánló 
 

 

Ez a tematikus ajánló a kortárs magyar költőket és verseiket - a ma oly népszerű generációkra 

felosztva - mutatja be. A különböző generációkban élő szerzőket más-más foglalkoztatja, a 

történelmi változások, a környezeti tényezők, a digitális kultúra térhódítása nagyban befolyásolja 

verseiket. 

 

Kezdve a sort a háború és a világválság „VETERÁN” gyermekeivel, kiket a háború utáni nagy 

remények szülöttei, a „BABY  BOOM” generáció képviselői követnek. Ezután megismerhetjük a 

digitális bevándorlók „X” generáció híres költőit, majd folytatva az éveket az információs 

társadalom „Y” nemzedékét. Végül a sort a „Z” generációs Facebook-nemzedék zárja. A 

középiskolás ifjú költők verseit a világháló és a közösségi média tárja elénk.  

 

Petri György (1943-2000): Összegyűjtött versek 

 

 

Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, újságíró, 

a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 

 

1966-tól az ELTE magyar-filozófia szakára járt. 1974-től 

szabadfoglalkozású író. 1975-1988 között publikálási tilalom alá 

helyezték, versei szamizdatban és külföldön jelentek meg. 

 

Az N&n Galéria Alapítvány rá emlékezve alapította meg  

2010-ben a Petri György-díjat, amelyet minden évben a költő 

születése évfordulóján, december 22-én adnak át. A díjra olyan – 

elsősorban fiatal – költő, író, drámaíró vagy esszéíró esélyes, 

akinek még nem jelent meg önálló kötete. 

 

Raktári jelzet: P 66 

 

Kányádi Sándor (1929-2018): Válogatott versek 

 

 

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas erdélyi 

magyar költő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, 

Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Írói álneve Kónya  

Gábor. 

 

A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Nyelv- és 

Irodalomtudományi Karán szerzett magyar-irodalom szakos 

tanári diplomát 1954-ben, ám tanárként soha nem dolgozott, 

életét az irodalomnak szentelte. 

 

A kortárs magyar költészet egyik legnagyobb alakjának 

számított, az anyanyelv megtartó ereje, az erdélyi kisebbségi 

sors, mint alaptémák határozták meg költészetét. Számos 

mesekönyv írója. 

 

Raktári jelzet: K 14 

 



Tandori Dezső (1938-): A járóbeteg 

 

 

 

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és József 

Attila-díjas magyar költő, író, műfordító. A Digitális Irodalmi 

Akadémia alapító tagja. Írói álnevei: Nat Roid, Tradoni és Hc. G. 

S. Solenard. 

 

A budapesti bölcsészkaron szerzett magyar–német szakos tanári 

oklevelet. 1971-től szabadfoglalkozású íróként és műfordítóként 

tevékenykedik. 

 

1977-től madárneveléssel is foglalkozik, ami műveinek 

témavilágát is nagymértékben befolyásolja. Kikapcsolódásként 

képzőművészeti tevékenységet is folytat, grafikái többnyire 

nyelvi poénokra épülnek. 

 

Raktári jelzet: T 26 

Csukás István (1936-): Te mire gondolsz közben? 

 

 

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar 

költő, író, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja. 

 

Életében a döntő fordulatot az hozta, amikor a Magyar Rádió egy 

diákköltők részére meghirdetett pályázatára az egyik barátja 

beküldte néhány versét, és azokkal első díjat nyert. Tizenhét éves 

korában már költő akart lenni. 1978-tól 1985-ig volt a Móra 

Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó főszerkesztője, azóta 

szabadfoglalkozású író. 

 

Csukásnak verseskötetei mellett egyre-másra jelentek meg 

gyermekregényei, mesekönyvei, verses meséi: eddig közel száz 

kötete jelent meg itthon és külföldön. Olyan halhatatlan 

mesefigurákat teremtett meg az elmúlt negyven évben, mint 

például Mirr-Murr, Pom Pom vagy Süsü, a sárkány.  
 

Raktári jelzet: C 84 

Gyurkovics Tibor (1931-2008): Azúr 

 

 

Kossuth- és József Attila-díjas magyar költő, író, pszichológus, 

a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 

 

A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola elvégzése után 

pszichológusi oklevelet is szerzett az ELTE-n. 1956-ban a 

főiskola forradalmi bizottságának elnöke lett, ezért később 

meghurcolták és elvesztette az állását is. 

 

Verseket 15 éves kora óta (1946) írt, első verseit Hárs 

László közölte a Népszavában. 

 

1968-tól írásaiból kezdett élni, bár voltak más kötöttségei is. 

Bírósági szakértőként is dolgozott, majd a veszprémi Petőfi 

Színház dramaturgja. 1991-től a Lyukasóra című tévéműsor 

állandó résztvevője, és a Lyukasóra című folyóirat alapítója és 

szerkesztő bizottsági tagja volt. 1994-ben a magyar labdarúgó-

válogatott pszichológusa, 1995-től a Magyar Írók Egyesületének 

elnöke. 
 

Raktári jelzet: G 99 



Halászi Aladár (1940-): Pontként a mindenségben 

 
 

 

Tiszaújvárosi középiskolai tanár, újságíró, író, pedagógiai 

szakíró. 1963-ban a Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar-

pedagógia szakos hallgatója. 1969-ben a a tiszaszederkényi 3. sz. 

Általános Iskolában kezdte tanári pályafutását. 2005-ig az Eötvös 

József Gimnázium tanára. Emellett a Miskolci Bölcsész 

Egyesület neveléstörténet tanára.  

 

Legfontosabb műfajai: esszék, riportok, glosszák, kritikák, 

aforizmák. Írásai rendszeresen jelennek meg a Kelet-

Magyarországban, Észak-Magyarországban, Déli Hírlapban, 

Krónikában, Pedagógiai Szemlében, a Mai reggel és a Holnap 

című folyóiratokban. 

 

Kitüntetései: 2000 Nívódíj, 2006 Szent István Emlékérem 
 

Raktári jelzet: H 20 
 

Ágh István (1938-): Mivé lettél 

 
 

 

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és József Attila-

díjas magyar költő, író, műfordító. 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-könyvtár szakán 

végzett, magyar nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanári 

oklevelet és okleveles könyvtáros diplomát szerzett. 

 

Első verskötete 1965-ben jelent meg. 1971-től szabad-

foglalkozású író.  Azóta több új verses- és három válogatott 

kötete látott napvilágot. Versei a peremlétet világítják meg 

szürrealisztikus képgazdagsággal, több verstípusa van: dal, 

többszólamú kompozíció és mozaik vers.  

 

Raktári jelzet: A 26 

Csoóri Sándor (1930-2016): Csoóri Sándor legszebb versei 

 

 

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-

díjas és kétszeres József Attila-díjas magyar költő, esszéíró, 

prózaíró, politikus, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 

 

Az ELTE Orosz Intézetében tanult, de tanulmányait betegsége 

miatt félbehagyta. Első versei 1953-ban jelentek meg, nagy 

feltűnést keltve a Rákosi-korszakot bíráló hangvételükkel. 

 

Költészete az 1960-as évekre forrott ki igazán. A Kádár-kor 

ellenzékének egyik legmarkánsabb képviselőjévé vált. Gyakran 

volt megfigyelés és szilencium alatt, néha évekig. A hatvanas 

évektől a népi-nemzeti ellenzék vezető egyénisége volt, komoly 

szerepet vállalt a rendszerváltás előkészítésében.  

 

Raktári jelzet: C 80 



Petőcz András (1959-): Az idegen arc születése 

 

 

József Attila-díjas, Márai Sándor-díjas és Magyarország 

Babérkoszorúja díjas magyar író, költő, szerkesztő. 

 

1983-ban underground művészeti egyesületet és szamizdat lapot 

alapított Médium-Art néven, alternatív művészeti akciókban vett 

részt és kapcsolatban állt az akkori demokratikus politikai 

ellenzékkel is. 1986-ban diplomázott az ELTE magyar-

történelem szakán.  

 

A 80-as években a hazai avantgárd egyik vezéralakja, a vizuális 

költészet, a képvers egyik megújítója, hangverssel, akusztikus 

költészettel is foglalkozik. 

 

2009. március 13-án az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori 

Iskola "Nyugat" Oktatási Programja keretében Tamkó Sirató 

Károlyról és a Dimenzionista Kiáltványról írt PhD-disszertációját 

summa cum laude minősítéssel védte meg, így doktori fokozatot 

(PhD) nyert el. 

 

Raktári jelzet: P 64 

Fecske Csaba (1948-): Szárnyaim nőnének 

 

 

József Attila-díjas magyar költő, publicista. 

 

Szögligeti születésű, 1962 óta Miskolcon él. 1968 óta publikál 

rendszeresen, az Észak-Magyarország publicistája. Verseskötetei 

mellett gyerekversei is kedveltek. 

 

Raktári jelzet: F 31 

 

Kiss Ottó (1963-): Emese almája 

 

 

József Attila-díjas magyar költő, író. 

 

1990-től szabadúszó újságíró. 1992–1993 között a József Attila 

Tudományegyetemen szerzett újságíró végzettséget, majd 

a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán tanári diplomát 

kapott. 2000-től a békéscsabai Bárka című folyóirat munkatársa. 

 

Szépirodalmat 1996 óta publikál rendszeresen. Írásait minden 

jelentősebb hazai folyóirat közölte. 

 

Raktári jelzet: K 55 (Gyermekkönyvtár) 



Vörös István (1964-): A csodaöreg 

 

 

József Attila-díjas költő, prózaíró, kritikus, irodalomtörténész, 

esszéista, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyugati Szláv 

Nyelvek Tanszékének vezetője, a Kreatív Írás program oktatója. 

A József Attila Kör, a PEN Club, a Művészeti Alap és Szépírók 

Társaságának tagja. 

 

Tanulmányait az ELTE Tanárképző Főiskola magyar-történelem 

szakán kezdte, majd az ELTE magyar-történelem, később 

magyar-cseh szakos hallgatója.  2004 óta Lackfi János mellett 

a Kreatív Írás program egyik oktatója. 

 

Raktári jelzet: V 97 

Háy János (1960-): Az öregtó felé 

 

 

József Attila-díjas magyar író, költő, festő, illusztrátor, 

a Palatinus Könyvkiadó alapítója. 

 

1981-ben felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem Juhász 

Gyula Tanárképző Főiskolai kar orosz-történelem szakára. 

1989-ben jelent meg első verseskötete Gyalog megyek hozzád 

sétálóúton címmel. 

 

A képzőművészet szerelmeseként több ízben jelentek meg rajzai 

és festményei, ezen felül maga illusztrálja könyveit, készíti el 

azoknak borítóit.  

 

Raktári jelzet: H 45 

Nagy Bandó András (1947-):  

Magyarország, én is szeretlek: 260 vers a hazámról gyerekeknek és szüleiknek 

 

 

Karinthy-gyűrűs magyar humorista, előadóművész, író. 

 

1973-tól előadóművész, 1982-ben a Magyar Rádió fődíjasa a II. 

humorfesztiválon. 1982-ben a Mikroszkóp Színpad tagja, 1983 

óta szabadfoglalkozású előadóművész.  

 

1990-es évektől publicista, közíró és író, verseket és meséket ír 

és rajzol gyermekeknek. 

 

Ebben a könyvben versei játszanak és játszani tanítanak: 

magukba építették a magyar vershagyományt, a népdalok édes 

bánatát, a népmesék szellemességét, a Weöres-meghonosította 

csavaros-vicces ritmusokat, Tamkó Sirató Károly országjáró-

helynévsoroló verseinek tréfáit, Petőfi tündérien könnyed 

mélabúját, és persze a mai gyerekköltészet rímtűzijátékait. 

 

Raktári jelzet: N 15 



Kukorelly Endre (1951-): Mennyit hibázok, te úristen 

 

 

József Attila-díjas magyar író, költő, újságíró, kritikus. 

 

1975-ben kezdte meg tanulmányait az Eötvös Loránd Tudomány-

egyetem Bölcsészettudományi Karának történelem–könyvtár 

szakán. Egyetemi évei alatt a Jelenlét című irodalmi folyóirat 

szerkesztőjeként tevékenykedett. 

 

Irodalmi közéleti tevékenysége az 1980-as években kezdődött: 

1982-ben a Rainer Maria Társaság, 1985-ben az Örley István Kör 

egyik alapítója volt. 

 

Alkotásai nagy részének tematikája önéletrajzi, de ugyanakkor 

általános, mert emberi. Sokszor mindennapi, rutin-, egyszerű 

élethelyzetek nevetséges és értelmetlen voltára világítva nevetteti 

meg és gondolkodtatja el az olvasót.  

 

Raktári jelzet: K 97 

Parti Nagy Lajos (1953-): Parti Nagy Lajos legszebb versei 

 

 

Kossuth-díjas magyar költő, drámaíró, író, szerkesztő, kritikus, 

a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 

 

A Pécsi Tanárképző Főiskola hallgatójaként szerzett magyar–

történelem szakos diplomát, majd a Baranya Megyei Könyvtár 

munkatársaként dolgozott. Első versei 1971-ben jelentek meg. 

 

Parti Nagy Lajosnak a kortárs magyar költészetben elfoglalt 

helyére utal a szerző ötvenedik születésnapjára megjelentetett 

Mintakéve (2004) című kötet, amelyben a szerző mester-

szonettjéhez a kortárs magyar líra legjobbjai írtak 

szonettkoszorút. 

 

Raktári jelzet: P 38 

Rakovszky Zsuzsa (1950-): Visszaút az időben: versek 1981-2005 

 

 

Kossuth-díjas magyar író, költő, műfordító; a Digitális Irodalmi 

Akadémia alapító tagja.  

 

Magyar–angol szakos tanári diplomát az ELTE BTK-n szerzett. 

Az Állami Gorkij Könyvtárban, majd az ELTE angol 

tanszékének könyvtárában volt könyvtáros. Ma 

szabafoglalkozású író, költő, műfordító. Ő fordította például a 

Stephenie Meyer: Alkonyat (Twilight) sorozatot. 

 

Raktári jelzet: R 35 



Lackfi János (1971-): Szilágyi Örzsébet e-mailjét megírta 

 
 

 

 

József Attila-díjas magyar költő, író, műfordító, tanár, Nyugat-

kutató, fotós. 

 

Publikálása kezdetekor vette fel a Lackfi nevet, hogy apjával 

(Oláh János író) össze ne tévesszék. Első publikációja 

gimnáziumi éveiben jelent meg. Az ELTE BTK magyar–francia 

szakán szerzett diplomát, majd az ELTE-n a Magyar 

Irodalomtörténet tanszéken doktorált. A Kreatív Írás program 

egyik vezető oktatója Vörös István mellett. Irodalmi 

tevékenysége mellett fényképei a Kalligram, a Kortárs és a Liget 

című folyóiratokban jelentek meg. 

 

Ez a kötet a magyar irodalom legismertebb verseit és azok 

átiratait tartalmazza. A kortárs irodalom kétszemélyes száguldó 

kommandója, a Lackfi János-Vörös István duó az Apám kakasa 

gyerekversátiratainak sikere után rávetette magát gimnáziumi 

kedvenceinkre meg „nemkedvenceinkre”, és az Ómagyar Mária-

siralomtól az Erőltetett menetig maivá formálták a magyar 

irodalom legnagyobb verseit. 

 

Raktári jelzet: L 10 

Tóth Krisztina (1967-): Világadapter 

 

 

Magyar költő, író, műfordító, üvegművész, a Szépírók 

Társaságának tagja. 

 

 A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola szobrász szakán 

érettségizett. A középiskolai években kezdett el publikálni,  

1985-ben megnyerte vers kategóriában a Sárvári Diákírók és 

Diákköltők pályázatát.  Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 

tanári diplomát szerzett. Első kötete az Őszi kabátlobogás, 

melyet Radnóti Miklós emlékéremmel díjaztak. 

Gyerekkönyveket fia születése után kezdett írni. 

 

Raktári jelzet: T 75 

Erdős Virág (1968-): Ezt is el 

 

 

József Attila-díjas magyar költő, író, drámaíró. 

 

Ez a kötet a 2013-as év egyik legjobban várt könyve, melyben 

közéleti témákra reagáló, a magyar költészeti hagyományt 

játékosan használó, szociálisan érzékeny verseket olvashatunk. 

Berzsenyi-remix és József Attila-rap. 

 

Raktári jelzet: E 83 



Szabó T. Anna ( 1972-): Villany  

 

 

Költő, műfordító. 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar–angol szakos 

szerzett tanári és előadói diplomát, majd elvégezte az Angol 

Reneszánsz és Barokk PhD-programot. Egyetemi évei alatt 

kezdett publikálni, több napi- és havilapban rendszeresen közöl 

verseket, esszéket, rövidprózát.  

 

Műfordítóként többek között James Joyce, Sylvia Plath, W. B. 

Yeats, John Updike, Stuart Parker írásait fordította. 
 

Raktári jelzet: Sz 21 

Varró Dániel (1977-): Mi lett hova? 

 

 

József Attila-díjas magyar költő, műfordító. 

 

Első verseit 12 éves korában írta, mely meghozta számára első 

költői sikerét is egy eposztrilógiával.  Gimnazista kora óta 

publikál verseket és műfordításokat különböző irodalmi lapokban 

és folyóiratokban. Első verseskötete Bögre azúr címmel 21 éves 

korában jelent meg. 

 

Műfordítói tevékenységet is végez, verseket, színdarabokat 

fordít. Drámafordításait és egyéb színházi munkáit számos 

budapesti és vidéki színház tűzte műsorára. 

 

Raktári jelzet: V 51 

Acsai Roland (1975-): Jin és jang: különleges történet az összetartozásról 

 

 

Radnóti-díjas, Zelk Zoltán-díjas, Bárka-díjas és Res Artis-

díjas író, költő, műfordító, drámaíró.  

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 

Karán magyar szakon diplomázott, 21 éves kora óta publikál. 

 

Raktári jelzet: A 18 



Karafiáth Orsolya (1976-): Cafe X 

 

 

Költő, fordító, publicista, énekesnő. 

 

Az ELTE bölcsészkarán könyvtár és észt szakon, majd magyar–

könyvtár tanárszakon tanult. A Ludwig Múzeumban könyvtáros 

és irodalmi rendezvények szervezője volt.  Később újságíróként 

működött, kritikái, recenziói, tárcái és interjúi rendszeresen 

olvashatóak a Könyvhét, litera.hu, a Magyar Könyvgyűjtő és az 

Elle hasábjain. 

 

Raktári jelzet: K 17 

Finy Petra (1978-): Folyékony tekintet 

 

 

Író, költő. 

 

Az erdő testétől a test erdejéig vezetnek Finy Petra új 

verseskötetének ösvényei. Felfedezőútján félrehajtogatja 

társadalmi gátlásaink, neveltetési görcseink és előítéleteink 

folyton szemünkbe lógó indáit és leveleit, hogy a rengeteg 

mélyén olyan érzésekre és gondolatokra találjon életről, halálról, 

természetről, anyaságról és érzékiségről, melyeket talán 

magunknak se mernénk bevallani. Bátor és gyönyörű könyv, 

melynek mítoszba hajló, groteszkül szép történeteihez 

Szulyovszky Sarolta készített varázslatos illusztrációkat. 

 

Raktári jelzet: F 59 

Grecsó Krisztián (1976-): Vízjelek a honvágyról 

 

 

József Attila-díjas költő, író. 

 

A szegedi József Attila Tudományegyetem magyar szakán 

diplomázott. Első sikerét a Pletykaanyu című novelláskötetével 

aratta, 2001-ben. 

 

A Vízjelek a honvágyról első könyves szerző kötete, ennek 

ellenére mentes az induló költőkre jellemző „kezdetiség” 

szembetűnő vonásaitól. Távol áll tőle a beszéddel való 

hivalkodás, tudja, nem ő szólal meg a versekben, hanem maga a 

nyelv, az az örökölt irodalmiság, amely minden alkotásban más-

más narrátor hangján lírizál. 

 

Raktári jelzet: G 62 



Rózsássy Barbara (1978-): Pater Noster, Dante 

 

 

József Attila-díjas költő. Tizenkilenc éves korában jelent meg 

első verseskötete, a Gérecz Attila-díjjal jutalmazott A suttogással 

telt szoba.  

 

Verseire nagy hatást gyakorolt az olasz kultúra, elsősorban Dante 

és az itáliai reneszánsz költészete. 

 

Raktári jelzet: R 92 

Orbán János Dénes (1973-): Orbán János Dénes legszebb versei 

 

 

József Attila-díjas magyar költő, prózaíró. 

Kolozsváron szerzett magyar-angol szakos diplomát, majd 

bölcsésztanulmányait Szegeden és Bécsben egészítette ki.  

 

19 éves kora óta több műfajban publikál: vers, próza, paródia, 

kritika, esszé, tanulmány, szín- és bábdarab, műfordítás (angol, 

spanyol és román nyelvből), publicisztika. 

 

Raktári jelzet: O 46 

Imreh András (1966-): Aminek két neve van 

 

 

Költő, író, műfordító. 

 

1990-ben szerzett doktori diplomát az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Általános Jogtudományi Karán, illetve az 

ELTE Bölcsészettudományi Karán ugyanebben az évben végzett 

esztétika szakon. Költői munkássága mellett angol, francia és 

spanyol nyelvből fordít.  

 

Raktári jelzet: I 51 



Závada Péter (1982-): Mész 

 

 

Költő, drámaíró, zenész. 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 

Karán szerzett angol-olasz szakos diplomát. 2015-ben a Károli 

Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán 

szerzett színháztudományi diplomát. 2016-tól kezdve az ELTE 

Esztétika Doktori Iskola doktorandusza. 

 

A Jelenkorban jelentek meg először versei, azóta rendszeresen 

publikál irodalmi folyóiratokban. Verseit eddig angol, német és 

román nyelvre fordították le. 

 

2010 óta folytat színpadi szerzői és dramaturgiai tevékenységet.   

 

Raktári jelzet: Z 26 

Krusovszky Dénes (1982-): Mindenhol ott vagyok 

 

 

József Attila-díjas költő, kritikus, szerkesztő, műfordító. 

 

Egyetemi tanulmányait 2000-ben kezdte meg az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar 

szakán, majd 2003-tól összehasonlító irodalomtudomány,  

2004-től pedig esztétika szakon is a kar hallgatója volt. 

 

2004-ben készülő első kötete anyagával a Nemzeti Kulturális 

Örökség Minisztériuma által meghirdetett Édes anyanyelvünk 

című pályázaton megosztott harmadik díjat kapott vers 

kategóriában. 

 

Raktári jelzet: K 96 (Gyermekkönyvtár) 

Turi Tímea (1984-): Kiskamaszkönyv 

 

 

Költő, író, újságíró. 

 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 

kommunikáció és magyar szakon diplomázott, majd az 

Irodalomtudományi Doktori Iskola Modern Magyar Irodalom 

alprogramjának PhD-hallgatója. 

 

Kisgyermekkorától ír verseket, kamaszkorától prózát. Első 

verseskötete 13 évesen jelent meg … gyereknek lenni… címmel. 

 

Raktári jelzet: T 95 (Gyermekkönyvtár) 



Tisza Kata (1980-): A legjobb hely a városban te vagy 

 

 

Író.  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 

Karán szerzett angolnyelv-tanári diplomát. 2005-ben 

rablótámadás érte, és az ezt követően kórházban eltöltött idő alatt 

kezdte el első novelláskötetét, a Pesti kínálatot.  

 

Tisza Kata legfrissebb könyvében ismét újat ad: pszichológiai 

doktori kutatásait, coaching praxisát és saját élete élményeit 

gyúrja össze. Az eredmény egy rendhagyó terápiás verseskötet, 

ami műfajt teremt és hiányt pótol. Az emberi életút egyik 

legkritikusabb csomópontját járja körül: a válást. A versek egy 

készülő szakkönyv írása közben születtek, felszínre hozzák a 

házassággal és a válással megélt traumákat és segítik a 

feldolgozást. Hat cikluson keresztül, a legmélyebb szenvedéstől a 

talpra állásig – és tovább – követhetjük a folyamatot.  

 

Raktári jelzet: T 55 

 

Toroczkay András (1981-): Napfényvesztés 

 

 

Költő, zenész. 

Verseket, novellákat, interjúkat és kritikákat 2007 óta 

folyamatosan publikál az ország rangosabb folyóirataiban, online 

felületein.  

 

Első verseskötete Napfényvesztés címen jelent meg. Központi 

motívuma az 1999-es napfogyatkozás, amelynek tükrében 

félárvaságáról, családja, illetve gyermekkora széthullásáról vall 

emlékező-elégikus költeményekben.  

 

Raktári jelzet: T 69 

 

Bognár Péter (1982-): Bulvár 

 

 

Petri György-díjas magyar költő. 

 

Az ELTE magyar és összehasonlító irodalom szakán szerzett 

felsőfokú diplomát.  Ezt követően a doktori programban a régi 

magyar vers formatörténetével foglalkozott, elvégezte az 

Irodalomtudományi Doktori Iskola Európai és Magyar 

Reneszánsz Doktori Programját.  

 

„Bognár Péter szemtelen és tehetséges. Veszélyes kezdés, mert a 

magyar irodalom egyiket sem szereti. Főként ezt a két dolgot 

együtt. Üdítően pimasz. És az a szertelenség sugárzik belőle, 

hogy a nyelvvel való játék egy jó buli.” Borbély Szilárd 

 

Raktári jelzet: B 74 

 



Falusi Márton (1983-): Rádnyitva ablak, ajtó 

 

 

Író, költő, szerkesztő. 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Karán szerzett diplomát. Egyetemista kora óta a Hitel folyóirat 

versrovatának szerkesztője.   

 

Első verseskötete 21 évesen jelent meg Hazáig látni címmel, 

amellyel elnyerte a legjobb első verseskötetért járó Gérecz Attila-

díjat.  

 

Raktári jelzet: F 16 

Simon Márton (1984-): Polaroidok 

 

 

Költő.   A Pázmány Péter Katolikus Egyetem esztétika-

kommunikáció szakos hallgatója volt, majd a Károli Gáspár 

Református Egyetem japán szakán tanult. 20 éves kora óta 

publikál verseket. 

 

Fordítóként, szerkesztőként, zenei programszervezőként és 

szövegíróként dolgozik. Aktív, eredményes slammer. A József 

Attila Kör és a Slam Poetry Budapest tagja. 

 

Raktári jelzet: S 60 

 

Király Odett (1986-): Magamon kívül 

 

 

Születési név: Fekete Richárd 

 

„Dallamos neve ellenére Király Odett kemény szövegeket ír, 

rögtön felkapja rájuk a fejét a versek vonzó dallamától egy 

pillanatra gyanútlanná lágyuló olvasó. Az első, amit megérzünk, 

hogy ez a költő nagyon érzi a formát, leginkább a rá jellemzően 

szikár ötös-ötödfeles jambust, benne van a kezében, a fülében, 

beleépült a gondolkodásába – nyilván sokat edzett, olvasott, 

gyakorolt, végigjárta a maga iskoláit, hogy így tud komolykodni 

és játszani, néha olyan sötéten, mint Petri vagy Jónás Tamás, 

máskor meg játékos-ironikusan, mint hozzá hasonlóan sokra 

hivatott nemzedéktársai." Szabó T. Anna 

 

Raktári jelzet: K 47 



 

#verslavina: A nő meg a férfi 

 

 

Lackfi János és Szabó T. Anna a legnépszerűbb közösségi 

portálon olyan dologba fogtak (ösztönösen és játékosan), ami 

lavinaként söpört végig a neten, és rántott magával ismert és még 

kevésbé ismert alkotókat. Ez a #verslavina. Egy ajándékversből 

kiinduló, majd azt kinövő improvizációs asszociációfolyam, ami 

nagyon szépen mutatja meg, hogyan is működik az alkotás, kiben 

milyen válasz születik egy-egy szövegre. 

 

Tizenhat szerző Lackfi János, Szabó T. Anna, Acsai Roland, 

Botos Máté, Demény Péter, Györe Gabriella, Hartay Csaba, 

Jónás Tamás, László Noémi, Lázár Júlia, Kiss Judit Ágnes, Kun 

Árpád, Mesterházi Mónika, Mészöly Ágnes, Molnár Krisztina 

Rita, Tóth Krisztina - nők és férfiak, férfiakról és nőkről. A nő 

meg a férfi negyven verse nem csak azoknak igazi csemege (hol 

önfeledt nevetés, hol könyörtelenül őszinte tükör), akik a 

negyvenes éveikben járnak, de nekik mindenképp. 

 

Raktári jelzet: V 75 

Szép versek 2006 

 

 

A Szép Versek évente megjelenő kortárs magyar költészeti 

antológia a Magvető Kiadó kiadásában. 

 

A reprezentatívnak szánt kortárs költészeti sorozat 1964-ben 

jelent meg először Szép versek 1963 címmel A magyar költészet 

napjának első alkalmával, és évenkénti megjelenése azóta is 

töretlen. 

 

Raktári jelzet: Sz 69 
 

Szívlapát: kortárs versek 

 

  

A Szívlapát című versgyűjteményben nyolcvanöt köztünk élő 

költő százötven verse olvasható. Vannak olyan szerzők, akik már 

évtizedek óta írnak, és vannak, akik meg sem születtek, amikor 

másoknak már verseskötete jelent meg. 

 

A versek nem mennek ki a divatból. A versolvasás olyan, mint 

válogatni egy végtelen nagy ruhatárban. Lesz köztük olyan darab, 

ami eleinte úgy lötyög rajtad, mint apád harmincéves bőrkabátja, 

aztán szépen belenősz. Lesz olyan, ami egyáltalán nem tetszik, és 

nem is fog soha. Aztán jön a szerelemvers első látásra, majd a 

nagy, örök kiválasztottak. 

 

Raktári jelzet: Sz 85 


