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Mark E. Pocha (*1981), eredeti nevén Marian Kluvanec Komáromban született, Ógyallán nőtt 

fel. A komromi gimnáziumban érettségizett, majd a nyitrai Konstantín Egyetemen végzett 

német nyelv és irodalom, valamint újságírás szakon. Tanulmányai befejeztével szabadúszó 

újságíróként, bankszakemberként, majd középiskolai tanárként dolgozott. Megnősült és 

Rimaszombatban telepedett le, ahol a Gömöri pletykák (Gemerské zvesti) című regionális 

folyóirat munkatársaként is tevékenykedett. Két lány édesapja.  

  

Első elbeszélését 9 éves korában írta, aktív írói pályafutását 2008-ban kezdte - a fantasztikus 

irodalom legextrémebb és legdurvább műfajában, a horror műfajában alkot. Elbeszélései 

különböző nyomtatott és elektronikus folyóiratokban (Jupiter, Howard, Lemurie, XB-1, 

Pevnost ) jelennek meg.  

  

Több kiemelkedő horror elbeszélés, a Kannibálok országa (2016) című regény szerzője, 

valamint számos antológia (Kniha bolesti, Na hroby, Zombie apokalypsa) szerkesztője.  

 

Ma a kortárs horror irodalom sikeres szerzője, az elismerést a TikTok szociális háló hozta meg 

számára, ahol 9 hónap alatt több mint 100 000 követőt szerzett.  

 

 

Művei: 

• A bude hůř (novella gyűjtemény). Hurbanovo: X-stream, 2010. 106 s.  

• Kniha bolesti: to nejlepší z českého a slovenského pochmurného undergroundu. Artis 

Omnis, 2013. 304 s.  (editor)  (szerkesztő)   

• Semester zakomplexovaného sviniara: pravdivý príbeh. Bratislava: Slovenský 

spisovateľ, 2014. 192 s. 

• Na hroby: poviedky o živote, smrti a krehkej hranici, ktorá ich rozdeľuje. Humenné: 

Hydra, 2014. 228 s. (szerkesztő) 

• Z temnôt: horror gyűjtemény. Hydra, 2015.  44 s.   

• Sto hororů ve sto slovech. Dink, Adela Hrivnáková, Marc E. Pocha, Petr Boček, 

Honza Vojtíšek, Miloslav Zubík, Martin Števko, Jiří Šedý a dal. Netopejr, 2016. 152 s.  

• Zombie apokalypsa: a legjobb cseh és szlovák elbeszélések a zombikról. 

Összeállította Mark E. Pocha. Humenné: Hydra, 2016. 442 s. (szerkesztő) 

• Krajina kanibalov. Humenné: Hydra, 2016. 144 s. 



• Kontakt: záhuba prichádza z nebies. Hydra, 2017. 187 s. 

• Dom 490: zlo má novú adresu. Artis Omnis, 2018. 224 s. 

• Koleje smrti: české a slovenské povídky plné napětí a hrůzy. Mak E. Pocha, Leona 

Štiblaríková és Karatína Soyka. Hydra, 2018. 392 s. 

• Na dušičky zomrieš. Hydra, 2018. 224 s.   

• Oni: československý horor. Carcosa, 2019. 220 s. 

• Svet je plný démonov: ... a idú si po teba. Hydra, 2019. 184 s. 

• Bestie: příběh skutečného vraha.  Carcosa, 2020. 272 s. 

• Prvých 1000 followerov: odskúšané a overené rady, neoficiálna príručka Tik Tokera. 

– Carcosa, 2020. 40 s.  

• Země kanibalů. Carcosa, 2021. 208 s.  

• Aj teba dostanem! Každá to chce. – Bestseller, 2022. 240 s.  

• Virus omega. Carcosa, 2022. 168 s.  

 

• Píseň mrtvých (in: PEVNOST 02/2017) 

• Letná škola (in: Jupiter 9/2015) 

• Sběratelé mrtvých (in: PEVNOST 02/2016) 

• Polnočné rendezvous (in: Rozmarná fantastika, Vyd. Hydra, 2015) 

• Diablova diera (in: Fantázia 2015) 

• Môj kamarát (in: Lemurie 23/2015) 

• Prognóza redundancie (in: XB1, 3/2015) 

 

DÍJAK, ELISMERÉSEK 

• Jelölés az „Év horrorja“ címre a Krajina kanibalov (Fantasy-svet Awards 2016) c. 

regényéért 

• Az European science fiction society által odaítélt Encouragement Award 2016 

irodalmi díj 

• Jelölés a FOR 2015 (az év fantasztikus személyisége) díjra 

• Diablova diera (elbeszélés) - Fantázie 2015 díj  

• Vidoucí 2014 – Strážcovia galaxie (FINÁLE, 3. helyezés) 

• O dračí řád 2013 – Pieseň mŕtvych (4. helyezés) 

• Vidoucí 2012 – Necestuj tým vlakom (FINÁLE, 4. helyezés) 

• Karel Čapek-díj 2011 – Zlodej spomienok (3. helyezés a mikroelbeszélések 

kategóriában) 

• Ohnivé pero I/2012 – Vec pod posteľou (2. helyezés) 

• Vidoucí 2011 – Zberatelia mŕtvych (FINÁLE, 5. helyezés) 

• Daidalos 2011 – Ante Portas Veritas (FINÁLE) 

• Ohnivé pero (II/2011) – Kliatba (5. helyezés) 

• Rokle šeré smrti 2010 – Si stroj (2. helyezés) 

• Ježíšku, já chci plamenomet! – Z memoárov cynika (3. helyezés) 

• Poviedka za tisícku 2008 (časopis Istrozin folyóirat, téma Városi fantasy) – In nomine 

mortis (4. helyezés) 

• Ježíšku, já chci plamenomet 2008 – Nedozerné dôsledky administratívnych omylov 

(3. helyezés) 

 



„Dobšinský meséi kegyetlenek, drasztikusak, brutálisak, tele szadista, 
kannibalisztikus és perverz motívumokkal. Bizonyos értelemben ez tesz engem a mai 
kor Dobšinskýjává!“ 

Mark E. Pocha 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


