
Több év ti ze des el hall ga tás után gróf Bánffy Mik lós ne -
ve, élet mű ve iránt meg élén kü lő ér dek lő dést ta pasz tal -
hat a XX. szá zad iro dal mi, po li ti kai éle té re kí ván csi ol -
va só. Ezt az ér dek lő dést bi zo nyít ják töb bek kö zött a ko -
lozs vá ri Po lisz Ki adó nál meg je lent Bánffy-könyvek.
Em lék ira tai, ös  szes no vel lái, Ma ro si Il di kó gon do zá sá -
ban  ki adott le ve le zé sei el ső sor ban az er dé lyi ma gyar
ol va sók kal is mer te tik  meg a múlt szá zad elő egyik leg -
szí ne sebb egyé ni sé gé nek, Bánffy Mik lós nak a mun kás -
sá gát. Az Er dé lyi tör té net leg újabb ma gyar nyel vű,
illeteve kül föl di, ide gen nyel vű ki adá sai, a Milolu cí mű
re gény el ső kö tet be li  2007-es meg je len te té se, a Bánffy
írá sa i val fog lal ko zó anya or szá gi és er dé lyi ta nul má -
nyok mind-mind ar ra en ged nek kö vet kez tet ni, hogy
egy re töb ben fel is me rik és meg fo gal maz zák: Bánffy
Mik lós el fe le dett élet mű ve nem ér de mel te meg sor sát.

Eb ben az is me ret ter jesz tő te vé keny sé gen te hát túl -
mu ta tó  – Bánffy iro da lom- és kul túr tör té ne ti, tör té nel -
mi-po li ti kai sze re pét fel tár ni, ki je löl ni óhaj tó –  fo lya -
mat ban igen fon tos he lyet fog lal el, már ter je del mé nél
fog va is, Ta kács Pé ter Bánffy Mik lós vi lá ga  cí mű köny -
ve. A két száz ol da las írás át fo gó ké pet kí ván nyúj ta ni
Bánffy Mik lós élet pá lyá já ról. Er re utal a könyv szer ke -
ze ti fel épí té se is. Két har ma da Bánffy csa lá di in dít ta tá -
sát, po li ti kai sze rep vál la lá sát, kul tú ra szer ve ző te vé -
keny sé gét dol goz za fel. Egy har ma da a no vel la-, re -
gény- és drá ma író Bánffyt mu tat ja be.  A szer ző a könyv
be ve ze tő fe je ze té ben meg ál la pít ja, hogy a XX. szá za di
ma gyar szel le mi élet ről mér ték adó vé le ményt al ko tók
(Ady End re, Schöpflin Ala dár, Gaál Gá bor, Kós Ká -
roly) a ma gyar kul tú ra ér té kes ré sze ként tar tot ták szá -
mon Bánffy al ko tá sa it. Va ló já ban  nem is iro dal mi, sok -
kal in kább po li ti kai te vé keny sé gét vi tat ták a két vi lág -
há bo rú kö zött, s ez utób bit az óta sem ér té kel ték meg fe -
le lő en. A szer ző sze rint iro dal mi mun kás sá ga már éle te
so rán kel lő mél ta tás ban ré sze sült, hi szen az írá sa it érin -
tő leg több kri ti ka va ló já ban Bánffy (ha lá lát kö ve tő év -
ti ze dek ben is) gró fi rang ja el len irá nyult. En nek leg -
nyil ván va lóbb pél dá ja ként mu tat ja be, ala pos bí rá lat nak
alá vet ve Il lés End re  A dilettante cí mű es  szé jét. Ugyan -
ak kor fel hív ja az ol va sók fi gyel mét Bánffy írá sa i nak
esz té ti kai egye net len sé ge i re is, s e je len ség oká ra vo -
nat ko zó le het sé ges ma gya rá za tok kal is szol gál. 

A Gróf Bánffy Mik lós éle te cí mű, hi vat ko zá sok ban
gaz dag fe je zet alfejzetei tár gyal ják az Er dély tör té nel -

mé ben ki emel ke dő sze re pet ját szó, szer te ága zó Tomaj
nem zet ség be li losonczi Bánffy csa lád tör té ne tét, Bánffy
Mik lós if jú ko rát és ne vel te té sét, IV. Kár oly ko ro ná zá sát
s a ko ro ná zás Bánffyra bí zott mű vé szi meg ter ve zé sét,
ope ra há zi in ten dáns sá gá nak hat évét, ke vés sé is mert el -
ső vi lág há bo rús éve it, az 1918–19-es for ra dal mi idő -
szak ról s egy ben Kár olyi Mi hály jel le mé ről, tör té nel mi
sze re pé ről al ko tott port ré ját, Bánffynak a Ma gyar or szá -
gon el ha ra pó zó bol se vis ta ve szély ről a győz tes ha tal ma -
kat tá jé koz tat ni igyek vő, vé gül si ker te len nyu gat-eu ró -
pai kül de té sét, a kül ügy mi nisz ter ség hez ve ze tő út ját, a
Ma gyar or szág szá má ra ro kon szen vet ke re ső 1920-as
lon do ni út ját és ter mé sze te sen nem utol só sor ban kül ügy -
mi nisz te ri te vé keny sé gét: Cseh szlo vá ki á val va ló egyez -
ke dé si kí sér le tét, Pécs vis  sza szer zé sét, Sop ron meg men -
té sét. A fel so rol ta kon túl az ol va só meg is mer he ti
Bánffynak a má so dik ki rály puccs ból szár ma zó kö vet -
kez mé nyek semlegesítésében ját szott sze re pét, né hány
ha zai po li ti kus el le ne irá nyu ló ke mény tá ma dá sát, a Ge -
no vá ban tar tott pán eu ró pai kon fe ren cia ese mé nye it, ta -
nul sá ga it, Ma gyar or szág Nép szö vet ség be va ló fel vé -
telének tör té ne tét, mely utób bit Bánffy Mik lós is egyik
leg fon to sabb dip lo má ci ai si ke ré nek tar tott.  

A bio grá fia Bánffy Mik lós alak ja leg na gyobb részt a
me mo ár író Bánffy szö ve ge i ből bom lik ki, hi szen a
könyv szer ző je az Em lé ke im ből me mo árt és a Hu szon öt
év cí mű em lék irat-tö re dé ket do ku men tum ként, Bánffy
sa ját ko rá nak ese mé nye i hez, el vál lalt köz éle ti sze re pe i -
hez fű ző dő vi szo nyá nak do ku men tu ma ként ke ze li, je -
lez ve, hogy a szép írói esz kö zök tu da tos és meg fe le lő al -
kal ma zá sa nem csor bít ja e do ku men tum jel le get. A szer -
ző né hol ki egé szí ti az em lék irat ok ál tal kö zölt ese mé -
nyek re vo nat ko zó ada to kat, oly kor kom men tál ja, vagy
ép pen pon to sít ja azo kat tör té né szek mun ká i ra hi vat koz -
va, a Bánffy-szöveg egyes so ra i nak ér tel me zé sé hez pe -
dig hát tér is me re tek köz lé sé vel kí ván kul csot ad ni (pl.
32.). Mind emel lett a szer ző ma ga is ér té kel, bí rál, le -
gyen szó a ko ra be li ese mé nyek ről, po li ti kai sze rep lők -
ről vagy a mai Ma gyar or szá gon han ga dó, saj tó ál tal
nép sze rű sí tett po li ti kai gon dol ko dás mód ról.

A kö vet ke ző fe je ze tek az Er dély be ha za tért gróf iro -
da lom szer ve zői te vé keny sé gén túl a no vel la-, drá ma- és
re gény írót mu tat ják be. Bár tech ni kai jel le gű prob lé má -
nak is mi nő sít he tő, az ol va só in do ko lat lan nak érez he ti a
Mű vész és a Ro má ni á ban fe je ze tek cím vá lasz tá sát, hi -
szen nem a Mű vész al fe je ze tei tár gyal ják Bánffy Mik lós
mű vé szi al ko tá sa it, a Ro má ni á ban egyik al fe je ze te fog -
lal ko zik vi szont Bánffy no vel lá i val. E no vel lák ko ra be -
li, majd a „kur zus-ide o ló gi ai és kri ti kai szempont»ok«”
(140.) ál tal meg ha tá ro zott fo gad ta tá sá nak is mer te té sét
kö ve tő en te ma ti ká juk for rá sá ul há rom él mény te rü le tet
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ne vez meg a szer ző, s ezek alap ján rend sze rez ve, kü lön -
bö ző szem pont ok ki eme lé sé vel  sor ra be mu tat ja, ér té -
ke li az em lí tett írá so kat. Az elem zés mód ja, nyel ve ze te
ar ról árul ko dik, hogy a könyv szer ző je min de nek előtt a
nagy kö zön ség nek kí ván tám pon tot nyúj ta ni ab ban,
mely Bánffy-novella te kint he tő esz té ti ka i lag ér té kes nek
és me lyik nem. Ily mó don prob lé mát lan nak vél he ti az
ol va só az esz té ti kai ér ték meg ha tá roz ha tó sá gát, amint
azt is, hogy mely Bánffy-művek te kint he tők iro dal mi,
szép iro dal mi al ko tá sok nak. Lejeune, Searle, Barthes,
Szá vai vo nat ko zó ta nul má nya i nak is me re té ben „Az
em lék ira tot mint nem szép írói mun kát fi gyel men kí vül
hagy va (…)” mon dat rész let az iro da lom el mé le te iránt
is ér dek lő dő ol va sót a fen ti  el kép ze lés (az em lék irat
nem szép írói mun ka) át gon do lá sá ra, vi ta tá sá ra ösz tö -
nöz he ti, de – re mé nyünk sze rint – az Em lé ke im ből cí mű
me mo ár és a Hu szon öt év cí mű „vis  sza em lé ke zés-tö re -
dék” (167.) el- vagy új ra ol va sá sá ra is in dít ja.

A Bánffy-regényeket be mu ta tó fe je zet  a Reg gel től
es tig és az Er dé lyi tör té net cí mű írá so kat vizs gál ja. Bár
a Reg gel től es tig me sé je „pri mi tív, (…) s itt-ott a csi -
nált ság íze ér zik raj ta” (164.), még is „si ke res lé lek ta ni
re gény” (161.). „Me sé lő epi ka, érzelemgazdag lí ra, (…)
so ha ki nem rob ba nó drá ma, és arc pi rí tó an ön mar can -
go ló, lé lek ta ni gyöt rő dés ez a mű” (166.). Az Er dé lyi
tör té net ki adá sa it, a ko ra be li és a hatvanas évek be li fo -
gad ta tá sát, a re gény két szá lon fu tó cse lek mé nyét, jel -
leg ze tes ka rak te re it be mu ta tó több mint húsz ol da las is -
mer te tő ben a szer ző hang sú lyo zot tan fi gyel mez tet
Bánffy kü lön le ges táj le író, jel lem áb rá zo ló, han gu lat te -
rem tő te het sé gé re. „Lev Tolsz toj mű vé szi te het sé gé vel
ve te ke dő re mek lés.” (189.) A mű vé szi al ko tás ér té ké re,
ér té ke lé sé re, be fo ga dá sá ra s ez utób bi val ös  sze füg gő
iro dal mi ká non ra vo nat ko zó né hány mon dat (189.) is -
mét fel kelt he ti az iro da lom lét mód já ra, ká non ra, kano -
nizációra, iro dal mi ká non kép ző dés re vo nat ko zó kér dé -
sek iránt ér dek lő dők vi tat ko zó ked vét.

A drá ma író Bánffyról szó ló fe je zet ben a könyv szer -
ző je igen fon tos meg ál la pí tást tesz. Esze rint Bánffy
Mik lós  „(…) leg tö ké le te seb bet a drá mai mű faj ban és a
szín pa don tu dott al kot ni”, (…) hi szen „iga zi mű fa ja a
drá ma volt” (191.). Ren de ző ként, szín pad- és kosz tüm -
ter ve ző ként is ki vá ló tel je sít ményt nyúj tott. E Bánffy-
drámákkal keletkezési sor rend jü ket kö vet ve is mer ked -
he tünk meg. A ko ra be li fo gad ta tás hoz ha son ló an a szer -
ző is a Nagy úr cí mű drá mát tart ja leg ér té ke sebb nek.
A kri ti kai vissz hang rész le tes be mu ta tá sa és a szín mű
cse lek mé nyé nek mély át élés sel tör té nő fel ele ve ní té se
meg győ zi az ol va sót ar ról, hogy e drá ma va ló ban
színésztpróbáló, nagy sze rű al ko tás. (A szer ző ál tal vissz -
hang ta lan nak tar tott  Az erő sebb cí mű da rab ról ér de mes

azon ban tud nunk, hogy Ka rin thy Fri gyes pa ró di át írt ró -
la Gróf Gyen gébb cím mel – In: Ka rin thy Fri gyes ös  sze -
gyűj tött mű vei. Pa ró di ák II. Ak kord K. 2004. 294–298.)

A köny vet zá ró két fe je zet (Az utol só po li ti kai sze -
rep és Az er dé lyi gróf meg hal ni Pest re jött)  Bánffy
Mik lós éle té nek utol só év ti zed ét mu tat ja be, je lez ve,
hogy az 1940–1943-as esz ten dők Bánffy „leg ku dar co -
sabb” és egy ben leg ke vés bé is mert évei (203.), il let ve
azt is, hogy a „ro má ni ai te vé keny sé gé nek mér le gét
(…) csak azt kö ve tő en ér té kel het jük, ha majd meg szü -
le tik a két vi lág há bo rú kö zött ki adott »ro má ni ai ma -
gyar fó ru mok« mo nog ra fi kus fel dol go zá sa” (202.).

A min de né ből ki fosz tott, tel je sen el le he tet le ní tett
Bánffy Mik lós éle te utol só hó nap ja it im már Bu da pes ten
tölt het te, fe le sé gé vel együtt. 1950. jú ni us 6-án, het ven -
hét éve sen hunyt el. Va ló szí nű, hogy a szá mí tó gép ör -
dö ge az oka a könyv ben té ve sen meg je lölt dá tum nak
(mely sze rint Bánffy Mik lós 1951-ben halt vol na meg).
Ta lán an nak is, hogy né hány mon dat szó sze rint meg is -
mét lő dik a könyv kü lön bö ző szö veg ré sze i ben. (pl.13.
és a 139–140.). Ha pe dig a meg le pő szó tár sí tá sok ra, jel -
zők hal mo zá sá ra, az adott szö veg kör nye zet ben szo kat -
lan szó ké pek re gon do lunk, meg ál la pít hat juk, hogy al -
kal ma zá suk ön cé lú nak lát szik, kü lö nö sen a be ve ze tő és
az elem zés nek szánt fe je ze tek nél, s ha tá suk ez eset ben
in kább je len tés el fe dő, sem mint je len tés-meg vi lá go sí tó.
(„Bánffy élet mű vét te kint ve ezek az […] esz té ti kán kí -
vü li vá dak a tör té ne lem és a po li ti ka köd fol tos dzsun ge -
lén má ig átsugároznak.” [15.]; „Nem több, és nem ke -
ve sebb ez a re gény, mint Má ria és Mag dol na iker-éle tét
ki töl tő és köl csö nö sen egy mást ke resz te ző nagy sze re -
lem tor zult szim fó ni á ja.” [161.])

A fen ti meg ál la pí tá sok mel lett azon ban el en ged he tet -
len hang sú lyoz nunk, hogy egé szé ben vé ve Ta kács Pé ter
köny ve is me ret gaz da gí tó, ol vas má nyos írás.  Nem csak
Bánffy Mik lós élet mű vé nek ér té ke lé se okán fon tos, de
azért is, mert egy je len tős köz éle ti sze mé lyi ség éle té nek,
mun kás sá gá nak be mu ta tá sán ke resz tül a XX. szá zad el ső
fe lé nek po li ti kai, tár sa dal mi, iro dal mi ese mé nyei is sa já -
tos meg vi lá gí tás ba ke rül nek. Bánffy Mik lós vi lá gá ból ki -
cseng az a sze mé lyes el kö te le zett ség, amely a szer zőt a
fel is mert ér ték mi nél szem lé le te sebb be mu ta tá sá ra
ösztönzte, nem rejt ve vé ka alá a Bánffy-életmű több év ti -
ze des el hall ga tá sa mi at ti in du la tát sem. Vé gül, e re cen zió
író ja sze rint a könyv leg na gyobb ér de me az, hogy Bánffy
mű ve i nek el ol va sá sá ra sar kall ja az iro da lom sze re tő ol va -
sót, s akár újabb, a könyv szer ző jé nek elem zé si szem pont -
ja i tól el té rő szem pon to kat al kal ma zó mű elem zé sek re ösz -
tö nöz he ti az iro da lom mal hi va tás sze rű en fog lal ko zó kat.

Váradi-Kusztosz Györgyi
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Ács József (1965, Budapest)
író, költő. Az ELTE TTK
fizikus szakán végzett. 1995
és 2000 között a Vadamosi
Vendégség című időszaki
kiadvány és a Vadamosi
Füzetek egyik szerkesztője.
Nizzai Kavics-díjas (2004).

Legutóbbi kötete: Orfeum az alvilágban (versek,
prózák, egyfelvonásosok, 2005).

Alföldy Jenő (1939,
Budapest) irodalomtörté-
nész, kritikus, a Nemzeti
Tankönyvkiadó nyd. fő -
szerkesztője; József Attila-
díjas. Kecskeméten él.
Legutóbb megjelent köte-
tei: Arany öntudat (József

Attila-tanulmányok, 2005), „Egy szenvedély
margójára” (2005).

Baán Tibor (1946 Rá -
kosliget) tanár, költő, kri -
tikus. Legutóbb meg jelent
verskötete: Elfe lej tett színek
(2006), Ta  nul mány köte -
tek: Sze rep vá laszok (2004,
Év könyve-díj); Fények a
labirintusban (2006).

Bertha Zoltán (1955,
Szentes) kritikus, irodalom-
történész, a budapesti Károli
Gáspár Református Egye -
tem Modern Magyar Iro -
dalmi Tanszékének docense.
Többek között Kölcsey-
(1996), Tamási Áron- (2003)

és József Attila-díjas (2004). Debrecenben él.
Legutóbbi tanulmánykötetei: Erdélyiség és
modernség (2006), Sorsjelző (2006).

Ekler Andrea (1971, Bu -
da pest) kri ti kus, iro da lom -
tör té nész. A pé csi Janus
Pan no  nius Tu do mány -
egye te m iro da lom–nyel vé -
szet sza kán végzett, majd
az EL TE Drá ma pe da gó gia
Tár sa ság drá ma sza kán ta -

nult. Ta nul mány kö te te: Lét ra az örök lét hez
(2004). Saj tó alá ren dez te Né meth Lász ló vi -
lág iro dal mi ta nul má nya i nak el ső két kö te tét.

Filep Tamás Gusztáv
(1961, Budapest) műve -
lődéstörténész. Az ELTE
könyvtár szakán végzett, fő
kutatási területe a két
világháború közötti kisebb-
ségi magyar eszmetörténet.
Budapesten él. Legutóbbi

kötete: A humanista voksa. Írások a csehszlová -
kiai magyar kisebbségtörténet köréből (2007).

Ircsik Vilmos (1944,
Városlőd) író, műfordító,
az ELTE magyar–né met
–orosz szakán végzett.
Irodalmi munkásságát a
Tiszta szívvel nemzedéké-
ben kezdte műfordítóként.
Veszprémben él. A Magyar

Írószövetség és a HM pályázatának nívó- (2003)
és különdíjában (2005) és Szabó Zoltán-díjban
(2005) részesült. Legutóbbi kötete: Augusztus
hava (regény, 2006), amely az Irodalmi Jelen
regénypályázatán különdíjat kapott (2006).

Király László (1943,
Sóvárad) költő, prózaíró,
műfordító. Kolozsvárt él,
a Helikon folyóirat fő szer -
kesztő-helyettese. József
Attila-díjas (1997). Legu tób -
bi verseskötete: Míg gyö -
nyörű késemet fenem (2007). 

Koncz Tamás (1982,
Marosvásárhely) Érden él,
a Károli Gáspár Re -
formátus Egyetem
végzős, magyar szakos
hallgatója. Öt éve publikál
rendszeresen. Az Irodalmi
Jelen, a Napút, az Új

Könyvpiac és a Bárka folyóiratokban jelen-
nek meg kritikái, recenziói.

L. Simon László (1972,
Székesfehérvár) költő, esszé-
író. Az ELTE ma gyar–tör -
ténelem szakán végzett.
2004-től a Magyar Író szö -
vetség titkára, kü lönböző
folyóiratoknál dolgozik.
Budapesten él. József Atti -

la-díjas (2007). Legutóbbi kötete: Verseny hátrány
– A (kultúr)politika fogságában (2007).

Lévay Botond (1943,
Debrecen) költő, író,
irodalomtörténész. Szülő -
városában magyar–tör té -
nelem szakot végzett, a
Kölcsey Református Taní -
tó képző Főiskola docense
volt. Utóbbi kötetei: A hit

gémeskútja, A kegyelem illata (esszéregények),
Akkor is írsz (versek, 2003). 

Nagy Gábor (1972, Kör -
mend) köl tő, iro da lom tör té -
nész, a szom bat he lyi Ber zse -
nyi Dá ni el Fő is ko la do cen se.
Ma gyar és ös  sze ha son lí tó
iro da lom tu do mány ból szer -
zett PhD fo ko za tot 2000-
ben. To ka ji Író tá bor-dí jas.

Leg utób bi kö te te: Átok, bal zsam (ver sek, 2003).

Oláh János (1942, Nagy -
berki) költő, író. A Kilencek
alkotócsoport tagjaként
indult. 1994-től a Magyar
Napló folyóirat főszer kesz -
tője. József Atti la-díjas
(1994). Legu tóbbi kötete:
Por és hamu (versek, 2002).

Pálfi Ágnes (1952,
Budapest) költő. 1980 és
1992 között a Kultúra és
Közösség folyóirat, 1999-
től a Polísz folyóirat szer-
kesztője. A miskolci egye-
tem adjunktusa. Legutóbbi
kötete: Hétrét (versek,

2003). Új kötete Szép volt, fiúk! címmel előké-
születben a Parnasszus Kiadónál.

Pósa Zoltán (1948,
Debrecen) író, költő, a
Magyar Nemzet munkatár-
sa. József Attila- (2000),
Bertha Bulcsú- (2006),
Szellemi Honvé delem-
(2007), Ober sovszky-díjas
(2007). A Magyar Napló

tavalyi regénypályázatának egyik különdí-
jasa. Legutóbbi kötete: Alászállás (versek
2006).

Prágai Tamás (1968,
Budapest): író, költő. 1996-
98-ig a Polísz, 1999-től
2003-ig a Napút, majd a
Kortárs folyóirat szer-
kesztője volt. József Attila-
díjas (2005). Legutóbbi
kötete: Pesti Kornél (elbe-
szélések, 2007). 

Rott József (1965,
Komló) író, szabad fog -
lalkozású alkotó. Magyar -
egregyen él. Greve -díjas
(2003). Legutóbbi kötete:
Cselé dek, csaposok, csa -
vargók (2004).

Szakály Sándor (1955,
Törökkoppány) had tör -
ténész, az MTA doktora.
Előbb a Hadtörténeti Inté -
zet és Múzeum főigaz -
gatója, majd a Duna
Televízió alelnöke, jelen -
leg a Semmelweis

Egyetemen tudományos szaktanácsadó.
Kutatási területe az 1868 és 1945 közötti
magyar hadtörténelem, társadalom-, illetve
sporttörténet. Legutóbbi kötetei: Múltunkról –
kritikusan? (2005); Katonák, csendőrök,
ellenállók (tanulmányok, 2007).

70

szerzõink magyar napló



Szakolczay Lajos (1941,
Nagy ka ni zsa) iro da lom -
tör té nész, kri ti kus. Kor társ
ma gyar iro da lom mal, kü -
lö nös te kin tet tel a ha tá ron
tú li ma gyar li te ra tú rá ra,
va la mint szín ház- és kép -
ző mű vé szet tel fog lal ko -

zik. Bu da pes ten él. Leg utób bi kö te tei: Er dé lyi
ősz (ta nul má nyok, es  szék, 2006), Ki kö tő. Ez -
red vé gi nap ló iro da lom ról, kép ző mű vé szet ről,
szín ház ról, ope rá ról. (2006).

Utassy József (1941, Ózd)
köl tő, mű for dí tó. A Ki len -
cek al ko tó cso port tag ja -
ként kezd te köl tői pá lyát.
Jó zsef At ti la- (1978),  Ba -
las si Bá lint-em lék kard
(2001) és Kossuth-díjas
(2008). Leg utób bi kö te tei:

Vá lo ga tott ver sei (A ma gyar iro da lom zseb -
könyv tá ra című so ro zat, Magyar Napló
Kiadó, 2006), Far kas or dí tó (ver sek, 2006). 

Váradi-Kusztosz Györgyi
(1978, Dicső szentmárton)
2002-ben végzett a
Debreceni Egyetem filozó-
fia–magyar szakán. A
nagykőrösi Arany János
Református Gim názium
tanára. Jelenleg a Károli

Gáspár Református Egyetem Irodalom -
tudományi Tanszékén Phd-hallgató.

Vasy Géza (1942,
Budapest) irodalomtörté-
nész, az ELTE modern
magyar irodalomtörténeti
tanszékének docenseként
tanított. Az 1945 utáni
magyar irodalommal fog-
lalkozik, különös tekintet-

tel Illyés Gyula, Kormos István, Juhász Ferenc,
Nagy László, Csoóri Sándor, valamint saját
nemzedéktársai munkásságára.  József Attila- és
Arany János-díjas. A Magyar Írószövetség elnö-
ke. Legutóbbi kötete: Tíz kortárs költő (2007).

Vincze Ferenc (1979,
Marosvásárhely) író, kriti-
kus. 2005-ben végzett az
ELTE magyar, német és
összehasonlító irodalom-
történet szakán. 2005-től
az ELTE doktori iskola
hallgatója, komparatiszti-

ka szakirányon. 2005-től a Napút folyóirat
kritika rovatának vezetője és a Napkút kiadó
szerkesztője. Budapesten él.

Zsille Gábor (1972,
Budapest) költő, műfordí-
tó, publicista. 2000–2004-
ig Krakkóban, jelenleg
Budapesten él. 1999-től
az Új Ember katolikus
hetilap munkatársa.
Legutóbbi kötetei:

Gondolj néha Zalalövőre (versek, 2005),
Bohdan Zadura: Éles határok (fordítások
Kovács Istvánnal, 2005), Krakkói jegyzetek
(2007).
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VERS KATEGÓRIA

ARANY MINŐSÍTÉS:
• Lázár Bence András, Szeged, Ságvári Endre

Gyakorló Gimnázium,
• Takács Márton, Eger, Bencés Gimnázium,

Pannonhalma,
EZÜST MINŐSÍTÉS:
• Fejér Etelka, Hajdúszoboszló, Hőgyes Endre

Gimnázium,
• Gucsa Magdolna, Nyíregyháza, Krúdy Gyula

Gimnázium,
BRONZ MINŐSÍTÉS:
• Fehér Renátó, Szombathely, Premontrei Szent

Norbert Gimnázium,
DICSÉRETBEN RÉSZESÜLT:
• Bródy Anna Barbara, Budapest, Szabó Lőrinc

Kéttannyelvű Gimnázium,
• Donáti Flóra Lili, Budapest, Berzsenyi Dániel

Gimnázium,
• Kemény Lili, Budapest, Radnóti Miklós Gimnázium,
• Pikó András, Öttömös

PRÓZA KATEGÓRIA

ARANY MINŐSÍTÉS:
• Zilahi Anna, Orosháza, Táncsics Mihály Gimnázium
EZÜST MINŐSÍTÉS:
• Székely Örs, Kolozsvár, Románia
BRONZ MINŐSÍTÉS:
• Baki Júlia, Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium,
DICSÉRETBEN RÉSZESÜLT:
• Bíró István, Eger, Szilágyi Erzsébet Gimnázium,

• Debreczeni Márton, Kecskemét,  Katona József
Gimnázium,

• Máthé Kincső, Vargyas, Románia, Plugor Sándor
Gimnázium

TANULMÁNY KATEGÓRIA

ARANY MINŐSÍTÉS:
• Hercsel Adél, Győr, Révay Miklós Gimnázium,
EZÜST MINŐSÍTÉS:
• Frankó Betta, Tata, Eötvös József Gimnázium,
• Horváth Miklós, Tapolca-Diszel, Bencés

Gimnázium, Pannonhalma,

Az idén az Írók Szakszervezete, az Írók Alapítványa,
Sárvár Város Önkormányzata és a Sárvári Tinódi
Gimnázium által meghirdetett középiskolás irodalmi
pályázatra 510 pályázó küldte el írásait vers, próza és
tanulmány kategóriában. A pályázatokat elbíráló
előzsűri és zsűri tagjai voltak: Bertha Zoltán iro-
dalomtörténész, Földes Györgyi irodalomtörténész,
Gere Zsolt író, irodalomtörténész, Jámborné Balog
Tünde író, Mezey Katalin költő, Nagy Gábor költő, iro-
dalomtörténész, Papp Márió költő, műfordító, Szénási
Zoltán irodalomtörténész, Vörös István költő,
műfordító, irodalomtörténész.
A március 18. és 21. között Sárváron megtartott
találkozót és műhelymunkát a Sárvári Tinódi
Gimnázium dísztermében március 20-án lezajlott
felolvasóest és díjkiosztó ünnepség követte, amelyen a
legjobb 41 pályázó és a Tinódi Gimnázium diák-
előadóművészei olvastak fel a pályázaton
kiemelkedőnek bizonyult alkotásokból. Közreműködött
a sárvári Nádiverebek Együttes.

A 31. KÁRPÁT–MEDENCEI KÖZÉPISKOLÁS
IRODALMI PÁLYÁZAT ÉS TALÁLKOZÓ DÍJAZOTTJAI 

(Sárvár, 2008. március 18–21.) 
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BA LAS SA GYAR MAT Rá kó czi u. 61., Kin cses tár
Köny ves bolt

BICS KE Bocs kai u. 5., hír lap üz let
BONY HÁD Sza bad ság tér 12., hír lap üz let
BU DA ÖRS Ki ni zsi u. 1., hír lap üz let

Sport u. 2., Auchan hír lap üz let
BU DA PEST

I., Hess And rás tér 4., Litea Köny ves bolt
I., Krisz ti na krt. 26., Püski Köny ves bolt
I., Krisz ti na krt. 34., Vin ce Köny ves bolt
V., Baj csy -Zsi linsz ky u. 76., hír lap üz let
V., De ák tér 4., Hu szár Gál Köny ves bolt
V., Fe ren ci ek te re 7–8., Ecclesia Szö vet ke zet
V., Hon véd u. 5., Kó dex Könyv áru ház
V., Kár olyi Mi hály ut ca 16.,

Gon do lat Köny ves ház
V., Vá ci u. 10., hír lap üz let
V., Vá ros ház u. 3–5., hír lap üz let
VI., Andrássy út 45., Írók Köny ves bolt ja
VII., Vö rös mar ty u. 5., Fő nix Könyv ke res ke dés
VIII., Bródy Sán dor u. 46.,

Bu da pes ti Te le ki Té ka
VIII., Er dé lyi u. 19.,

Gon dos Bé la Könyv ke res ke dő
IX., Rá day u. 27., Rá day Köny ves ház
X., Örs Ve zér te re, Ár kád hír lap üz let
XI., al bert fal vai Auchan hír lap üz let
XI., Ke len föl di pu. 19–49., hír lap üz let
XIV., Ste fá nia u., Sport Aré na hír lap üz let
XVI., Rá ko si u. 151/B., Jás pis Köny ves bolt
XXII., Nagy té té nyi u 37–47., hír lap üz let
XXIII., Be vá sár ló u. 2., hír lap üz let

CSONG RÁD Fő 2–4., hír lap üz let
DEB RE CEN Fü re di u. 27., hír lap üz let

Hat van u. 1./A, Al ter na tív Köny ves bolt
Péterfia u. 18., hír lap üz let

DU NA KE SZI Ná das u. 6., Auchan hír lap üz let
EGER Szé che nyi u. 20., hír lap üz let

Szé che nyi u. 42., Gonda Köny ves bolt
ÉRD Bu dai ut ca, hír lap üz let
FE HÉR GYAR MAT Kos suth tér 3–5., hír lap üz let
FÓT Fe hér kő u. 1., Cora hír lap üz let
GYŐR Ki rály szék u. 33., hír lap üz let
GYU LA Bé ke su gár út 12., hír lap üz let
HAJ DÚ BÖ SZÖR MÉNY Mun kácsy u. 5.,

Szenzo Köny ves bolt
HE VES Er zsé bet tér 10.,

Rédei Benedekné Köny ves bolt ja
HÓD ME ZŐ VÁ SÁR HELY Andrássy u. 5–7.,

Pe tő fi Köny ves bolt
KA POS VÁR Ka pos vár Plaza hír lap üz let
KECS KE MÉT Sza bad ság tér 3/A,

Mó ra Fe renc Köny ves bolt
Szé che nyi tér, hír lap üz let

KIS BÉR Szé che nyi u. 11., Fi di busz Aján dék bolt
KO MÁ ROM Igmándi 11., hír lap üz let
KŐ SZEG Vá ros ház u. 5., hír lap üz let
MA KÓ Szé che nyi tér 10.,

Kincs ke re ső Köny ves bolt
MAR CA LI Rá kó czi u. 19–21., hír lap üz let
ME ZŐ KÖ VESD Má tyás ki rály u., 101., hír lap üz let
MIS KOLC Szé che nyi u. 7., Fó kusz Könyv áru ház

Szemere út 2., hír lap üz let
Szentpéteri ka pu 103., hír lap üz let

NAGY KA NI ZSA Plaza hír lap üz let
NYÍR EGY HÁ ZA Szeg fű u. 75., hír lap üz let
OROS HÁ ZA Győry Vil mos tér 1.,

Ko szo rús Osz kár köny ves bolt ja
Vá sár he lyi út 23/A, hír lap üz let

PAKS Dó zsa Gy. út 3., Péger Ga lé ria
PÁ PA Kos suth 30., hír lap üz let
PÉCS Ki rály u. 20., hír lap üz let

Kom lói út, hír lap üz let
Nagy La jos ki rály út – Al só ma lom u. sa rok,
hír lap üz let

SOLY MÁR Szent Fló ri án u. 2., hír lap üz let
SOP RON Szé che nyi tér, hír lap üz let
SZE GED Ara di vér ta núk te re 8.,

Bá lint Sán dor Köny ves bolt
Os ko la u. 27., Sík Sán dor Köny ves bolt
Zá por u. 4., hír lap üz let

SZÉ KES FE HÉR VÁR Pa lo tai út 1., hír lap üz let
SZEN TES Al só rét u. 258., hír lap üz let
SZOL NOK Ba ross Gá bor u. 24.,

Avantgard Köny ves bolt
MÁV-pá lya ud var, hír lap üz let

SZANDASZŐLŐS hír lap üz let
SZOM BAT HELY Szűr csa pó u. 4., hír lap üz let
TA POL CA Veszp ré mi u. 5., hír lap üz let
TA TA BÁ NYA Győ ri út 1., hír lap üz let

Ré ti u. 1., Kör men di Zol tán köny ves bolt ja
TÖ RÖK BÁ LINT Torbágy u. 1/B, hír lap üz let
VE RES EGY HÁZ Fő tér,

Var ga Gyuláné Könyv ke res ke dő
ZA LA EGER SZEG Sport u. 1., hír lap üz let

Folyóiratunk az alábbi könyvesboltokban,
hírlapüzletekben kapható


