
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.) 


