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Alföldy Jenő (1939, Bu -
dapest) irodalomtörténész,
kritikus, a Nemzeti Tan -
könyvkiadó nyd. fő szer  -
kesztője; József Attila-díjas.
Kecskeméten él. Legutóbb
megjelent kötetei: Arany
öntudat (József Attila-ta nul   -

mányok, 2005), „Egy szenvedély margójára”
(2005), Templomépítők (tanulmányok, 2006),
Csanádi Imre költői világa I–II (Pá lya kép,
Huszonöt verselemzés, 2009), A megszenvedett
éden (Költők, esszéírók, elbeszélők, 2010).

Bakos István (1943,
Bánfa) pályáját agronómus-
ként kezdte, majd az ELTE
magyar–nép műve lés sza -
kán tanult, Eötvös kollé gis -
taként Falukutató Cso portot
szervezett. Dol gozott tudo -
mányos kuta tóként, kutatás -

szervezőként és köz tiszt viselőként a MTA-n és
a Művelődésügyi Minisz té rium ban. 1994 és
1999 között a Magyarok Világ szö vetsége főtit-
kára volt. Mintegy félezer publikációja és hét
könyve jelent meg.1980-tól egyik szervezője a
Bethlen Gábor Ala pít ványnak, amelynek ma
ügyvezető kurátora.

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).

Falusi Márton (1983,
Budapest) költő, a Magyar
Írószövetség elnökségé-
nek tagja. Az ELTE jogi
karán végzett 2007-ben.
A Hitel fo lyó irat vers-,
valamint a Ma gyar Napló
Európai Fi gyelő rovat

szerkesztője. 2009-től a Könyves Szö vetség
elnöke. Gérecz Attila- (2004) és Junior Prima-
díjas (2008). Kötetei: Rád nyitva ablak, ajtó
(2007), Fagytak poklaid (2010).

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. Leg utóbbi

kötete: A humanista voksa. Írások a
csehszlová kiai magyar kisebbségtörténet köré-
ből (2007). Lőrincz Csaba-díjas (2009).

Hegedűs Imre János
(1941, Székelyhidegkút)
író, iro  da lomtörténész. Sep     -
siszent györ gyön volt gim -
ná   ziumi tanár és szakfe lü -
gyelő, 1984-ben emigrált
Auszt riába. Bécs ben és
Buda pes ten él. Leg utóbbi

kötete: Benedek Elek (monográfia, 2006).

Hermann Róbert (1963,
Székesfehérvár) történész,
az MTA doktora. 1987 óta a
Hadtörténeti Intézet és Mú -
zeum munkatársa, egy ideig
igazgatója, majd a Bécsi
Állandó Levéltári Kiren delt -
ség vezetője, je lenleg a

Hadtörténelmi Közlemények Szer kesztőségének
igazgatója. Legutóbbi kötete: A Drávától a
Lajtáig. Tanulmányok az 1848. nyári és őszi
dunántúli hadi események történetéhez (2008).

Iván Péter (1976,
Miskolc) az ELTE olasz
szakán végzett. Négy éve
foglalkozik írással.

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

Király Zoltán (1933, Csap)
kültő, műfordító. Hétgyer -
mekes papcsaládban szüle -
tett, a háború vihara Sáros -
pa takra sodorta. A debreceni
Kossuth Lajos Tudomány -
egyetemen végzett. Az 56-os
forradalomban való rész -

vételéért letartóztatták. Szaba du lása után segéd-
munkásként, majd később könyvtárosként dolgo-
zott. 1989-től öt éven át a Szófiai Magyar
Kulturális Intézet igazgatója volt. Lengyel, horvát
és főként bolgár irodalmat fordított. Fordításai
húsz kötetben jelentek meg. Legutóbbi kötete:
Angyal kürtje (1998).

Kiss Benedek (1943,
Akasztó) költő, műfordító.
A Kilencek alkotócsoport
Elérhetetlen föld című
anto lógiájában indult. Jó -
zsef Attila- (1979, 1999) és
Balassi Bálint-emlék kard-
díjas (2003). Legu tóbbi

kötetei: Kata könyve (gyermekversek, 2008),
Fénnyel-füttyel (gyermekversek, 2009).

Marosi Gyula (1941,
Budapest) író, forgató-
könyvíró, 1966 óta publi-
kál. 1971-től a Kortárs
folyóirat munkatársa,
1973-ban egyik alapítója a
Fiatal Írók József Attila
Körének, majd titkára.

1975-től a Mozgó Világ prózarovat vezetője,
majd 1978-tól 2001-ig a Magyar Tele vízió
dramaturgja. Budapesten él. József Attila-
(1981) és Balázs Béla-díjas (1997). Leg utób -
bi kö te te: Mély ütés (no vel lák, 1980). 

Monostori Imre (1945,
Tamási) kritikus, iro  dalom -
történész, az Új Forrás
szerkesztője. Tata bá nyán
él. Legutóbb megjelent
művei: Németh László
esszéírásának alaprétegei
(2005), Az idők szellemei

(2007), Könyvtárosként és egyébként (2010). 

Nagypál István (1987,
Budapest) költő, tagja a
József Attila Körnek és az
Új Hormon csoportnak.
2008 óta rendszeresn pub-
likál különböző folyóira-
tokban. 

Olasz Sándor (1949.
július 19. Hód me ző vá sár -
hely – 2011. február 22.
Szeged) irodalomtörté-
nész, kritikus. Az MTA
doktora, a Szegedi Tudo -
mányegye tem Modern
Ma gyar Irodalom Tan szé -

kének egyetemi tanára. A Tiszatáj főszerkesz-
tője, a Németh László Társaság elnöke.
Többek között Németh László- (1998),
Magyar Örörkség- (1999) és József Attila-
díjas (2004). Kötetei közül: Mai magyar regé-
nyek. Poétikai változatok fél év század
regényirodalmában (2003), Regény múlt,
regényjelen (2006).

Ószabó István (1952,
Balmazújváros) költő.
Irodalmi folyóiratban
Ratkó József előszavával
jelentek meg első versei
1972-ben. A Partium iro-
dalmi, művészeti folyóirat
alapító főszerkesztője.

Debrecenben él. Művei: A toronykalapos fiú
(1982), A vak géniusz (1985), Résztvevők
(1990), Pusztavég (1996), Mentem alkonyég-
tájt (1997), Kegyes monarcha (monodráma,
1997), Állok szülőföldemen (2003), Déva felé
(monodráma, 2004): Megjelenés előtt:
Megsiratott versek.
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Rába György (1924.
június 13. Budapest –
2011. január 29. Budapest),
költő, műfordító, irodalom-
történész. 1946-ban az
Újhold folyóirat egyik ala-
pító szerkesztője. 1957-től
1982-ig az MTA Irodalom -

tu dományi Intézetének mun katársa, majd a
Modern Filológiai Társaság alelnöke. József
Attila- (1983) és Széchenyi-díjas (1993).
Legutóbbi kötete: Földlakó (versek, 2006).

Rosonczy Ildikó (1953,
Szekszárd) a Magyar
Napló szerkesztője. Tör té  -
nészként az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc
kutatója. Budapesten és
Salföldön él. Legutóbb for-
dításában és gondozásában

megjelent: Ivan Ivanovics Oreusz: Oroszország
háborúja a magyarok ellen 1849-ben (2002).

Somogyi Márton (1979,
Budapest) festőművész, res-
taurátor. Közreműködött a
Munkácsy Mihály: Ecce
Homo című óriáskép, a
Feszty-körkép restaurálásá-
ban. Domanovszky Endre
festészeti (1998) és az Orszá -

gos Diákfilmszemle I. díjában (2009) részesült.

Somos Béla (1938,
Sándorfalva) évtizedeken
át külföldieknek tanított
magyar nyelvet, jelenleg a
budapesti Katona József
Gimnázium magyartaná-
ra. Több nyelvkönyvet írt
(Ezer szó magyarul, Ma -

gyarországról magyarul), tankönyveket (gim-
nazisták és szakközépiskolások számára),
monográfiát (Magunk keresése címmel Beke
Györgyről). A Határok fölötti magyar iroda-
lomról szóló (Sárkány Annával közös) kötetét
2003/2004-ben folytatásokban közölte a
Magyar Napló. Kötetei: Felelni a csöndnek
(versek, 2004), A csendes európai (prózák,
2005), Álom a szavakról (versek, 2010).

Szondi György (1946,
Feffernitz) műfordító, bol-
garista. A Napkút Kiadó
vezetője, a Napút főszer-
kesztője. A nyelvtudomány
kandidátusa, díszdoktor;
jelentős bolgár állami,
tudományos és művészeti

díjak birtokosa. Két bolgár, egy magyar nyelvű
verseskönyv. 17 ezer verssor, 11 ezer prózaol-
dal (fordítása bolgárból). Utolsó munkahelyei:
igazgató a szófiai Magyar Kulturális Inté -
zetben, vendégdocens a szófiai egyetem ma -
gyar szakán. Magyar és bolgár tudományos és
irodalmi szervezetek tagja.

Tornai József (1927,
Dunaharaszti) költő, író,
mű fordító. 1977 és 1997
kö  zött a Kortárs munkatár-
sa, 1992-től 1996-ig a
Magyar Írószövetség el  nö  -
ke. József Attila- (1975) és
Babér koszorú-díjas (2001).

1997-ben kitüntették a Magyar Köztársasági
Érdemrend kiskeresztjével. Leg utób bi kötetei:
Villámsújtotta kor (esszék, 2003), Léda meg-
erőszakolása (esszék, 2006), A Rossz virágai
(Baudelaire-fordítások és esszé, 2007), A sza-
badgondolkodó (esszék, 2009).

Utassy József (Ózd,
1941. március 23. – Zala -
eger szeg, 2010. augusztus
27.) költő, műfordító.
A Kilencek al ko tócsoport
tag  jaként kezd te költői
pályáját. Többek kö zött
József Attila- (1978), a

Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
(1994), Balassi Bálint-emlékkard (2001),
Magyar Köztársaság Babér koszorúja (2001);
Kossuth- (2008) és Bethlen Gábor díjjas.
Legutolsó kötetei: Farkasordító (2006), Ezüst
rablánc (2010).

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

Az Írók Szakszervezete, az Írók Alapítványa, 
a Sárvári Tinódi Gimnázium és Sárvár Város Önkormányzata

2011. április 19-22-ig Sárvár városában megrendezi 
a magyar nyelvű Kárpát-medencei diákírók, diákköltők 

34. irodalmi pályázatának táborát.

Kedves Olvasónk!
Kérjük, hogy személyi jövedelem -

adójának 1%-át az
ÍROTT SZÓ ALAPÍTVÁNY

javára ajánlja fel!
A kedvezményezett adószáma:

18090264-1-43

Az Írott Szó Alapítvány a nemzeti
kultúra megőrzését és megújítását
szolgáló irodalmi műhelyeket támo-
gatja. Kiemelt figyelmet fordít a
határon túli folyóiratokra és a Magyar
Napló Európai Figyelő című rovatára.

Kérjük, hogy az APEH adóbeval-
lási csomagban található rendelkező
nyilatkozat kitöltésével járuljon
hozzá az alapítvány munkájához!

A lezárt borítékot a 2010. évről szóló
személyi jövedelemadó bevallásával
együtt, azzal egy borítékban küldje meg
az adóhivatalnak. A borítékban a saját
nevét, lakcímét és adóazonosító jelét
pontosan tüntesse fel, hogy rendel ke -
zése teljesíthető legyen.

Köszönjük!

A pályázatot vers-, próza és tanulmány
kategóriában hirdetjük meg, és várjuk
minden 14–18 év közötti középiskolás
diák magyar nyelven írt írásait. A pályáza-
tok maximális terjedelme 15, írógéppel,
számítógéppel (14 pontos betűnagyság-
gal), vagy kézzel írt kéziratoldal. 

A pályázatok beérkezésének határideje:
2011. március 4. 

A pályázók postán, jól olvasható példány-
ban küldjék el munkáikat, és a borítékra
kívülről írják rá, hogy melyik kategó riá ban
pályáznak (így: „verspályázat”, „próza pá -
lyázat” vagy „tanulmány-pályázat”). Tehát,
aki két kategóriában is pályázik, két boríték-
ban küldje írásait. 

A pályázatokat a következő címre vár-
juk: Írók Szakszervezete, Budapest,
Városligeti fasor 38. 1068

Fontos: E-mailen beérkező pálya-
munkákat nem veszünk figyelembe!

A pályázat nem jeligés.

Kérünk mindenkit, tüntesse fel pá lyázata
belső címoldalán a saját nevét, címét,
iskolája nevét, címét, továbbá a saját (vagy
az iskolája) e-mail címét, telefonszámát. 

A legjobb ötven pályázat szerzője
meghívást kap a 2011. április 19-től 22-ig
megrendezésre kerülő sárvári irodalmi
táborba, ahol kiértékeljük a pályamunkákat
és sor kerül a díjkiosztó ünnepségre is.

A beérkezett írások visszaküldésére
nem vállalkozunk. A neves költőkből,
írókból álló zsűri által kiválasztott legjobb
50 pályázónak 2011. április 5-ig meghívót
küldünk az e-mail címére, amennyiben
van, vagy a postai címére. A táborban csak
a meghívottak részvételét tudjuk biztosí-
tani, számukra a rendezvény díjmentes.
(Szükség esetén a pályázó útiköltségét is
megtérítjük.)

Budapest, 2011. január 20.
A rendezők nevében jó munkát kíván: 

Mezey Katalin 
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Piros lapok
32. oldal:

VII Katonazenekar szerszámai.
VIII Huszár fegyverzete: szablya, karabély, pisztoly,

tölténytáska.
IX Dob. 
X Zászlószalag „hazáért, szabadságért, alkotmá-

nyért” feliratokkal. 
23. oldal:

ALSÓ Régi ezredbeli (Koburg) huszár és új – 1848
őszén kiállított ezredbeli (Attila) huszár.

FELSŐ Görgey Artúr tábornok a tavaszi hadjárat idején
ideiglenes fővezér, Damjanich János tábornok
április 28-tól ideiglenes hadügyminiszter.

73. oldal:
KIRÁLY Kossuth Lajos a Honvédelmi Bizottmány elnöke

és Mészáros Lázár hadügyminiszter.
ÁSZ Buda ostroma az ostrom kezdetén (1849. május

4.) és a végső roham (1849. május 21.)

Zöld lapok
35. oldal:

VII Katonazenekar szerszámai.
VIII Katonai vadász alakulat felszerelése: huzagolt

csövű puska, kalap, tölténytáska.
IX Dob.
X Zászlószalag „Szent az ügyünk, nem rettegünk”

felirattal.
25. oldal:

ALSÓ Honvéd és egy régi sor gyalogos (Turszky) ezred
katonája.

FELSŐ Aulich Lajos tábornok, a II. hadtest parancsnoka.
73. oldal:

KIRÁLY Batthyány Kázmér földművelés-, ipar- és keres-
kedelemügyi-miniszter és Nyáry Pál, az Orszá -
gos Honvédelmi Bizottmány alelnöke, Kossuth
helyettese.

ÁSZ A nagysallói (1849. április 19.) ütközet és az első
komáromi csata (1849. április 26.) – az egri hon-
védek sortüze visszaveri az osztrák vértesek
rohamát. 

Makk lapok
43. oldal:

VII Katonazenekar szerszámai.
VIII Honvéd gyalogos felszerelése – szuronyos puska,

tábori sipka, tölténytáska.
IX Dob.
X Nemzeti zászló.

27. oldal:
ALSÓ Tüzér és vadászalakulatok katonái.
FELSŐ Gáspár András ezredes, a hatvani csata után

vezérőrnagy és Kmety György ezredes – Buda
ostromakor a vízivárosi oldalon ő irányította az
ostromot.

73. oldal:
KIRÁLY Vukovics Sebő igazságügy-miniszter és Szemere

Bertalan miniszterelnök.
ÁSZ A hatvani ütközet (1849.április 2.) szuronyharca

és a tápióbicskei ütközet (1849. április 4.), ahol
az 1. számú császár huszárezred a velük teljesen
azonos egyenruhát viselő horvát huszárokkal
ütközött meg. A Magyar huszárok piros szalagot
kötöttek a csákójuk felső részére megkülönbözte-
tő jelnek.

Tök lapok
45. oldal:

VII Katonazenekar szerszámai.
VIII Tüzér kellékei –ágyúcső, golyók, tömőfa.
IX Dob.
X Zászló.

29. oldal:
ALSÓ Utászalakulat és a lengyel légió egy-egy katonája.
FELSŐ Poeltenberg Ernő ezredes hadtestparancsnok és

Vetter Antal altábornagy.
73. oldal:

KIRÁLY Horváth Mihály vallás és közoktatásügy-miniszter
és Duschek Ferenc pénzügy-miniszter.

ÁSZ A váci ütközet(1849. április 10), háttérben
a Gombás patak szobrokkal díszített hídjával és
az isaszegi (1849. április 6.) csata, háttérben
a templommal.

SOMOGYI MÁRTON

Az 1849. évi dicsőséges TAVASZI HADJÁRAT
32 lapos magyar kártya

A hetes lapokon katonazenekarok szerszámai, a nyolcas lapokon különféle katonai alakulatok fegyverei, a kilenceseken
dobok, a tizes lapokon pedig zászlók vannak ebből az időszakból. 
Az alsó lapokon különböző katonai alakulatok katonái, a felsőkön a tavaszi hadjárat kiemelkedő tehetségű hadvezérei,
a király lapokon a magyar alkotmányra felesküdött kormánytagok, az ász lapokon pedig győztes csaták képei vannak. 

A kártyalapok lapszámunkban a jelzett oldalakon tekinthetők meg.

Honlap: www.somogyimarton.hu • E-mail: somogyimarton@gmail.com


