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Ács József (1965, Buda -
pest) író, költő. Az ELTE
TTK fizikus szakán vég-
zett. 1995 és 2000 között a
Vadamosi Vendégség című
időszaki kiadvány és a Va -
damosi Füzetek egyik szer-
kesztője. Nizzai Kavics-

díjas (2004). Legutóbbi kötete: Történetek élet-
re-halálra (versek, prózák Kolovratnik Krisz -
tián fényképeivel, 2008).

Áfra János (1987, Hajdú -
böszörmény) költő, az
Alföld tördelőszerkesztője,
a KULTer.hu alapító főszer-
kesztője, továbbá a Prae.hu
és a Szkholion szerkesztője.
A Debreceni Egyetem ma -
gyar nyelv és irodalom

diszciplináris mesterszakának hallgatója.

Baán Tibor (1946, Rá -
kosliget) tanár, költő, kri -
tikus. Legutóbbi kötetei:
Sze rep vá laszok (tanulmá-
nyok, Év könyve-díj,
2004); Fények a labirintus-
ban (tanulmányok, 2006),
Után (versek, 2009),

Konstelláció (Kollázsok és haikuk, 2009),
Nagylátószög (Művek, utak, irányok, 2010).

Borbély László (1968, Bu -
dapest) író, hírlapíró. A Lyu -
kasóra főmunkatársa, a Heti
Magyar Fórum mun katársa,
emellett kü lön böző folyóira-
tokban publi kál. Leg utóbbi
kötetei: A lán dzsa Longi -
nusa, Az utca napos oldalán

(kisregények, 2005), Üzenet a ringből (novel-
lák, 2008), Büntetlenek (regény, 2010).

Both Balázs (1976,
Sopron) költő. A Benedek
Elek Pedagógiai Főiskola
szo ciálpedagógia szakán
végzett 2002-ben. 1999 óta
publikál verset és műfordí-
tást országos folyóiratok-
ban. Verses kötetei: Árnyék-

talan pillanat (2005), Látogatód jön (2010).

Bucz Hunor (1942, Buda -
pest) rendező. A debreceni
Kossuth Lajos Tu do mány -
egyetem magyar–történe-
lem szakán és a Színházi és
Filmművészeti Főiskola
szín házrendező szakán vég -
zett. 1969-ben megalapítot-

ta a Térszínházat, azóta itt dolgozik. Többek
között Radnóti- (1987), Kígyós Sándor- (1990)
és Magyar Művészetért díjas (2003).

Cseke Péter (1945, Re cse -
nyéd) író, szocio grá fus, iro-
dalomtörténész. 1968-tól
újságíró 1990-től a Korunk
szerkesztője, a kolozs vári Ba -
beş-Bolyai Tudo mány egye -
tem okta tója, a két világ há -
ború kö  zötti időszak kisebbsé-

gi eszmetörténetének kutatója. Pro Literatura-
(2004) és Szabó Zol tán-díjas (2005). Legutóbbi
kötetei: A magyar szociográfia erdélyi műhelyei
(2008), Álom egy kolozsvári Solveig-házról
(Eszmetörténeti írások, dokumentumok, 2010), Fájó
sebekből termő ágak (Világtávlatban gondolkodó
Erdélyi Fiatalok, 2010).

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 talány. Kie gé -
szítések József Attilához (2008), Delelő –
össze gyűjtött versek 2002–2010 (2011).

Deák László (1946, Buda -
pest – 2009, Budapest)
költő, szerkesztő, képzőmű-
vész, az Orpheusz Kiadó
igazgatója, a Magyar Író-
szövetség választmányi
tagja. József Attila- (1996),
Év Könyve- (2003,

Fojtatás), Füst Milán- (2004) és Szépirodalmi
Figyelő-díjas (2009). Legutolsó kötetei:
Emlékkönyv (2006), A felejtés angyala (2009).

Demeter József (1947,
Magyardellő) újságíró, köl -
tő, író. Maros vásár helyen a
Vörös Zászló című napilap
szerkesztője volt, majd az
Igaz Szó (a mostani Látó)
című irodalmi folyóirat
szer kesztőségi titkára. 1990-

ben családjával Magyarországra köl tözött.
Ballószögön él. Legutóbbi kötete: Magyar -
dellői Napdalok II. (2007).

Dobai Péter (1944,
Budapest) költő, író, film-
rendező. A Mephisto, a
Redl ezredes és a Ha -
nussen című Szabó István-
filmek forgatókönyvírója.
1981-ben Cannes-ban el -
nyerte az Év Legjobb

Forgatókönyve díjat. József Attila- (1976) és
Babér koszorú- díjas (2000), illetve a Magyar
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitün-
tetettje (2004). Legutóbbi kötete: Latin lélegzet
(versek, 2010).

Fecske Csaba (1948,
Szögliget) költő. 1968 óta
publikál. Szabó Lőrinc-,
Pro Literatura- és József
Attila-díjas. Legutóbbi kö -
tetei: Tolvaj szél (gyermek-
versek, 2008), Akinek arcát
viselem (versek, 2009).

Ferdinandy György (1935,
Budapest) író. 1964-től a
Puerto Ricó-i Egyetem
tanára. 1976-tól 1985-ig a
Szabad Európa Rádió kül -
ső munkatársa. A fran cia
írószövetség és a Nemzet -
közi Magyar Filo lógiai

Társaság tagja. József Attila- (2000) és MAOE
Életműdíjas (2006). Legutóbbi kötetei: Egy sima,
egy fordított (2010), Kérdések Istenkéhez (2011). 

Gángoly Attila (1968,
Dunaújváros) író, szer-
kesztő, nyelvi lektor.
Budapesten él. Legutóbbi
kötete: Zsír Balázs útra kel
(pikareszk regény, 2004).

Jahoda Sándor (1976,
Budapest) költő. 2004-től
publikál különböző lapok-
ban. Ötödik verseskötete: 
Tizenhét szótag  (2010).

Kelemen Lajos (1954,
Büssü) író, Kaposváron él,
Radnóti-díjas. Legutóbbi
kötetei: Olvasó (esszék,
2008), Föltett igaz (váloga-
tott versek, 2010).

Lázár Bence András
(1989, Szeged) költő. Fa -
ludy- (2009) és Móricz Zsig -
mond-ösztöndíjas (2010).
Tagja a József Atti la Körnek
és a Fiatal Írók Szövet -
ségének. Kö tete: A terasz-
ról nézni végig (010).

Máriás József (1940,
Felsőbánya) újságíró, 1964-
től a nagybányai Bánya -
vidéki Fáklya, majd a
Szatmári Hírlap, 1990 és
2001 között a Szatmári Friss
Újság munkatársa. 2001-től
Nyíregyházán él. A Magyar

Elektronikus Könyvtár kiadásában Magyar szel-
lem, erdélyi szellem és „A magyar vigyázó”;
Olvassunk bele címmel jelentek meg kötetei.
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Mezey Katalin (1943,
Budapest) költő, író, mű -
 fordító. A Kilencek költőtó-
csoport tagja. A Szép ha lom
Könyv műhely igaz ga tója,
1992-től az Írók Szak szer -
vezetének főtit kára. Töb -
bek közt József Attila-

(1993), Prima- (2007) és Bethlen Gábor-díjas
(2009). 2008-tól a Tokaji Írótábor elnöke.
Legutóbbi kötetei: Válogatott versei (2008),
Bolygópályák (Új versek, 2010).

Miskolczy Ambrus (1947,
Marosvásárhely) történész,
az ELTE BTK tanszékveze-
tő egyetemi tanára. Kutatási
területei: a soknemzetiségű
együttélés, a modern nemze-
ti mitológiák és a magyar
demokratikus kultúra. Társ -

szerzője az Erdély története című gyűjteményes
műnek. Nagykovácsiban él. Legutóbbi kötetei:
A szarvasfiúk „rejtélye”. A kolindától a Cantata
profanáig (2010),  A szarvasfiúk „rejtélye”.
A kolindától a Cantata profanáig (2010).

Móser Zoltán (1946,
Szekszárd) fotóművész,
tanár. Bicskén él, nyugdí-
jas. Évekig a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemen
és a kolozsvári Sapientia
Egyetemen tanított. Írásai a
mai magyar irodalommal, a

modern ma gyar művészettel, fotóesztétikával,
a ma gyar középkorral, a népköltészettel és a
népzené vel foglalkoznak.

Novák Valentin (1969,
Budapest) író, költő. Az
ELTE TFK magyar szakán
végzett 1997-ben. 1996 és
1999 között a Börtön Újság
munkatársa, 1999-től 2001-
ig a Mozgássérültek Állami
Intézetének nevelőtanára,

jelenleg az Ability Park mentora. Legutóbbi
kötete: Csípes M@tyi (2006). 

Pósa Zoltán (1948, Deb -
recen) író, költő, irodalom-
történész, a Magyar Nemzet
kulturális rovatának újságí-
rója. József Attila- (2000),
Bertha Bulcsu- (2006), Szel -
lemi Honvé delem- (2007),
Ober sovszky-díjas (2007),

Péterfy Vilmos Életműdíjas (2010). Legutóbbi köte-
tei: Az ifjúság maradéka (2009, a Magyar Napló
2007-es regénypályázatának különdíjasa.), Pósa
Zoltán breviáriuma I–II. (2010–2011), A fehér
bohóc feltámadása (versek, 2011).

Rónai-Balázs Zoltán
(1970, Orosháza) költő,
művészeti író. Humán szer -
vezést tanult a Békéscsabai
Tessedik Sámuel Fő is kolán.
2003-ban nívódíjat kapott
az Accordiától, 2006-ban a
Magyar Írószövetség –

MAKTÁR „Személyes közügyek” pályázatán
harmadik helyezést ért el. Kötetei: A Dezorient
Expressz (2007), Tücsöksirató (2009).

Szederkényi Éva (1973,
Pécs) a PPKE-BTK-n,
majd a dublini egyetem
tanárképző intézetében szer -
zett tanári oklevelet. Je -
lenleg a PPKE-JÁK Nyel -
vi Lektorátusának szakmai
vezetője. Doktori disszertá-

cióját Kazuo Ishiguro regényeiből írja. 

Szénási Ferenc (1946,
Újpest) irodalomtörténész,
műfordító, italianista. Nyug -
díjas, a Szegedi Egyetemen
tanított, Budapesten él.
Könyvei: Italo Calvino
(1994), A huszadik századi
olasz irodalom. Történet, szer-

zők, művek (2004). Magyarra fordította Ungaretti,
Quasimodo, Palazzeschi és mások verseit,
Calvino, Collodi, Sciascia és mások prózai
műveit. A Leonardo könyvek kétnyelvű soro-
zat és egyéb kiadványok szerkesztője.

Szokolay Zoltán (1956,
Hódmezővásárhely) Pest -
szentlőrincen él. Czine Mi -
hály tanítványa volt, szak-
dolgozatát Szilágyi Domo -
kos költészetéből írta. Leg -
utób bi kötete: Betiltható
bonctechnika (2010).

Tornai József (1927,
Duna  haraszti) költő, író, mű   -
fordító. Volt a Kortárs mun-
katársa, 1992-től 1996-ig a
Magyar Írószövetség el  nö  ke.
A  Jó zsef Attila- (1975), a
Ma gyar Köztársasági Ér -
dem rend kiskeresztje (1997)

Arany János- (1998) Babérkoszorú- (2001) és a
MAOE-nagydíj (2007) kitüntetettje. Legutóbbi
kötete: A Második Eljövetel (válogatás a világ
költészetéből, 2010).

Tornai Szabolcs (1971,
Budapest) filozófus, esszé-
író. Dolgozott műfordító-
ként, kulturális újságíróként,
jelenleg a Magyar Napló
munkatársa. Filozófiai meg   -
közelítésű filmelemzéseket
és könyvkritikákat is ír. Első

filozófiai könyve: A világ mint téveszme (2009).

Urbán Péter (1979, Bu da -
pest) újságíró, a Ma gyar
Nem zet munkatársa. A
PPKE Doktori Iskolá jának
hall  gatója, régi ma gyar
iroda lommal foglal kozik.
Köte te: Ki írta? Irodalmi
művek névlexikona (2004).

Z. Urbán Péter (1980,
Budapest) a PPKE ma -
gyar–német szakán végzett
2004-ben. Jelenleg a buda-
pesti Piarista Gimnázium
tanára. Doktori értekezését
Nemes Nagy Ágnes költé-
szetéből írja.

46. KATONAI IRODALMI PÁLYÁZAT 2011.

A Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Írószövetség 2011-ben pályázatot hirdet a Rákóczi-szabadságharc befejezésének 300. évfordulója alkal -
mából Rákóczi-szabadságharc címmel. 
A pályázat témája: Rákóczi Ferenc élete, pályafutása, szerepe a magyar történelemben, a szabadságharc eseményei.
A pályázatnak műfaji, stílusbeli, tartalmi és terjedelmi megkötöttsége nincs; a pályázaton kizárólag eddig meg nem jelent irodalmi alkotásokkal lehet részt
venni; előnyben részesülnek azon alkotások, melyek bemutatják a XVIII. század had- és katonatörténelmét, a szabadságharc szerepét, jelentőségét, a m agyar
katonai erényeket és erkölcsöt, valamint Rákóczi Ferencnek a honvédelem érdekében végrehajtott kiemelkedő tetteit.
A díjak odaítéléséről szakmai zsűri dönt, a kiemelkedő alkotásokat külön- és nívódíjakkal, valamint pénzösszeggel jutalmazzuk 

Az alkotásokat kinyomtatva és elektronikus hordozón is kérjük benyújtani, jeligével ellátva, három példányban postai úton kérjük megküldeni: Magyar
Írószövetség, 1062 Budapest, Bajza u. 18. Határidő: 2011. szeptember 30.
A jeligéhez tartozó adatokat (alkotó neve, lakcím, telefonszám, alkotás címe) külön borítékban postai úton kérjük megküldeni (a borítékon kérjük feltün-
tetni a pályázat címét: Rákóczi-szabadságharc): HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 1143 Budapest, Stefánia út 34. Határidő:
2011. szeptember 30.
Információ: Oláh Klára – e-mail: olah.klara@stefania.hu (telefon: 273-4193, mobil: +3630-828-0691) • Varga Erika e-mail: varga.erika@stefania.hu
(mobil: +3630-828-0639)


