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Alföldy Jenő (1939, Bu -
dapest) irodalomtörténész,
kritikus, a Nemzeti Tan -
könyvkiadó nyd. fő szer -
 kesztője; József Attila-díjas.
Kecskeméten él. Legutóbbi
kötetei: Templomépítők (tanul -
mányok, 2006), Csanádi Imre

költői világa I–II (Pá lya kép, Huszonöt verselem-
zés, 2009), A megszenvedett éden (Költők, esszé-
írók, elbeszélők, 2010).

Bartusz-Dobosi László
(1971, Siófok) író, szer-
kesztő, tanár. Jelenleg
Pécsett él, az Irodalmi
Páholy c. folyóirat alapító-
ja, s 2010-ig főszerkesztője.
Faludi Ferenc ösztöndíjas
(2001), Bertha Bulcsu-díjas

(2010). Legutóbbi kötete: Szép vagy Magyar
Tenger (2004).

Csepcsányi Éva (1985,
Eger) teológiát és gyermek-
és családvédelmet tanult
Egerben és Budapesten.
2008-óta publikál. 2009-
óta az Irodalmi Jelen külsős
munkatársa. Első regénye:
Mistica Profana (2011). 

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).

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

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

Farkas Gábor (1977,
Miskolc) költő, kritikus.
2002-ben dip lo mázott a
Debreceni Egye tem magyar
szakán. 2001 óta jelennek
meg versei, tanulmányai
folyó iratok ban, antológiák-
ban. Deb recenben él.

Jámborné Balog Tünde
(1938, Hódmezővásár hely)
író, pedagógus, mű  vészeti
iskolában tanít Makón.
A kilencvenes évek elején
kezdett el novellákat írni.
A Magyar Író szövetség ní -
vó   díjasa (2003). Leg utób bi

kötete: Utazások a labirintusban
(no vellák, 2009). Elbeszélése a Honvédelmi
Minisz térium és a Magyar Írószövetség Közös
Díját nyerte 44. irodalmi pályázatukon.

Kerék Imre (1942, Há -
romfa) költő, műfor  dító.
Sop  ronban él. Többek kö -
zött Radnóti-, Kormos Ist -
ván- és József Attila-díjas.
Leg utób bi kötete: Dombos
út (versek és versfordítá-
sok, 2009).

Kiss Benedek (1943,
Akasztó) költő, műfordító,
a Kilencek költőcsoport
tagja. József Attila-díjas
(1979, 1999) és Balassi
Bálint-emlékkardos (2003).
Legu tóbbi kötetei: Fénnyel-
füttyel (gyermekversek,

2009), Apokrif litánia (2009), Utak ke resztje
(összegyűjtött versek, 2010).

Kovács István (1945,
Buda pest) költő, polo nista,
törté nész, a Ki lencek költő -
csoport tagja. Az MTA Tör té -
nettu do má nyi In té ze tének
főmunkatársa. József Attila -
díjas. Leg utóbbi kötetei: A ba -
rátság ana tómiája I–II. (Írá-

sok a ma gyar–lengyel kapcsolatokról, 2007, 2009),
„Egy a lengyel a magyarral” (történelmi esszék,
2008). Idén Babér koszorú-díjjal tüntették ki.

László Noémi (1973,
Kolozsvár) költő. Többek
között Petőfi- (1999), Iro -
dalmi Jelen- (2004) és
József Attila-díjas (2010).
Legutóbbi kötete: Papír -
hajó (válogatott és új ver-
sek, 2010).

Lászlóffy Csaba (1939,
Torda) József Attila-,
Misz tótfalusi Kis Miklós
életműdijas költő, író,
esszéista, műfordító. Ko -
lozs   váron él. Legutóbbi
kötetei: A maszk mögötti
ájulat (versek, 2006),

Hiányzol-e magadnak? (regény, 2007),
Bestseller avagy a bestia nem alszik (novel-
lák, elképzeklések, 2008).

Mezey Katalin (1943,
Budapest) költő, író, mű -
 fordító, a Kilencek költő-
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: Holdének és más versek
gyerekeknek (2007), Válogatott versei (2008),
Bolygópályák (Új versek, 2010).

Oláh János (1942, Nagy -
berki) költő, író. A Kilen -
cek költőcsoport tagja.
1994-től a Magyar Napló
folyóirat fő szerkesztője.
Greve- (1992), József
Attila- (1994) és Bethlen
Gábor-díjas (2009). Fonto -

sabb kötetei: Visszatérés (regény, 1979),
Az Örvényes partján (novellafüzér, 1988),
Kenyérpusztítók (hang- és színjátékok, 1993),
Vérszerződés (novellák, 2001), Por és hamu
(versek, 2002). Új, összegyűjtött novelláskötete
idén jelenik meg.

Szabó Máté Mihály (1978,
Budapest) költő, író, Buda -
pesten él. Középiskolai
éveit a Pannonhalmi Ben -
cés Gimnáziumban töltöt-
te, majd filozófia szakot
végzett Miskolcon.

Szakolczay Lajos (1941,
Nagykanizsa) irodalom -
történész, kritikus. Kor társ
magyar iroda lom mal, kü -
 lönös tekintettel a határon
túli magyar lite ratúrára,
vala mint szín ház- és kép ző -
művészet tel foglal ko zik.

Bu dapesten él. Kölcsey- (1995) és József Attila-
díjas (1996). Leg utóbbi kötetei: Ne künk ilyen
sors adatott (Csoóri Sándor – interjú, versek,
fotók, 2006), Ameddig temetetlen holtak lesznek
(Nagy Gáspár – interjú, versek, fotók, 2008),
Párbeszédek és per beszédek (Interjú kötet, 2010).

Szigeti Lajos (1940,
Szabadhídvég) költő, ta nár.
Az ELTE magyar–an gol
szakán végzett, 1964-től
tanított, az idegennyelvi
intézet munkatársa volt.
1977-ben mutatta be az
Élet és Irodalom kilenc

verssel. Szabadhídvég díszpolgára (1993).
Kötetei: Az ég tükrében (1992); Vízjelek nyári
égen (1996); A fény hullámverése (2000); Hívó
szó (2003); Barbár téridő (2006). 
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Takács Gábor (1974, Bu -
dapest) közgazdász, mű vé -
szettörténész. Újságíróként,
po litikai elemzőként dolgozik.
Művészeti, mű gyűjtéssel fog-
lalkozó írá sai többek kö zött a
Vi lág gaz daságban és az Art
Maga zin ban jelentek meg. 

Tornyosi Eszter (1975,
Budapest) oktatásszervező.
Idén felvételt nyert a Páz -
mány Péter Katolikus Egye -
tem magyar szakára. A Ma -
gyar Írószövetség Íróiskolájá-
nak hallgatója. Írásaiból elő -
ször jelenik meg válogatás.

Türjei Zoltán (1976,
Balatonlelle) költő. Az ELTE
filozófia szakán végzett
2009-ben. Budapesten él,
2003 óta publikál verseket
irodalmi folyóiratokban és
antológiákban, 2004 óta a
Magyar Írók Egye  sü le té nek,

2009 óta pe dig a Fiatal Írók Szö vet sé gé nek tagja.
Kötete: Az óceán kifeszített tükrében (2008).

Varga E. László (1951,
Jánoshalma) történész, első -
sorban az 1914–1944 közötti
lengyel–magyar kapcsolatok
kutatója. Dolgozott a szegedi
József Attila Tudo mány egye -
temen a budapesti Hadtör -
téneti Intézetben és a Károli

Gáspár Református Egyetemen. Tanulmányai
többek között a Századokban, az AETAS-ban, a
Hadtörténelmi Közleményekben, illetve lengyel
tudományos folyóiratokban jelennek meg.
Zalaegerszegen él.

46. KATONAI IRODALMI PÁLYÁZAT 2011.

A Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Írószövetség 2011-ben pályázatot hirdet a Rákóczi-szabadságharc befe-
jezésének 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 iro-
dalmi alkotásokkal lehet részt venni; előnyben részesülnek azon alkotások, melyek bemutatják a XVIII. század had- és kato-
natörténelmét, 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 feltüntetni 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)

„Füst Milán fordítói ösztöndíj” pályázat

A Magyar Tudományos Akadémia Füst Milán Fordítói Alapítvány 
2011. évre pályázatot hirdet fordítói ösztöndíj elnyerésére

Az ösztöndíjra pályázhatnak azok, akik magyar irodalmi művek idegen
nyelvre fordításához, vagy magyar irodalom idegen nyelven történő
népszerűsítéséhez kérnek ösztöndíj-támogatást, feltéve, hogy a támogatni kért
műre vonatkozóan kiadói szerződéssel rendelkeznek. 

Előnyben részesülnek azok, akik Füst Milán műveit fordítják idegen nyelvre,
illetve akik Füst Milán külföldi népszerűsítéséhez idegen nyelven rendszere-
sen hozzájárulnak. 

A pályázatokat lehetőleg magyar nyelven 2011. szeptember 15-éig kell
beküldeni, a pályázó munkásságának bibliográfiáját mellékelve. A pályázat
benyújtásához külön formanyomtatvány nincs.

Az MTA Füst Milán Fordítói Alapítvány tevékenységéről, az eddig
ösztöndíjban részesültekről részletes tájékoztatást ad a www.fustmilan.hu
honlap.

A beküldött pályaművek díjazására ünnepélyes keretek között – későbbi
időpontban megjelölt helyen – 2011. november 25-én, pénteken délelőtt
11 órakor kerül sor.

A pályázatokat tértivevényes ajánlott levélben az Alapítvány levelezési
címére:
Budapesti 1. sz. Ügyvédi Iroda Aliroda 1053. Budapest, Ferenciek tere 4.
II/1. dr. Rőder Edit kurátor részére, vagy elektronikus úton a
dr.roder.edit@ugyved1.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

Budapest, 2011. június 16.


