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Ács Margit (1941, Újpest)
író, 2009-ig a Kortárs folyó-
irat szerkesztője. 1975-ben
jelentkezett novellái val, s
noha tanulmányokat, esszé -
ket, kritikákat pályája kez-
detétől publikált, a kilenc-
venes évektől kezdve e

műfajok lettek az elsődlegesek a pályáján. Leg -
utóbbi esszégyűjteménye: Jeleneink és múltja-
ink (esszék, kritikák, 2006). 2011-ben visszatért
a szépprózához: Kontárok ideje címmel jelent
meg elbeszéléskötete. Többek között Füst
Milán- és József Attila-díjas. 

Fekete György (1932,
Zalaegerszeg) belsőépítész,
szakíró, Zalaegerszeg dísz-
polgára. Az Iparművészeti
Főiskolán végzett 1957-
ben, mestere Kaesz Gyula
volt. 1980–83 között a
Képző- és Iparművészeti

Szakközépiskola igazgatója, majd az Idea
Iparművészeti Vállalat művészeti vezetője, a
Képző- és Iparművészek Szövetségének szaktit-
kára és iparművész alelnöke. A rendszerváltás
után a Művelődési és Közoktatási Minisztérium
helyettes kulturális államtitkára, a Nemzeti
Kulturális Alap elnöke. 1995-től a Magyar
Művészeti Akadémia tagja, 2008-tól az MMA
ügyvezető elnöke. Többek között Munkácsy-díjas
(1966), érdemes mű vész (1981), a Köz társasági
Elnöki Érdemérem (2011) kitüntetettje. Legutóbbi
kötetei: Befelé tágasabb (válogatott tanulmá-
nyok, 2007), Tárgyak természetrajza (2008).

Gyimesi László (1952,
Budapest) zenész, jogász. Az
Államigazgatási Főiskolán
(1988) majd a Pécsi Tu do -
mányegyetem jogi karán
(2001) végzett. Bánffy
Miklós-díjas (2008). Évekig
zenészként dolgozott itthon

és külföldön. 1989-től a Magyar Zeneművészek
és Táncművészek Szakszervezetének főtitkára, a
Zenészek Nemzetközi Szövetségének végrehajtó
bizottsági, illetve 1993-tól a Közoktatás-politikai
Tanács tagja. 1994 és 2000 között a Magyar
Zenei Tanács alelnöke, jelenleg elnökségi tagja.
1995-től a Művészeti Szakszervezetek Szö -
vetségének, illetve 2009–2011 között az Előadó-
művészeti Tanács elnöke.

Hegedűs Imre János (1941,
Székelyhidegkút) író, iro -
 da lomtörténész. Sep siszent -
györ gyön volt gimnáziumi
tanár és szakfelügyelő,
1984-ben emigrált Auszt -
riába. Bécs ben és Buda pes -
ten él. Leg utóbbi kötetei:

A néma esküje (önéletrajzi regény, 2004),
Benedek Elek (monográfia, 2006).

Jónás István (1955,
Budapest) a győri tanító-
képző főiskolán, illetve a
MÚOSZ újságíró iskolájá-
ban végzett. Dolgozott a
Ma gyar Nemzeti Mú zeum -
ban, majd a Magyar Rádió
Ifjúsági Főosz tályán. 1991

és 1997 között a Petőfi Rádió SzocioMűhely
szerkesztőségvezetője, majd 2001-ig a Petőfi
Rádió Produkciós főszerkesztője. 2001–2007
között a Kossuth Rádió Belpolitikai Szer -
kesztőségvezető-, illetve 2007–2008 között a
Lánchíd Rádió Főszerkesztő-helyettese. 2008
és 2010 között a Lánchíd Rádió megbízott
főszerkesztője, 2010 novemberétől a Magyar
Rádió Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

Kalász Márton (1934,
Somberek) költő, író, mű -
fordító. 1970-től 1985-ig az
Új Írás folyóirat rovatveze-
tője, 1991-től 1995-ig a
Stuttgarti Magyar Kulturális
Tájékoztatási Központ igaz-
gatója. 2002-től 2007-ig a

Magyar Írószövetség elnöke. József Attila-
(1971, 1987), Prima- és Stephanus-díjas. Leg -
utóbbi kötetei: Kezdő haláltánc (versek, 2006),
Összes verse (Zsille Gábor szerk., 2009). Idén
szeptemberben Gundel Életműdíjjal tüntették ki.

Kiss Benedek (1943,
Akasztó) költő, műfordí-
tó. A Kilencek költőcso-
port tagja. Arany János- és
József Attila-díjas (1979,
1999), valamint Ba lassi
Bálint-emlékkardos (2003).
Leg utóbbi kötetei: Fénnyel-

füttyel (gyermekversek, 2009), Apokrif litánia
(2009), Utak keresztje (összegyűjtött versek, 2010).

Mezey Katalin (1943,
Budapest) költő, író, mű -
 fordító. A Kilencek költő-
tócsoport tagja. A Szép ha -
lom Könyv műhely igaz ga -
tója, 1992-től 2008-ig 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).

Monostori Imre (1945,
Tamási) kritikus, irodalom-
történész. Legutóbbi köte-
tei: Németh László esszé-
írásának alaprétegei (2005),
Az idők szellemei (2007),
Könyvtárosként és egyéb-
ként (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), Már cius
15-e (2007) és Bethlen

Gábor-díjas (2009). Leg utóbbi kötetei:
Kenyér pusztítók (hang- és színjátékok, 1993),
Vér szerződés (novellák, 2001), Por és hamu
(versek, 2002). Legújabb kötete: Száműzött
történetek (novellafüzér, 2011).

Sárközy Péter (1945,
Budapest) Az ELTE ma -
gyar–olasz szakán végzett
1968-ban. 1979-óta a ró -
mai La Sapienza Tudo -
mány egyetem egyetemi
tanára, a római magyar
tanszék vezetője. Az olasz

nemzeti Árkádia Irodalmi Akadémia tagja, az
ELTE magántanára, az MTA Irodalom -
tudományi Intézet volt tudományos tanács -
adója. Márton Áron- és Faludi Ferenc-díjas,
illetve a Magyar Köztársaság Tiszti-keresztje
kitüntetettje. A Rivista di Studi Ungheresi
olaszországi magyar filológiai folyóirat alapí-
tó főszerkesztője. Legutóbbi magyar nyelven
írt kötetei: Faludi Ferenc, 1704–1779 (2005),
„Az olasz negédes kertjében”. Az olasz árká-
dikus költészet és a 18. századi magyar iroda-
lom (2008), Róma mindannyiunk közös hazá-
ja. Magyar emlékek Rómában – magyarok
emlékei Rómáról (2010).

Serfőző Simon (1942,
Zagyvarékas) költő, író.
A Hetek költőinek tagja.
1968-tól a miskolci Nap -
jaink munkatársa, jelenleg
a Felsőmagyarország Kia -
dó vezetője. József Attila-
díjas (1991) és Balassi

Bálint-emlékkardos (2008). Legutóbbi kötete:
A magunk szárnyán (versek, 2011).

Somos Béla (1938,
Sándorfalva) évtizedeken
át külföldieknek tanított
magyar nyelvet, jelenleg a
budapesti Katona József
Gimnázium magyartanára.
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. Verseskötete: Felelni a csönd-
nek (2004), prózakötete: A csendes európai
(2005), Álom a szavakról (versek, 2010).



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 – inter-
jú, versek, fotók, 2006), Ameddig temetetlen
holtak lesznek (Nagy Gáspár – interjú, versek,
fotók, 2008), Párbeszédek és per beszédek
(interjú kötet, 2010).

Szentmártoni János
(1975, Budapest) költő,
író, a Magyar Írószövetség
elnöke. 1989 és 1996
között a Stádium Fiatal
Írók Körének egyik alapító
tagja, 2000 és 2010 között
a Magyar Napló szerkesz-

tője. 2006 és 2009 között a Könyves
Szövetség elnöke és az Új Átlók Művészeti
Társaság titkára. Gérecz Attila- (1995), Édes
Anyanyelvünk- (2004) és József Attila-díjas
(2007). Legutóbbi kötetei: Ulysses helikopte-
re (2008), Ballada hétköznapi díszletekkel
(válogatott és új versek, 2010), El perro
(A kutya, versek spanyolul, 2010, Miami),
Calul lacurilor (Ló a tavon, versek románul
és magyarul, 2011, Nagybánya). 

Szőcs Géza (1953,
Marosvásárhely) költő,
drámaíró, újságíró, műfor-
dító, könyvkiadó, 2010-
től a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium kulturális
államtitkára. 1982-ben
Ceauşescu-ellenes kiadvá-

nyok előállítása miatt letartóztatják, majd
kiutasítják Romániából. 1990-ben térhet visz-
sza, politikai szerepet vállal. József Attila-
díjas. Legutóbbi kötetei: Nyestbeszéd (2010),
Amikor fordul az ezred (életút-beszélgetés,
Farkas Wellmann Endrével, 2009), Dsida Jenő
és Tasso Marchini (tanulmány, 2010).

Tőkés László (1952,
Kolozsvár) lelkész. A ko -
lozs vári Protestáns Teoló -
giai Intézetben végzett 1975-
ben. 1990-től a Király hágó -
melléki Református Egyház -
kerület püspöke, a Romániai
Református Egy ház Zsinatá -

nak társelnöke. 1999-ben alapító-elnöke a Par -
tiumi Keresztény Egyetemnek. 2007-től európai
parlamenti képviselő, majd 2010 júniusától az
Európai Parlament alenöke. Számos magyar és
nemzetközi kitüntetésben részesült; Sáros patak,
Székelyudvarhely, Szék, valamint Buda pest V. és
XI. kerületeinek díszpolgára. Legutóbbi kötetei:
Rádióba mondom – a Kossuth Rádió Va sárnapi
Újság című műsorában elhangzott be szédek
gyűjteménye (2003), Remény és valóság (2004).

Vasy Géza (1942, Bu -
dapest) irodalomtörténész,
az ELTE modern magyar
irodalomtörténeti tan szé -
kének docenseként tanított.
Az 1945 utáni magyar iro-
dalommal foglalkozik, kü lö -
nös tekintettel Illyés Gyu la,

Kormos István, Juhász Ferenc, Nagy László,
Csoóri Sándor, valamint saját nemzedéktársai mun -
kásságára. József Attila- és Arany János-díjas.
2007 és 2010 között a Ma gyar Írószövetség elnö-
ke. Legutóbbi kötete: Tíz kortárs költő (2007).
„Haza a magasban” – Illyés Gyuláról (2010).

71

november szerzõink

Az Írott Szó Alapítvány (1092 Bp., Ferenc krt.
14., adószáma: 18090264-1-42) köszönetét fejezi
ki mindazoknak, akik adó juk 1%-át az alapítvány-
nak ajánlották fel. Az alapítványra 33 412 Ft
érkezett. Az összeget napjaink magyar irodalmát
népszerűsítő rendez vé nyek támoga tá sá ra és könyv -
kiadásra fordítottuk.
Bízunk jövőbeni támogatásukban is.

ROSONCZY ILDIKÓ

a kuratóium elnöke

A közhasznú Írók Alapítványa a 2010. évi 1%-os adó-
felajánlásokból 20 440 Ft-ot működési költségeire,
47 694 Ft-ot pedig cél szerinti tevékenységére:
mások mellett Jókai Anna, Karácsony Sándor, Báger
Gusz táv és Pósa Zoltán könyveinek kiadására és
forgalmazására, valamint a 34. Kárpát-medencei
Kö zép iskolás Irodalmi Pályázat és Tábor megrende -
zésére használta fel. Ezúton is köszönetet mondunk
minden támogatónknak a kapott felajánlásokért.

MEZEY KATALIN

az Írók Alapítványa hivatalos képviselője
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MÁRAI NAPOK A TABÁN MOZIBAN – 2011. NOVEMBER 9–13.
November 9-től 13-ig a Tabán mozi Márai Sándor műveiből készült filmekkel és emlékező beszélgetésekkel

idézi meg az író világát. 

A részletes program:

November 9. szerda 18 óra: Filmvetítés: Sipos József: Eszter hagyatéka
November 10. csütörtök 18 óra: Filmvetítés: Iglódi István: A gyertyák csonkig égnek
November 11. péntek 18 óra: Felolvasószínház – videoetűdők – élő csellózene kísérettel:

Márai Sándor: Négy évszak című művének összművészeti előadása Paál Zsuzsanna könyvalkotása

alapján. A Tabán mozi eddigi működésében egyedülálló vállalkozásra kerül sor, amikor is két színművész:

Szabados Zsuzsa és Benedek Gyula felolvasószínházi előadásában élvezhetjük Márai bölcsességgel átita-

tott prózai epigrammáit, miközben Paál Zsuzsanna tervezőművész fotógrafikai filmetűdjei teszik képileg is

érzékletessé az író világát. A különleges atmoszférát Michael Babinchak élő csellójátéka egészíti ki.

A egyórás előadást követően Lőrincz Gabriella beszélget az est alkotóival.

Márai „elmét tiszító” gondolatait a néző – egyedi tervezésű könyv formájában haza is viheti magával.

November 12. szombat 18 óra: Filmvetítés: Sipos József: Kaland
Novemver 13. vasárnap 18 óra: Szalai Györgyi – Dárday István: Az emigráns – Minden másképpen van

Jegyárak:

Filmvetítésekre: 1000 Ft, Nyugdíjas és diákjegy: 800 Ft

Négy évszak – felolvasó színház: Egységár: 1200 Ft

Jegyek rendelhetők a Tabán moziban (I. Krisztina krt. 87–89.)

magyar naplóhirdetés


