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Ágh István (1938, Felső -
iszkáz) költő, író, műfordító.
A Hetek alkotócsoport tag-
jaként indult. 1975-ben az
Új Írás folyóirat munkatár-
sa, jelen leg a Hitel szer-
kesztője. József Attila-
(1969, 1980), Kossuth-

(1992), Radnóti- (2008), Príma-díjas (2009) és
Balassi Bálint-emlékkardos (2010). Legutóbbi
kötete: Hívás valahonnan (2011).

Barabás Zoltán (1953,
Nagyvárad) költő. 1981-től
dolgozik a sajtóban az Előre,
a Romániai Magyar Szó, az
Erdélyi Napló munkatársa-
ként. Jelenleg a Király hágó -
melléki Refor  mátus Egy  ház -
kerület tájékoztatási szolgála-

tát vezeti és a Partiumi Közlöny főszerkesztője.

Bartusz-Dobosi László
(1971, Siófok) író, szerkesz-
tő, tanár. Jelenleg Pécsett él,
az Irodalmi Páholy című
folyóirat alapítója, s 2010-ig
főszerkesztője. Faludi Fe -
renc-ösztöndíjas (2001),
Bertha Bulcsu-díjas (2010).

Legutóbbi kötete: Aki hitét veszti, elmerül –
Báró Eötvös József katolicizmusa (2011).

Büky László (1941, Nagy -
kanizsa) Pécsett főiskolát,
Szegeden egyetemet vég-
zett. 1960-tól tanít, 1974-től
a Szegedi Tudomány egye -
temen (a Magyar nyelvé-
szeti tanszék vezetőjeként
1990–2006 között). Egye -

temi doktor (1976, ELTE), a nyelvtudomány
kandidátusa (1984), az MTA doktora (2002).

Czilli Aranka-Ágota (1982,
Kovászna) a kolozsvári BBTE
nép rajz–ma gyar szakán vég-
zett. A kovásznai Kőrösi
Cso ma Sándor Iskola köz -
pontban tanít, emellett a helyi
Közművelődési Egye sület -
ben író-olvasó találkozókat

szervez. Lukács Aranka néven romániai magyar
közéleti és irodalmi lapokban publikál.

Cseh Károly (1952, Bor -
sodgeszt) költő, mű  fordító.
A miskolci KELET Iro dal -
mi Alko tócsoport ve zetője.
Mezőkövesden él. Leg -
utób bi köte tei: Atlantisz
felé (orosz versantológia,
2008), Kutyahűség (német–

osztrák–svájci fordí tás kötet, 2008) Gennadij Ajgi:
Csillagkép ablakomban (fordítás, 2009).

Deáky Zita (1955, Nagya -
tád) etnográfus, egye temi
docens a gödöllői Szent
István Egyetem Gazdaság-
és Társadalomtudományi
Karán. Kutatásai és publiká-
ciói a történeti néprajz, az
orvostörténet és a társada-

lomnéprajz témaköreihez kapcsolódnak. Leg -
utóbbi kötetei: Erdély orvosi szemmel a 18–19.
században. Történeti néprajzi források (2008),
„Jó kis fiúk és leánykák”. A kisgyermekkor törté-
neti néprajza Magyarországon (2011).

Ébert Tibor (1926, Po -
zsony) író, költő, zene  mű -
vész. A Liszt Ferenc Zene -
művészeti Főiskolán és az
ELTE magyar irodalom, fi -
lo zófia, esztétika szakán
vég zett. 1945-ben Buda -
pest re települt. Hosszabb

ideig Fran ciaországban élt. Két színpadi játé-
kát francia színházakban játszották. Bartók-,
Pásztory- (1987), Péterfi Vilmos-díjas (2006).
1996-ban a Magyar Köztársaság Érdemrendjé-
vel tüntették ki. Legutóbbi kötete: Örvényben –
Egymásra dobált emlékek (2011).

Egedy Gergely (1953,
Budapest) történész, a Bu -
dapesti Corvinus Egye tem
Közigazgatástudományi
Kara Társadalomelméleti
Tanszékének tanszék veze -
tő tanára. Kuta tási területe:
angolszász történelem, esz-

metörténet. Legfontosabb könyvei: Nagy-
Britannia története a XX. században (1998),
Ausztrália története a XX. században (2000),
Konzervativizmus az ezredfordulón (2001), Brit
konzervatív gondolkodás és politika (2005).

Faludi Ádám (1951, Tata -
bánya) író. Szá mos munka-
helyen, legtovább ta nárként,
majd újságíróként dolgozott,
jelenleg szabadfoglalkozású.
1970-től az írás mellett más
kifejezési formák is – happe-
ning, ak ció, vizuális költé-

szet, rock – megjelennek alkotásaiban. Legutóbbi
kötete: Hogyan teremtettem a világot (2010).
Világhálós oldala: www.faludiadam.hu

Filip Tamás (1960, Buda -
pest) költő, közjegyző, a
Magyar Nap ló vers ro vatá -
nak szerkesztője. Kötetei:
Fé kezett habzás (1986),
Függőhíd (1998), Amin
most utazol (2001), A har-
madik szem (2003), Mentés

másképpen (naplójegyzetek, versek, 2005),
Rejtett ikonok (2006), Saját erőd (2008).

Giczinger László (1979,
Sárvár) az ELTE ma gyar
nyelv és irodalom, illetve
magyar mint idegen nyelv
szakán végzett 2003-ban,
majd a veszprémi Pan non
Egyetem ember-, er kölcs- és
vallásismeret szakán végzett

2009-ben. Jelenleg az angolkisasszo nyok Buda -
pesti Ward Mária Gimnáziumában tanít.

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

kötete: Benedek Elek (monográfia, 2006).

Keményfi Gábor (1956,
Budapest) író. Jellemző
műfaja az esszé, az esszé-
regény. Eddig megjelent
könyvei: Időtérkép (2004),
Missa Solemnis (2005),
Az angyalszárny (2007).
Könyveinek grafikai ter-

vezője, illusztrátora. Budapesten él.

Kollarits Krisztina (1968,
Szombathely) tanár, iro -
dalomtörténész. Az ELTE
ma gyar–német szakán vég-
zett 1998-ban. PhD fokoza-
tát 2009-ben szerezte az
ELTE Irodalomtudományi
Dok tori Iskolájában. Kötete:

Egy bujdosó írónő – Tormay Cécile (2010).

Konczek József (1942,
Magyarnádor) költő. A Ki -
lencek alkotócsoport tagja.
Új ságíró és  rovatszer kesztő
volt kü lönböző napilapok nál,
1994-től az MTI külpolitikai
szerkesztőségének munka-
társa. Bethlen Gábor-díjas

(2009). Legutóbbi kötete: Vogul szigorlat (2011).

Kondor Béla (Pestlőrinc,
1931. február 17. – Buda -
pest, 1972. december 12.)
festőművész, grafikus, köl -
tő. 1951–1956 között járt a
Magyar Képző művészeti
Főiskola festő szakára,
majd harmadévtől grafika

szakára. Mesterei Barcsay Jenő, Kmetty János
és Koffán Károly voltak. Többek közt az
Országos Grafikai Biennálé (1963), a Tokiói
Nemzetközi Grafikai Biennálé (1965) és a
Munkácsy-díj (1965, 1971) kitüntetettje, illet-
ve posztumusz Kossuth-díjas (1990).



Kovács István (1945,
Budapest) költő, polo nista,
törté nész, a Ki lencek költő -
csoport tagja. Az MTA
Törté nettu do má nyi In té ze -
tének főmunkatársa. József
Attila-díjas. Leg utóbbi kö -
tetei: A barátság ana tó -

miája I–II. (Írások a ma gyar–lengyel kapcsola-
tokról, 2007, 2009), „Egy a lengyel a magyar-
ral” (történelmi esszék, 2008). Idén Babér -
koszorúval tüntették ki.

Kő Pál (1941, Perespuszta)
szobrászművész. A Magyar
Képzőművészeti Egyetem
tanára. 1993-tól a Magyarok
Világszövetsége Képző mű -
vészeti és Iparmű vészeti
Társaságának elnöke. Többek
között ő készítette Mohácson

a történelmi emlékhely rendezési koncepcióját és a
Magyarok Nagy asszonya kápolna kő dom bor -
műveit a Vatikánban. Mun kácsy- (1975), Magyar
Mű vészetért (1990), Kossuth- (2001), Prima
Primissima (2006) és M. S. mester-díjas (2007).
Legutóbbi kötete: Csillagbojtár – Mes terekről,
pályatársakról, tanítványokról (2010).

Mezey Katalin (1943,
Budapest) költő, író, mű -
 fordító. A Kilencek költőtó-
csoport 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: Válogatott versei
(2008), Bolygópályák (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 (ver-
sek, 2002). Legújabb kötete: Száműzött törté-
netek (novellafüzér, 2011).

Szakály Sándor (1955,
Törökkoppány) hadtörté-
nész, az MTA doktora. Volt
a Had történeti Intézet és Mú -
zeum főigazgatója, a Duna
Tele vízió alelnöke, a Sem -
mel weis Egyetem, a veszp -
rémi Pannon Egyetem egye-

temi tanára. Jelenleg a Károli Gáspár Református
Egyetem tanszékvezető professzora. Kutatási
területe az 1868 és 1945 közötti magyar hadtör-
ténelem, társadalom-, illetve sporttörténet. Leg -
utóbbi kötete: Katonák, csendőrök, ellenállók
(tanulmányok, 2007).

Tamás Menyhért (1940,
Hadikfalva) költő, író. Volt
a Népszava irodalmi szer-
kesztője, 1990–91 között a
Népszava helyettes főszer-
kesztője, 1986–2008 kö zött
a Magyar Írószövetség vá -
lasztmányi tagja, 1999–2006

között a MAOE alelnöke. Az MMA rendes
tagja. József Attila- (1984), SZOT- (1986) és
Arany János-díjas (2009). Legutóbbi kötete:
Alkonyút (versek, 2010). Az idén Balassi
Bálint-emlékkarddal tüntették ki.

Vasadi Péter (1926, Bu da -
pest) költő, író. A Ma  gunk
kenyerén című antológiában
indult 1972-ben. József
Attila- (1991), Füst Milán-
(1996), Kor társ- (2003) és
Arany János-díjas. 2001-ben
a Magyar Köz társaság Arany

Érdemkeresztjében, 2005-ben Stephanus-díjban
részesült. Legutóbbi verseskötete: Opál beszéd
(2010). Az idén Déry Tibor-díjjal tüntették ki. 

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 Írószövet-
ség elnöke. Legutóbbi kötete: „Haza a magas-
ban” – Illyés Gyuláról (2010).

Végh Attila (1962,
Budapest) költő, esszéíró.
A Gödöllői Agrár tu do má -
nyi Egye temen (1989),
majd a Debreceni Egye tem
filozófia szakán (2004)
végzett. Nagy maroson él, a
Magyar Hírlap munkatár-

sa. Legutóbbi kötetei: Hamuszáj (versek,
2008), Közelítések (fotók, esszék, 2009), A tor -
zó tekintete (tanulmányok, 2010), Par me -
nidész-töredékek (fordítás, tanulmány, 2010).

Viola Szandra (1987) a
Pázmány Péter Katolikus
Egyetem magyar–kommu-
nikáció szakán tanult,
jelenleg filozófia szakra
jár. Verset, prózát, kritikát
ír, különböző antológiában
és irodalmi folyóiratokban

publikál. Verseskötete: Léleksztriptíz (versek,
fotók, 2008).

Volodarszkij, Leonyid
(1950) a mai orosz líra
jelentős költője, Moszk -
vában él. Különösen von-
zódik a magyar történe-
lemhez és a magyar témák-
hoz, Ogyinnádcáty sznov
(Ti zen  egy álom) címmel

kiseposzt is írt a nándorfehérvári diadalról,
amely megjelent a Magyar Napló 2006.
novemberi számában. Munkásságáért megkap-
ta az MTA Füst Milán Fordítói-díját.

Zelnik József (1949,
Gyula) etnográfus, író, a
Magyar Művészeti Aka -
démia alelnöke, az
ÖKOTÁJ című periodika
fő szerkesztője, Budapesten
él. Legutóbbi kötetei:
Zarán doklat a borhoz

(2000), Testámen, Leonardó Evangéliuma
(2003), A zöld ember (2003), Tengerkönyv
(2006), A nagy szertartás (2010), A magyar
kultúra mindenese, Mezei Károly beszélget
Zelnik Józseffel (2011).
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Iratkozzon fel elektronikus
hírlevelünkre honlapunkon!

www.magyarnaplo.hu

A Magyar Tudományos Akadémia Füst Milán
Fordítói Alapítvány kuratóriumának tagjai: Prof.
Dr. Kulcsár Szabó Ernő, Dr. Rőder Edit.
Dr. Szinger András odaítélte a 2011 évi Füst
Milán fordítói díjakat. A díjakat 2011 november
25-én a Petőfi Irodalmi Múzeum Lotz termében
Kulcsár Szabó Ernő elnök adta át.
Füst Milán Fordító díjban részesült Jurij
Guszev orosz műfordító. A Füst Milán

Fordítói díj oklevélből, emlékéremből, és
5000 euró pénzjutalomból áll.
Füst Milán Fordítói ösztöndíjban 7 pályázó
részesült Makarewicz Irena lengyel, Martin
Hrisztov bolgár, John Batki amerikai,
Krumova Julia bolgár, Reet Klettenberg észt,
Nelli Dimova bolgár, Zádor Éva magyar

műfordító. A Füst Milán Fordítói ösztöndíj
oklevélből, és 2000 euró pénzjutalomból áll.
A díjban részesültek mun kás ságát laudá-
ciójában Dr. Pál Ferenc egyetemi tanár
méltatta.
Dr. Rőder Edit megemlékezett a 2010-ben
elhunyt Dr. Boytha Györgyről, aki 21 éven át
töltötte be a Füst Milán Fordító Alapítvány
kurátori tisztségét.

A Füst Milán-pályázat eredményei
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