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Báthori Csaba (1956) – író, kritikus, m�for-

dító, esszéista, Budapest

Berecz Ágnes Gabriella (1958) – köztiszt-

visel�, író, Budapest

Bertalan Tivadar (1930) – fest�, grafi kus, 

író, díszlettervez�, Budapest

Bíró József (1951) – költ�, író, performer, 

képz�m�vész, Budapest

Bozók Ferenc (1973) – költ�, esszéista, 

Kecskemét

Búzás Huba (1934) – költ�, Veszprém

Czirok Ferenc (1951) – képz�m�vész, Zell 

am See (Ausztria)

Cserna Csaba (1947) – mérnök, el�adóm�-

vész, Frankfurt (Németország)

Dér András (1954) – fi lmrendez�, operat�r, 

Budapest

Dutka Ákos (1881–1972)

Elmer István (1952) – író, szerkeszt�, Bu-

dapest

Fazekas István (1967) – író, költ�, m�fordí-

tó, Százhalombatta

M. Fehérvári Judit (1962) – pedagógus, 

Debrecen

Füleki Gábor (1980) – költ�, középiskolai 

tanár, Dabas

Gaál Melinda (1986) – kommunikációs 

szakember, gondolkodó, Budapest

Gaál Zoltán (1934) – zeneszerz�, költ�, 

m�fordító, Åsarp (Svédország)

Hegyi Botos Attila (1970) – költ�-fi lozófus, 

alkotóm�vész, Budapest

Hegyi Zoltán Imre (1967) – biciklis futár, 

antikvárius, blogger, költ�, kritikus, Bu-

dapest

Horváth Ferenc (1948) – sakktanár, költ�, 

Veresegyház

Horváth Gábor (1987) – író, Kecskemét

Hubert Ildikó (1949) – irodalomtörténész, 

f�iskolai docens, Budapest

Jelenits István (1932) – piarista szerzetes, 

teológus, tanár, Budapest

Kamocsay Ildikó (1945) – író, m�fordító, 

Monorierd�

Karner András (1949) – író, m�fordító, Bu-

daörs

Károly Judit (1951) – tanár, m�fordító, 

Debrecen

G. Komoróczy Em�ke (1939) – irodalomtör-

ténész, esszéista, Budapest

Koppány Judit (1956) – orvos, Budapest

Kovács katáng Ferenc (1949) – író, m�for-

dító, képz�m�vész, Oslo (Norvégia)

Dr. Lipovszky György (1953) – orvos, ter-

mészetfotós, Kálló

Kultsár György (?–1577) – evangélikus pré-

dikátor, egyházi író

Lukáts János (1943) – irodalomtörténész, 

novellista, Budapest

Mátyás B. Ferenc (1943) – író, Budapest

Mészáros Erzsébet (1988) – népzenész és 

zenetanár, K�vágóörs/Budapest

Mészáros Róza (1957) – fest�m�vész, K�-

vágóörs

Móser Zoltán (1946) – irodalomtörténész, 

fotóm�vész, Bonyhád

Németh András (1956) – költ�, Budapest

Németh Erzsébet (1944) – költ�, tanár, 

Budapest

Németh István Péter (1960) – könyvtáros, 

költ�, irodalomtörténész, Tapolca

Németh Péter Mikola (1953) – költ�-perfor-

mer, esszéíró, szerkeszt�, Vác/Vámos-

mikola

Pomogáts Béla (1934) – irodalomtörténész, 

Budapest

Dr. Ruzsicska Mária (1943) – író, újságíró, 

Budapest

Sal Antal (1946) – irodalmár, nyelvész, Bu-

dapest

Sándor György (1938) – író, el�adóm�vész, 

Budapest

Sárándi József (1945) – költ�, író, újságíró, 

Leányvár

Somlyó Zoltán (1882–1937)

Surján László (1941) – orvos, politikus, Bu-

dapest

Tamási Orosz János (1953) – költ�, újság-

író, Budapest

Toót-Holló Tamás (1966) – író, szerkeszt�, 

Budapest

Trencsényi Diána (1987) – fest�, illusztrá-

tor, Oslo (Norvégia)

Udvardi Erzsébet (1929–2013) – fest�m�vész

Ványai Fehér József (1959) – újságíró, köl-

t�, Gyomaendr�d

Vasadi Péter (1926–2017) – író, költ�, esz-

széista, Budapest

Végh Attila (1962) – költ�, esszéista, új-

ságíró, Nagymaros

Zalán Tibor (1954) – költ�, író, drámaíró, 

Budapest

E számunk szerz�i
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A Cédrus M�vészeti Alapítvány – els�sorban a szinte egész éven át tartó nyílt 

pályázatára érkezett írások alapján – 2017-re a következ� alkotók munkáit érde-

mesítette a Napút nívó-díjára.

Akai Katalin (próza), Aknai Péter (próza), Derzsy-Ben Ond (dráma), Dörg� Tibor (ta-

nulmány), Fittler Áron (m�fordítás és tanulmány), Gyenge István (próza), Jelinek 

Melinda (próza), Kovács Mercédesz (m�fordítás), Kövesdi Veronika (próza), Mohai 

Szilvia (m�fordítás), Müller Márta (vers és m�fordítás), Nagyatádi Horváth Tamás 

(vers), Németh Erzsébet (vers és tanulmány), Pilizota Szandra (próza)

A beérkezett írások java már megjelent a naputonline.hu világhálós oldalain.

A díjak ünnepélyes átadására januárban kerül sor. Napját s a helyszínt honla-

punkon tudatjuk el�ször.

Érkez� alkotásaikat köszönjük; minden szerz�nket továbbra is arra sarkalljuk: 

jelentkezzenek m�veikkel m�helyünk ismert címein – közlésre várjuk alkotó- vagy 

kutatómunkájuk komoly eredményeit.

Megjelent az idei Prágai Tamás-díjas Hegyi Zoltán Imre els� kötete: shizoo – a 

224 oldalas könyv a sok színes fotó alapján írt versek kedvéért m�nyomó papíron, 

kemény kötéssel látott – az olvasók örömére – napvilágot.

A könyvbemutatók sorában a Cédrus M�hely Alapítvány (a verseskötet kiadójá-

nak) kötetpremierére januárban – kés�bb közölt id�pontban s helyen – kerül sor. 

Ekkor jelentjük be a 2018. évi két Prágai-díjas személyét is.



 



„Barmok romlatag ágyán fekszik a második Ádám, / Új ág, égi virág, újul 

a régi világ.” (Jelenits István)

„Kissé mindig félrehajtott fej, a  törékeny alkathoz mérten súlyos ak-

tatáska a kézben, siet�s, mégis meggondolt léptek, a vékony keretes, 

kerek szemüveg mögül örök-gyermeki mosollyal tekint föl – a világra. 

És rácsodálkozik. Halk hangon.” (Elmer István)

„�t soha nem fényképeztem. De ha mégis úgy alakult volna és meg kel-

lett volna mérnem az arcáról visszaver�d� fényt: semmi kétségem, hogy 

a kibillen� mutató mit jelzett (…) Az viszont már több mint sejtés, hogy 

ebben áll az � nagy titka! Vagyis: nemcsak fényt kell elnyelni, de fényt 

kell sugározni is. (…) Ki ne tudná, hogy a 85 éves Jelenits István a sok 

fényt sugárzó emberek közé tartozik. Mindezt teszi szépen, csöndben, 

szelíden.” (Móser Zoltán)

„Jelenits István egész élete, a  gesztusai, a  megjelenése, mozgása, 

szava, a hallgatása, hát még az elhallgatása – tanít. � maga is tanítás. 

Igaz ember, alázatos, de nem kizárólagos. Szeretetteljes, semmit sem 

önmagáért tesz; Jézus Krisztus szerzetese. Nyugodtan mondhatjuk: 

a nemzet tanítója. Isten élteti.” (Vasadi Péter)

„Mit is jelent még? A lassúságot, az egyszer�séget, az arányosságot, a for-

mához való h�séget, a keresés kötelezettségét, a választás gyönyör�ségét, 

az anyanyelv tudatos – Jelenitst�l tanultam akkor ezt a szót is, már ilyen 

értelemben – „motozását”. Igen, ezt az örökös motozó elsajátítást, amely 

a tudásgyarapítás veszélyes formáját is öltheti olykor…” (Báthori Csaba)

„…ismerlek már annyira, hogy ezt az »atyát« csak az Atyánál fogadod 

el, és a bibliai félrefordítóknál is irritál, amikor atyáskodni kezde-

nek…” (Sándor György)

„A második Ádám”
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