
Ünnepi számunk szerzői

Áts Erika 1934-ben, Miskolcon születe! . A Neue Ze-
itung helye! es főszerkesztője, később a „Budapester 
Rundschau” című hetilap szerkesztője. Budapesten él. 
A háború utáni első magyarországi német antológia, a 
„Tiefe Wurzeln“ (Mély gyökerek) kiadója (1974). Önálló 
kötete „Gefesselt ans Pfauenrad” (Szivárvány – kerék-
be törve) 1981-ben jelent meg.

Bartl József Munkácsy-díjas festőművész, 1932-ben 
születe!  Soroksáron. 1959-ben szerze!  diplomát a Mű-
vészeti Főiskolán,tanárai: Papp Gyula és Bernáth Aurél 
voltak. 1959-ben tagja le!  a Fiatal Művészek Szövetsé-
gének. 1964-67-ben Derkovits-ösztöndíjas volt, 1972 óta 
a Szentendrei Művésztelep tagja

Becker, Robert 1970-ben Pécse!  születe! . Germanisz-
tikát tanult Greifswaldban, teológiát Jenában, vallás-
pedagógiát Grazban. A Magyar Rádió Pécsi Stúdi-
ójában a német adás szerkesztője. 1983 óta publikál, 
verseskötete „Faltentanz“ címmel 1997-ben jelent meg. 
A Magyarországi Német Írók és Képszőművészek Szö-
vetsége (VUdAK) Irodalmi szekciójának vezetője.

Berényi Mária 1959-ben Méhkeréken születe! . Egye-
temi tanulmányait 1983-ban fejezte be az ELTE Böl-
csésze! udományi Karán, román-népművelés szakon. 
2001-ben a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetemen törté-
ne! udományból szereze!  PhD fokozatot. 1993 óta a 
Magyarországi Románok Kutatóintézetének igazgató-
ja. Eddigi kutatásai eredményeit hat könyvben és több 
mint száz tanulmányban foglalta össze. Négy kétnyel-
vű verseskötete jelent meg. 

Blazsetin István (1941-2001) a bácskai Hercegszántón 
születe! . Fiatal tanítóként került Tótszerdahelyre, és 
élete végéig hű maradt ehhez a Mura menti horvát te-
lepüléshez. 1989-ben a Horvát Írószövetség tagja le! . 
Haláláig az Országos Horvát Önkormányzat oktatási 
tanácsadójaként dolgozo! . 

Brenner, Koloman 1968-ban születe!  Sopronban. 
Germanisztikát és történelmet tanult Szegeden, 
Greifswaldban és Bonnban. Az ELTE Germaniszti-
kai Intézetének docense. Érden él. Versei a Neue 
Zeitungban jelentek meg. Első önálló kötetét 
„Sehnlichst“ (Vágyakozva) címmel a VUdAK-könyvek 
sorozatában, 2007-ben adták ki.

Choli Daróczi József 1939-ben születe!  Bedő telepü-
lésen. Először vájártanuló le!  Várpalotán, majd a 60-as 
évek elején Budapestre költözö! , s műszaki tanulmá-
nyokat folytato!  (Kossuth Gépipari Technikum, Jedlik 
Ányos Gimnázium). I!  fordult az irodalom felé és első 
József A! ila-fordításai megjelentek a Nagyvilág című 
irodalmi folyóiratban. 1972-ben az újpalotai „Lila Isko-

lában” taníto! . 1975 óta tagja a Magyar Írószövetség-
nek, 1994-ben az Apor Vilmos főiskola adjunktusaként 
a Romológiai Tanszéken történelmet, cigány nyelvet 
taníto! , innen ment nyugdíjba. 

Dekić-Bodoljaš, Marko 1937-ben Hercegszántón szü-
lete! . A Budapesti Horvát-szerb Tanítóképző elvégzése 
után tanítóként dolgozo!  Horvátkimlén, majd 1979-ig 
a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége 
munkatársa volt. 1979-től a Narodne Novine újságírója, 
szerkesztője, 1993-tól a Hrvatski glasnik h. főszerkesz-
tője, amely lapban ma is publikál. Műveit magyarra, 
szlovákra, románra és eszperantóra fordíto! ák. Ő maga 
hazai kortárs magyar és nemzetiségi írók, költők műve-
it ülte! e át horvát nyelvre. Öt önálló kötete jelent meg. 

Dolnozemsky, Juraj, polgári nevén Antal György, 
1928-ban születe!  Tótkomlóson. 1978 óta publikálja 
szlovák és magyar nyelvű verseit.

Doncsev Toso 1944-ben születe!  Budapesten. Az ELTE 
Bölcsésze! udományi Karán 1967-ben szerze!  diplo-
mát. Volt könyvtáros, tolmács, fordító, lapszerkesztő, 
tudományos kutató, műfordító, önkormányzati elnök 
és államtitkár. Eddig megjelent szépirodalmi mun-
kái: Ica néném elátkozo!  boldogsága, Budapest, 2006, 
Plovdiv, 2008, Új idők bolgárai, Szófi a 2000, Budapest, 
2001, A kun hercegnő, Budapest, 2008.

Dzsotjánné Krajcsir Piroska 1952-ben születe!  Esz-
tergomban. Tanár, közéleti személyiség. AZ ELTE 
Bölcsésze! udományi Karán szerze!  magyar-francia 
szakos diplomát. 1981-től 1992-ig a jereváni akadémi-
ai Történe! udományi Intézet diaszpóra-osztályának 
munkatársa. 1982-1997 közö!  kandidátusi alapvizsgáit 
francia, orosz és örmény nyelven te! e le. 2003-tól az 
ELTE Belső-ázsiai tanszékén örmény művelődéstörté-
netet tanít.

Ember Mária (1931-2001) a budapesti bölcsészkaron 
magyar-német szakos diplomát szerze! . 1951-től az 
Irodalmi Újság munkatársa. 1956-ot vállaló meggyő-
ződéséért fél évtizedig a német nyelv és a magyar iro-
dalom tanításából élt (1957-1961), a Neue Zeitung mun-
katársa (1961) és a Pesti Műsor szerkesztőségi tagja is, 
majd 1991-ig a Magyar Nemzet olvasószerkesztője. 
Hajtűkanyar című regénye 1974-ben jelent meg. 1994-
ben a BARÁTSÁG című kulturális és közéleti folyóirat 
alapítója volt Mayer Évával.

Ezüst György festő és grafi kus 1935-ben születe!  
Békéscsabán. Az egri Pedagógiai Főiskolán végze!  
Jakuba János növendékeként. 1962-ben a Munkácsy-dí-
jat kapo! . Jelentős szerepet vállalt a dunaszerdahelyi 
és a békéscsabai galériák létrehozásában. 
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Fuhl Imre 1961-ben születe!  Pilisszentkereszten. A 
budapesti szlovák gimnáziumban ére! ségize! , majd 
elvégezte a pozsonyi Komenský Egyetem Bölcsészet-
tudományi Karának újságíró szakát. 1983 óta a Buda-
pesten megjelenő Ľudové noviny, szlovák nemzetiségi 
hetilap szerkesztőjeként dolgozik. Szlovák anyanyel-
vén és magyarul 16 éves kora óta jelennek meg versei, 
rövid prózái és egyéb írásai. Eddig három önálló, két-
nyelvű verskötete jelent meg. 

Hadzsipetkova Krisztina 1984-ben születe!  Buda-
pesten, szülei bolgár kertész családból származnak. A 
Budapesti Gazdasági Főiskolán végze! . 2007-ben, az 
Országos Bolgár Önkormányzat kiadásában jelent meg 
Poli című elbeszéléskötete.

Hajnal, Nikola 1987-ben születe!  Kikindán (Szerbia). 
A Szerb Általános Iskola és Gimnázium elvégzése után 
a Képzőművészeti Egyetem Képgrafi kai Tanszékének 
növendékeként 2004-ben szerez diplomát. A Szerb 
szentendrei művésztelep állandó résztvevője.

Havel, Václav 1936-ban születe!  Prágában. 1955-57-ig, 
műegyetemista korában már megjelentek versei, írá-
sai. Majd a Zene- Színház és Filmművészeti Főiskolán 
tanult. 1968-ban a Független Írók Körének elnöke, a 
„Charta 77“ egyik kezdeményezője, szóvivője. 1989-
2003 közö!  Csehszlovákia, majd a Cseh Köztársaság 
elnöke. Színműveit szerte a világon játsszák, irodalmi 
munkássága jelentős.

Jónás Tamás 1973-ban Ózdon születe! , s néhány évet 
a miskolci gyermekvárosban, majd nevelőszülőknél 
töltö! . A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szer-
ze!  tanári diplomát. Később az Amaro Drom folyó-
irat munkatársa le! . 2000-ben Arany János-, 2001-ben 
Soros-, 2002-ben Herder-ösztöndíjat kapo! . 2006-ban 
Artisjus Irodalmi Díjjal ismerték el, 2009-ben pedig 
Önkéntes vak című verses kötetéért neki ítélték az 
Aegon Művészeti Díjat. 

Kaján Tibor grafi kus, karikaturista 1921-ben születe!  
Miskolcon. 1950-ben végze!  a Képzőművészeti Főisko-
lán. 1968-ban Munkácsy-díjat, 1992-ben Pulitzer-em-
lékdíjat kapo! . Rajzait 1945 óta közlik a folyóiratok, hét 
önálló kötete jelent meg.

Kalányos Mónika 1973-ban születe!  Szekszárdon, 
egy beás cigány családban. Gyerekkorát Bogyiszlón 
töltö! e, ahol ma is él. Tizenhat éves kora óta foglalko-
zik versírással, de a képzőművészet különböző ágai-
ban is kipróbálta tehetségét. Sikeresen felvételize! , s 
a Képzőművészeti Főiskola hallgatója le! . Önálló ver-
seskönyvei 2000-ben és 2002-ben jelentek meg, de több 
antológia – köztük egy Ausztriában megjelent német 
nyelvű (Das Buch der Ränder, 1999.) válogatáskötet – is 
közölte verseit. 

Kalász Márton kétszeres József A! ila-díjas költő, 
Sombereken születe! . Igazgatója volt a 90-es években 

a Stu! garti Magyar Intézetnek. 18 verseskötete jelent 
meg, három regénye, számos műfordítása. Kitűnteté-
sek: Radnóti-díj (1985); IBBY-díj (1987); Weöres Sándor-
díj (1995); Artisjus-díj (1996); Arany János-díj (2001). 
Budapesten él, a Károli Gáspár Egyetemen tanít, a Ma-
gyar Írószövetség elnöke volt.

Kjoszeva Szvetla 1955-ben születe!  Dimitrovgradban 
(Bulgária). 1979-ben szereze!  diplomát a Szófi ai Tudo-
mányegyetem Történelem-fi lozófi a szakán. Magyaror-
szágon 1984-ben telepede!  le. 1996 jelent meg Vízszin-
tes függőleges című verses kötete. 1997-ben a magyar 
művelődési miniszter jutalomban részesíte! e a Frank-
furt 99 pályázaton Esterházy Péter Egy nő című művé-
nek lefordításáért. A Haemus bolgár-magyar folyóirat 
főszerkesztője.

Koch Valéria (1949-1998) a Baranya megyei Szeder-
kényben születe! . 1972-ben a szegedi József A! ila 
Tudományegyetem Bölcsésze! udományi Karán, ma-
gyar-német szakon szerze!  tanári diplomát. 1973-tól 
élt Budapesten. Nyolc éven át a Neue Zeitung című 
német nyelvű nemzetiségi hetilapnál dolgozo! . Köz-
ben elvégezte az ELTE esti tagozatán a fi lozófi a szakot. 
Doktori disszertációt írt Martin Heidegger munkás-
ságáról. 1993-tól szabadfoglalkozású író, műfordító és 
újságíró. A Magyarországi Német Írók és Művészek 
Szövetségének (VUdAK) egyik alapítója és Irodalmi 
Szekciója elnöke. Önálló kötetei: Zuversicht/Bizalom, 
1982; SUB ROSA, 1989; A herceg és a rózsa, 1994; Kiol-
vashatatlan, 1997. 

Korb, Angela 1982-ben, Pécse!  születe! , németet és tör-
ténelmet tanult a Pécsi Tudományegyetemen. A Neue 
Zeitungnál dolgozik, Budapesten él. Versei a „Signale”-
ban, valamint az „Erkenntnisse 2000” című antológiá-
ban jelentek meg.

König Róbert 1951-ben születe!  Székesfehérváron. 
1975-ben diplomázo!  a Képzőművészeti Főiskolán, az-
óta a Képgrafi kai Tanszéken tanít, jelenleg adjunktus.

M. Kozár Mária szlovén tanári diplomáját Ljubljaná-
ban szerezte. 1979 óta a szombathelyi Savaria Múze-
um néprajzkutatója, 1983 óta szakmailag gondozza a 
szentgo! hárdi Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén 
Nemzetiségi Múzeumot. 1979 óta a Magyar Rádió szlo-
vén magazinjának társszerkesztője. 1999-től a szom-
bathelyi Szlovén Kisebbségi Önkormányzat elnöke, az 
Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése tagja.

Milosevits Péter író, költő, műfordító, a kortárs szerb 
irodalom kiemelkedő alakja. 1952-ben születe!  Buda-
kalászon, egyetemi docens az ELTE Bölcsésze! udomá-
nyi Karán, az MTA doktora, a magyarországi délszláv 
hetilap kulturális rovatának vezetője (1979–1991), a ma-
gyarországi szerb hetilap főszerkesztője (1991–1999), 
több irodalmi kiadvány szerkesztője, a Magyarországi 
Szerb Színház rendszeres munkatársa. Versei, novellái 
és regényei szerb nyelven jelentek meg Magyarorszá-
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gon és Szerbiában. A BARÁTSÁG-ban 1994-től jelennek 
meg írásai, saját magyar fordításában.

Orojan, Stefan festőművész, szobrász 1947-ben születe!  
Ba! onyán. 1969-ben a szegedi Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolán román-rajz szakon végze! . Mestere Vinkler 
László volt. A művész Gyulán él és dolgozik. Műveit 
számos kiállításon muta! a be i! hon és külföldön.

Orsós Jakab (1920-2002) családjával, vándorcigányok-
kal vonulva érkeze!  – még kisgyerekként – Magyar-
országra. Édesapja teknővájó volt. Maga előbb fűrész-
malomban dolgozo! , majd 1940-től olajbányász volt. 
Olajipari technikumot végze! . Emlékeiből novellákat, 
elbeszéléseket írt. Két önálló kötete jelent meg: Aki 
hallja, aki nem hallja, 1987; Gyökerezés, 1992. A Zala 
Megyei Írók Egyesületének elnökévé választo! ák. 

Papuček, Gregor 1938-ban születe!  Pilisszentke-
reszten. Békéscsabán, a szlovák gimnáziumban ére! -
ségize! . 1958-ban verseivel, a Ľudové novine című 
hazai szlovák hetilap irodalmi pályázatán I. helyezést 
ért el. 1988-ben jelent meg „Tverdé hrudy” (Kemény 
rögök) című verseskötete, melyben más hazai nemze-
tiségi költők műveit is lefordíto! a szlovákra. Weöres 
Sándor gyermekverseinek fordítását „Koby svet bol 
drozdom” (Ha a világ rigó lenne), 1997-ben jelente! e 
meg Budapesten.

Rácz Lajos (1944-2000) magyarországi roma költő, új-
ságíró, műveiből számos antológia csemegéze! , de éle-
tében mindössze három önálló verseskötete jelent meg: 
az Emléket égetek (1994), a Zsoltárok (1997) és az Élő 
Remény (1999). Mi most az antológiákban és könyvek-
ben nem szereplő verseiből váloga! unk.

Radevszki Teodor (1931-2008) bolgár fi lmrendező és 
író. Bulgáriában születe! , de közel ötven évig élt Ma-
gyarországon, i!  vált ismert alkotóművésszé. Több 
mint 200 dokumentumfi lmet készíte! , ezek közül 150-
et a Magyar Televíziónak. Munkáival jelentős nem-
zetközi díjakat nyert. A vizuális világból származó 
különös élményeit papírra is vete! e, így születe!  meg: 
a Szigetlakók (1999-2000) és Az éjszaka meséi (2004), 
amelyek két nyelven jelentek meg. 

Radnics Manda 1950-ben születe!  Tökölön. Az ELTE 
BTK horvát-szerb szakán, majd a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem Természe! udományi Kara könyvtár-
informatikus szakán szerze!  diplomát. A Narodne 
Novine, majd a Magyar Hét című folyóirat munkatársa 
volt. Jelenleg műfordítással foglalkozik, Budapesten él.

Ruszev Roszen 1946-ban születe!  Bulgáriában. A szó-
fi ai Képzőművészeti Főiskola grafi kus szakán tanult, 
1975-ben a Magyar Iparművészeti Főiskolán szerezte 
meg diplomáját. 1978 óta Budapesten él és dolgozik. 
Önálló kiállításai voltak Magyarországon, Belgium-
ban, Hollandiában, Németországban, Ausztriában, 
Norvégiában, Kanadában, Oroszországban. 

S. Benedek András 1947-ben születe!  Munkácson. A 
Kárpáti Igaz Szó szerkesztőségében, majd a Kárpátia 
Kiadónál dolgozo! , 1976-ban települt át Budapestre. A 
Magyar Írószövetség tagja, költő, műfordító, irodalom-
történész. 2003-ban Belváros-Lipótváros Ruszin Ki-
sebbségi Önkormányzata adta ki a ruszinok történeté-
ről szóló „A gens fi delissima: ruszin” című munkáját.

Sutarski, Konrad költő 1934-ben születe!  a lengyelor-
szági Poznanban. 1965 óta él Magyarországon. Eredeti-
leg gépészmérnök volt. Az Országos Lengyel Kisebbsé-
gi Önkormányzat elnöke volt, jelenleg a köny- és levél-
tár, a dokumentációs központ vezetője. Válogato!  ver-
sei „Ke! ős hazában“ címmel 2005-ben jelentek meg.

Szabó Antigoné tanár, műfordító, újságíró. Budapes-
ten születe! , ma is o!  él. Szülei a görög irodalom ma-
gyarországi megismertetésének, a görög nyelv tanítá-
sának szentelték életüket: édesanyja Caruha Vangelio 
görög közéleti személyiség. 1991-ben végze!  az ELTE 
BTK újgörög-bolgár szakán. Műfordítói pályáját is ko-
rán kezdte, számos magyar irodalmi művet fordíto!  
görögre, tankönyveket is ír. 1998 óta a Magyar Rádió 
görög nemzetiségi műsorának felelős szerkesztője. 

Szentandrássy István 1957-ben születe!  Budapesten. 
Állami gondozo! ként nő!  fel. 1977 óta fest. 1979-ben 
Csapiban, egy cigány olvasótáborban találkozo!  elő-
ször a cigány kultúrával, o!  ismerkede!  meg Péli 
Tamással, aki felfi gyelt tehetségére és tanítványá-
ul fogadta. Mára a legkiemelkedőbb roma festőmű-
vésszé vált. Munkássága elismeréseként 1995-ben 
Budapest főváros Pro Urbe Díjjal, 1999-ben a Kormány 
Kisebbségekért Díjjal tünte! e ki. 2008-ban eddigi élet-
művét bemutató albumát is kiadták.

Szyksznian Wanda 1948-ban születe!  Budapesten, len-
gyel származású apa és magyar anya gyermekeként. A 
Képzőművészeti Főiskola alkalmazo!  grafi ka szakán 
Konecsni György tanítványa, 1968-tól az Illés együ! es 
grafi kusa. Borítókat terveze! , s 1972-1987-ig több mint 
ötven fi lmplakátot készíte!  a MOKÉP számára. 1978-
tól rendszeresen állít ki i! hon és külföldön.

Tišler, Jolanka 1948-ban születe!  Tótszerdahelyen. 
A pécsi Tanárképző Főiskola magyar-szerbhorvát 
szakán tanári diplomát szerze! . Tótszerdahelyen és 
Murakeresztúron taníto! , közben elvégezte az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Szlavisztika szakát is. 
Később a tótszerdahelyi Általános Iskola igazgatója 
le! . Két verseskötete jelent meg: V modrini neba (1988) 
és V zrcalu rodice/Szivárványtükörben (1998).

Zincsenko Valentina 1979-ben születe!  a Csernyihiv 
megyei Marti nivka faluban. Prilukiban elvégezte a pe-
dagógiai iskolát, taníto!  is egy ideig. Jó pár éve Magyar-
országon, a nógrádi Pásztón él. Csermelyek csobogása 
című verseskötete 2005-ben jelent meg Budapesten.
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