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AEGON Művészeti Díj 2012 
 
 
Az AEGON Magyarország Zrt. az idén már hetedik alkalommal ismeri el a kiguró jelentőségű 
szépirodalmi művek alkotóit az AEGON Művészeti Díjjal, amelyet élő magyar író kaphat 
meg az előző évben újdonságként napvilágot látott, a szakmai zsűri döntése alapján választott  
művéért. 
 
Az AEGON Művészeti Díj eddigi elismertjei: 
2006: Spiró György a Fogság című regényéért 
2007: Rakovszky Zsuzsa Visszaút az időben című kötetéért 
2008: Térey János az Asztalizene című színművéért 
2009: Jónás Tamás az Önkéntes vak című verseskötetéért 
2010: Csaplár Vilmos Hitler lánya című regényéért 
2011: Esterházy Péter az Esti című könyvéért 
 
Mivel Eszéki Erzsébet koncepciója alapján ehhez a díjhoz másik is társul, így a tavaszi 
díjátadót másik is követi fél évvel később: az AEGON Művészeti Társdíjra már a díjazott író 
jelöl másik magyar művészt – másik művészeti ágból.   
 
Az AEGON Művészeti Társdíjat a következő művészek vették át: 
2006: Jeney Zoltán zeneszerző 
2007: Vojnich Erzsébet festőművész  
2008: Kovalik Balázs operarendező 
2009: Juhász Gábor zeneszerző, gitáros 
2010: Pálfi György filmrendező 
2011: Lukács Miklós cimbalomművész 
 
A szakmai zsűri döntése előtt ezúttal is irodalmi lapok, műhelyek vezetőit és neves 
kritikusokat kértünk fel arra, hogy tegyenek javaslatot a jelöltekre. Kértünk jelöléseket az 
eddigi AEGON-díjas íróktól, költőktől is.   
 
 
 
 
 
 



 
 
Örvendetes módon az idén is jelentős számú, összesen 28, a kiírás feltételeinek megfelelő  
jelölés érkezett.  A 28 érvényes jelölés összegzése után a következő tíz, 2011-ben 
újdonságként megjelent szépirodalmi kötet kapta a legtöbb pontot (szerzők szerint, abc-ben): 

 
 

Bodor Ádám: Verhovina madarai (Magvető) 
Borbély Szilárd: Szemünk előtt vonulnak el (Palatinus) 

Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz (Magvető) 
Grendel Lajos: Négy hét az élet (Kalligram) 

György Péter: Apám helyett (Magvető) 
Horváth Péter: Bogárvérrel (Noran Libro) 

Láng Zsolt: A föld állatai (Kalligram) 
Papp Sándor Zsigmond: Semmi kis életek (Libri Könyvkiadó) 

Tóth Krisztina: Pixel (Magvető) 
Varga Mátyás: parsifal, parsifal (Magvető) 

 
 

 
 

A hétfős szakmai zsűri a jelölések összegzése után, titkos szavazással döntött arról, ki kapja a 
2012-es AEGON Művészeti Díjat.   

 
 
 
       
 
 
 
 
 
További információk: 
 
Eszéki Erzsébet       
a program szakmai vezetője     
aegondij@aegon.hu 
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