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A folyóirat Hetedhét-díját a tavaszi napéjegyenl�ség napján 

ebben az évben Szénási Ferenc, az olasz irodalom kutatója 

s fordítója kapta. A több évtizedes m�fordítói teljesítményt 

elismer�  kitüntetés eddigi birtokosai: Báthori Csaba (2011), 

Galgóczy Árpád (2012), Gállos Orsolya (2013). A díszes 

oklevél Sóváradi Valéria, Szénási Ferenc festményportréja 

pedig Szkok Iván jeles képz�m�vészek munkája.

Dante Marianacci

Laudáció
Az ezeréves múltra visszatekint�, mindkét fél számára jelent�s befolyásokat és 

újdonságokat hozó olasz–magyar kulturális kapcsolatokban a képz�m�vészetek 

mellett mindig fontos szerepet játszott az irodalom is, kezdve Dantétól, akinek 

egy értékes kéziratát Magyarországon �rzik. Az irodalom szerepe az id�k so-

rán egyre hangsúlyosabb lett e kapcsolatban, s a múlt században, valamint a 

jelen évszázad els� tíz évében 

kicsúcsosodott, köszönhet�en 

mindenekel�tt a tudósok, ku-

tatók és a kit�n� fordítók fára-

dozásainak, akik a nagyközön-

séggel is megismertették a két 

ország irodalmi hagyományai-

nak legjelent�sebb szerz�it, 

akiket addig csupán a szakem-

berek sz�k köre ismert. Ezen 

a téren abszolút kiemelked� 

Szénási Ferenc munkássága, 

aki példaérték� módon egye-

síti a tudós, a fordító és az ok-

tató erényeit. És akik, mint jó-

magam, személyesen ismerik 

�t, akik közelr�l követhették 

fontos és szerteágazó irodalmi 

tevékenységét, megismerhet-

ték emberi értékeit is: tartóz-

kodó szerénységét, rendkívüli 

érzékenységét és csupa szív 

készségességét. Sokéves, el-

mélyült és állhatatos fordítói 

és kutatói munkája elvitatha-
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Ayhan Gökhan (1986) – költ�, kritikus, 

Budapest

Babics Imre (1961) – költ�, szerkeszt�, 

Bakonysz�cs

Baley Endre (1962) – költ�, író, Budapest

Barak László (1953) – költ�, szerkeszt�, ki-

adóvezet�, Dunaszerdahely (Szlovákia)

Bárdos László (1955) – költ�, kritikus, m�-

fordító, irodalomtörténész, Budapest

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

fordító, esszéista, Budapest

Bedecs László (1974) – kritikus, Budapest/

Szófi a (Bulgária)

Béki István (1968) – költ�, performer, 

Budapest

Benke László (1943) – költ�, szerkeszt� 

Budapest

Bertha Zoltán (1955) – esszéista, kritikus, 

irodalomtörténész, Debrecen

Borcsa János (1953) – irodalomtörténész, 

kritikus, Kézdivásárhely (Románia)

Botár Attila (1944) – költ�, Veszprém

Búzás Huba (1934) – költ�, Veszprém

Czigány György (1931) – költ�, író, szer-

keszt�, Budapest

Czilczer Olga (1940) – író, drámaíró, költ�, 

Szeged

Csehy Zoltán (1973) – költ�, m�fordító, 

Pozsony (Szlovákia)

Csontos János (1962) – író, költ�, Budapest

Demus Zsófi a (1989) – kritikus, Balassa-

gyarmat

Dobai Péter (1944) – író, költ�, drama-

turg, Budapest

Dobozi Eszter (1956) – költ�, szociográ-

fus, Kecskemét

Erdélyi Z. János (1947) – költ�, m�fordító, 

Szekszárd

Fecske Csaba (1948) – költ�, publicista, 

Miskolc

Füleki Gábor (1980) – középiskolai tanár, 

költ�, Gyöngyössolymos

Füzesi Magda (1952) – költ�, újságíró, Ko-

lozsvár (Románia)

Gyárfás Endre (1936) – költ�, író, dráma-

író, Budapest

Gyimesi László (1948) – költ�, író, Buda-

pest

Gy�ri László (1942) – költ�, Budapest

Halasi Zoltán (1954) – író, m�fordító, 

Buda pest

Halmai Tamás (1975) – költ�, irodalmár, Pécs

Handó Péter (1961) – író, költ�, szerkesz-

t�, kulturális antropológus, Sóshartyán

Hlavacska András (1989) – kritikus, Buda-

pest

Horváth Ferenc (1948) – sakktanár, költ�, 

Veresegyház

E számunk szerz�i

tatlan értéket képvisel: Szénási Ferenc mind a szerz�k és m�vek megválasz-

tása, mind a szóban forgó m�vek rendkívüli érzékkel végzett interpretálása 

tekintetében példaérték� mikrokozmoszt hozott létre. Alkotói tevékenységével, 

számos kiváló fordításával nagyban hozzájárult, hogy a magyar közönség meg-

ismerhesse a huszadik század jelent�sebb olasz szerz�it, akikr�l a Huszadik 

századi olasz irodalom cím� kit�n� irodalomtörténeti könyve szól. Történelem, 

szerz�k, m�vek: a könyv mindenki számára hasznos, akit érdekel a legújabb kor 

olasz irodalma. A sok szerz� közül kett�t név szerint is megemlítek: Italo Calvino 

és Mario Luzi, akiknek a munkásságát Szénási Ferenc mélyrehatóan tanulmá-

nyozta, és m�veik fordításával dönt� érdemeket szerzett abban, hogy a magyar 

olvasóközönség megismerhette �ket. Mindazért, amit tett – és biztos vagyok 

benne, hogy tartogat még számunkra meglepetéseket –, Magyarország sokat 

köszönhet neki. És Olaszország még többet. Köszönjük tehát, Ferenc, minden, 

a kultúrát és az irodalmat szeret� olasz ember nevében, és köszönjük azok ne-

vében is, akik, mint jómagam, szeretik Magyarországot és a magyarokat, akikt�l 

sokat tanultak, emberség tekintetében is.

Matolcsy Balázs fordítása


