
 

Kovács katáng Ferenc 
Hetedhét-díjas

Kovács katáng Ferenc költ�, író, m�for-

dító kapta a Cédrus M�vészeti Alapítvány 

Napút Hetedhét-díját április huszadikán 

este a Nádor Teremben.

A  Norvégiában él� alkotót els�sor-

ban az északi irodalom magyarországi 

megismertetéséért végzett több évtize-

des munkájáért díjazta az alapítvány. Az 

elismeréssel járó, Sóváradi Valéria által 

készített egyedi oklevelet Szondi György, 

a Napút folyóirat f�szerkeszt�je adta át a 

kitüntetettnek, akir�l Szkok Iván fest�m�-

vész portrét is készít.

Kovács katáng Ferenc – emelte ki méltató-

ja: Veres Emese Gyöngyvér, rádiós újság-

író-szerkeszt� – megengedheti magának 

azt a luxust, hogy azt fordítson, amihez 

kedve van. Azt, ami fontos lehet nekünk, 

magyaroknak, hogy megismerjük azt az északi világot, hogy tanuljunk bel�le, 

akár pozitív, akár negatív példaként álljon is el�ttünk az adott m�. Elcsépelt 

szó sokszor a híd, de ez esetben nem találok jobbat mindarra a tevékenységre, 

amit Kovács katáng Ferenc és felesége végez, mert ne felejtsük ki Ágnest, a fe-

leséget, a társat a mindennapokban és az alkotásban, a szervezésben és uta-

zásban, utaztatásban – hiszen a norvég szerz�ket Magyarországra is elkísérik.

Az immáron hetedik alkalommal odaítélt elismerést minden évben egy, az 

irodalmi m�helyhez köt�d� alkotó kapja m�fordítói s kultúraközvetít�i életm�-

vének elismeréseként. Az el�z� években Báthori Csaba, Galgóczy Árpád, Gállos 

Orsolya, Szénási Ferenc, Tasnádi Edit és Bognár Antal vehette át a díjat.

Fotó: Kállay Kotász Zoltán



„Nagy hálát érzett a Tenger, a Homok és a Nap iránt. Süssél, gondolta. 

Süss er�sen! A nap felé emelte homlokát – más nem volt, amit cserébe ad-

hatott. Valamit hozott ez a szél. Eljött valami rendkívüli!” (Csörsz István)

„A teremtéssel magával ki vagyok békülve. Ami nekem fájdalmat és bé-

kétlenséget okoz, az ember útja. Én úgy érzem, az ember azzal, hogy 

a technika útját választotta, lelépett a helyes ösvényr�l. És ez nem jó. 

Ezért szükséges az – úgymond – korrekciók alkotása, és a Gnózis talán 

ebbe a sorba tartozik. De hát remélhet�leg nincs egyedül, s  követik 

majd más jelent�sebb m�vek is.” (Babics Imre)

„Sebe�k János 2009-ben bejelentette, hogy celebként abbahagyja, 

s ehhez az elhatározásához azóta is h�. Képerny�s megjelenése azóta 

sem volt. Ma már nem tekinti magát közszerepl�nek. 2012 végén rovatá-

val is felhagyott. Csönd van körülötte. Nyilatkozni nem hajlandó, így fo-

galmunk sincs arról, hogy visszatér-e valaha is az alkotó munkához, vagy 

életm�vét már most befejezettnek kell tekintenünk.” (Sebe�k János)

„Ezért szerettük annyira a Psychét. A  felét se értettük a »leírások-

nak«, de az archaikus nyelv, a  homályos költ�i szavak, a  távolság a 

mi életünkt�l meger�sítette, hogy felkavaró, titokzatos és nagyon is 

helytelen, amit mi akarunk. Mintha egy elb�völ� démon üzenne mind-

annyiunknak.” (Bánki Éva)

„Mindent beszántottak. A sz�l�ket is. A Csortán tanyáját sem hagyták 

meg. Igaz, nem volt akkora, mint az enyém, de mégiscsak tanya volt. Az 

is útban volt nekik. Az enyémet meg meghagyták. A sz�l�t sem irtot-

ták ki. Kellett nekik, használták. Még a vet�gép is megmaradt a pajta 

alatt.” (Stepanović Predrág)
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