
 

Napút-díj 2017
Druzsin Ferenc irodalomtörténész, egyetemi tanár kapta a Napút folyóirat idei elisme-

rését, amelyet szeptember 28-án Szondi György f�szerkeszt� adott át a budapesti 

Nádor Teremben.

M�helyünk tizenegye-

dik alkalommal osztotta ki 

az irodalmi vagy tudomá-

nyos életm�ért odaítélhet� 

Napút- díjat, amellyel a folyó-

irathoz és a Cédrus M�vé-

szeti Alapítványhoz köt�d�, 

ezekkel egy ars poeticát val-

ló alkotókat tüntetjük ki.

A  Napút-díj két részb�l 

áll: egy Mészáros Róza által 

készített egyedi díszoklevél-

b�l, a  Napút-levélb�l, vala-

mint a Tóth Sándor érem-

m�vész által alkotott szintén 

egyedi éremb�l.

Korábbi díjazottak: Lász-

lóffy Aladár, Katona Tamás, 

Mohás Lívia,  Erdélyi István, 

Radnóti Zsuzsa, Lász lóffy 

Csaba, Bertalan Tivadar, 

Kiss Anna,  Doncsev Toso 

és Szepes Erika.

A  díjazottról laudációt 

Komáromi Gabriella mon-

dott (szövege olvasható: 

http://www.naputonline.hu).

Kállay Kotász Zoltán felvételei



„A Csallóköz, más néven Aranykert, a megmaradás színtere, a honfog-

laló �seink letelepedése, a kereszténység felvétele, Árpád-kori templo-

mok építése, Kossuth vásárúti toborzóbeszéde, Vámbéry Ármin útnak 

indulása, szüleim sírhelye. Az Aranykert a szegénység, de a túlélés isko-

lája, a katolikusok, a reformátusok, a zsidók, a magyarok, a szlovákok 

együtt gondolkodásának sokszín�sége (…) Csallóköz az ártatlan csa-

ládok, köztük rokonaim kitelepítése és deportálása, vagyonelkobzása, 

sokak lélekvesztése. De mégis nekem Csallóköz az igazi, a  tökéletes 

sziget, a tökéletes valami, vagyis a tökéletes semmi.” (Hodossy Gyula)

„Ma is ugyanabban a nyelvben és ugyanabban a m�veltségben, ugyan-

abban a viszonyítási rendben és viszonyítási rendszerben élek, melyben 

születésem óta berendezkedtem. Azt hiszem, igazi otthonom: a köny-

veim. És igazi hazám a m�veltség.” (Tóth László)

„Hacsak a vegyes lakosságú vidékeken nem jönnek létre magyar mun-

kanyelv� üzemek és gyárak. (…) Hacsak nem alakul meg néhány magyar 

„nemzetiség�” sportklub és zenekar, mely 1848 és 1956 emléke, vala-

mint Kossuth, Pet�fi  és Nagy Imre mellett/helyett er�síteni fogja a ma-

gyar identitást. (…) Hacsak a globalizálódó világ hatására a szlovákok 

nagyobbik része nem kezdi el anyanyelve helyett az angolt használni, és 

akkor velük együtt mi is egy nagyobb nyelvcsaládban találjuk magun-

kat…” (Hunčík Péter)

„Néznek az �sök az égb�l, se szeri, se szája egyiküknek se: nézik, 

a több ezer éves performanszuk mit is fi alt a mérgezett földön. Néznek 

a szüzek, kik kóchuszárral közösültek, néznek a rosszlányok nyakig 

baracklekvárban. Apák és anyák szomorú �zszeme villan a ködbozót-

ból.” (Z. Németh István)

Dunaszerdahely-táj

Ára: 1200 Ft. El�fi zetés: 6000 Ft.

El�fi zethet� személyesen valamennyi postán és a kézbesít�knél, a Magyar Posta Zrt. 

(1) 303-3440-es faxszámán, a hirlapelofi zetes@posta.hu e-mail-címen, 

valamint a szerkeszt�ségben.

A Napút elérhet� az interneten: http://www.naputonline.hu

Számlaszám: OTP 11713005-20381185

A folyóirat támogatói:


