
 

Szalai Lajos kapta 
a Napút Hetedhét-díjat

M�fordítói teljesítmé-

nyért kilencedik alka-

lommal ítélte oda a 

szerkeszt�ség a Nap-

út Hetedhét-díjat. 

A 2019. évi kitüntetet-

tet Szondi György f�-

szerkeszt� laudálta s 

adta át az elismerést 

magas szint� több év-

tizedes munkásságáért 

Szalai Lajos germanis-

ta m�fordítónak. A  ta-

vaszi napéjegyenl�ség 

táján bejelentett díj 

szövegét Sóváradi Va-

léria kalligrafálta merí-

tett papírra. Szalai La-

jos jutalomportréját Szkok Iván több menetben ezután festi meg.

Az eddigi kitüntetettek: Báthori Csaba, Galgóczy Árpád, Gállos Orsolya, Szé-

nási Ferenc, Tasnádi Edit, Bognár Antal, Kovács katáng Ferenc, Károly Judit.

és primitívség ragacsos éjszakájába értünk bele, ami nem számít b�nnek, pedig az! És 

ebben az éjszakai erd�ben azt fújják a szelek, hogy tüntessük el! �ket! Esterházytól 

Csoóriig, Petri Györgyt�l Nagy Lászlóig usw.! És nemcsak �ket! Sorra kerülnek majd 

a többiek is, aztán, ha elfogynak, jönnek azok, akiket nem látunk szívesen többé szép 

hazánk szép földjén, vagy gyermekeink-unokáink tankönyveiben, könyvespolcain: sze-

gény Joyce, szegény Heidegger, szegény Majakovszkij, szegény Gide usw.…

Zalán Tibor



„Nincs olyan magyar költ�, József Attilát is ideszámítva, aki ennyi 

olvasói reményt (a világért sem mondanék elvárást) be tudna teljesí-

teni, és mégis ilyen bámulatosan ellen tudna állni minden kisajátítási 

kísérletnek; akir�l ennyire lepattanna minden provokatív labda, halá-

lában is. Halálában f�ként, mert életében azért védtelenebb volt még 

� is.” (Térey János)

„Olykor száz év kutatómunkája is kevés ahhoz, hogy az irodalomtörté-

net lapjai között megbújt félmondatocskákból, utalásokból összeálljon 

egy valós történet. Valós? Ha kevés az információ, hajlamosak vagyunk 

találgatni, különösen ha a szerepl�k az írásaikkal maguk adják szánkba 

az »így történhetett« elemeket. Esetünkben Kaffka Margit és Ady Endre 

kapcsolatáról van szó.” (Berecz Ágnes Gabriella)

„A világhír� fi zikus, Teller Ede mondotta Adyról szólva, hogy »energiák 

gyúlnak fel a szimbólumokban«. E kijelentés mentén nevezzük el most 

az Ady-féle szemiózist »fúziós jelentésképzés«-nek.” (F�zfa Balázs)

„Ady nyelve lírai metanyelv. Nyelvfeletti nyelv. (…) A  líratörténet ezen 

nyelvszintváltása hasonlít ahhoz, mint amelyet Beethoven vitt végbe a 

zenében, létrehozva a hangfeletti hangot és a zenefeletti zenét.” (Fü-

leki Gábor)

„Ha Ady és Kertész Párizsa között összeköt� fonalat keresnénk, talán 

az egyezést a »másságban« tudnánk meghatározni. »Ady Párisa más 

volt, mint amit elképzelt és más lett, mint amilyen volt a valóságban. 

Ez olyan Páris volt, amilyet mások észre sem vettek. Ezt a Párist � fogta 

fel és � érzékelte magának. Az � viziója volt, mely azonban a valóságból 

jobban adta vissza az igazságot« – írja Bölöni a »kicsinységek« iránt 

érdekl�d� Adyról.” (E. Csorba Csilla)

„Nem kellek. Jól van.”
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