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Béres Ilona
színm�vész (Budapest, 1942. június 4.)

Ami megtörtént, megtörtént.

A vizet, amit a borba töltöttél, többé ki nem öntheted.

Minden változik.

De újra kezdeni utolsó lélegzeteddel is lehet.

Ernyey Béla
színm�vész, énekes, író (Budapest, 1942. június 10.)

Ha életrajzról, zordabb esetben nekrológról van 

szó, általában mindenki az els� sorokban olva-

sottakra kíváncsi. Hogy ez mért van így, nem 

tudom. De így van, az biztos. Talán mert azt em-

bert az olvasásban mindig a kezdetek, az illet� 

Ismert Személy nekiveselkedése érdekli, pláne, 

ha éppen hetvenéves lesz az a bizonyos illet�. 

Hogy mit tart magáról a legfontosabbnak, mit 

próbál rögtön az elején kiemelni, mit sulykol az 

agyunkba mintegy írásos szájbarágásként. Szü-

lettem ekkorésekkor meg a többi blabla, lehe-

t�leg megt�zdelve némi politikai díjjal és egyéb 

csókos primaprimissimával, miközben a hetven 

évhez kapcsolódó kötelez� hetven sor informá-

ciói lassan rád�lnek az olvasóra a kíváncsisága 

által kiváltott autobiografi kus cunamiban…

Engem általában színészként ismernek az emberek. Akkor hát ahelyett, 

hogy dicsekednék azzal, hogy Az Év Sztárja lettem Németországban, vagy Mar-

lene Dietrich utolsó fi lmbéli partnere voltam a David Hemmings rendezte Gigo-

Jókai Mór: Az aranyember (1962. r.: Gertler Viktor) 

Tímea szerepében, partnere Krencsey Marianne
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lo cím� celluloid-eposzban, álljon itt néhány, 

magamról és a szakmámhoz való kapcsola-

tomról árulkodó régi asztalfi ókmondat, a jobb 

megértés érdekében:

„Már kissrácként is a szavak valódi ínyenc-

mestere akartam lenni – bár a szó valódi értel-

mét még nem kapiskáltam –, valami olyasmi, 

ami még nem volt soha. Emlékszem, hogy kis-

koromban különböz� cetlikre írogattam az épp 

elmúlt nap számomra fontos eseményeit, néha 

még akkor is, amikor nagyanyám spórolásból 

már leoltotta a villanyt. Ha rám jött a közlés 

ilyen néma, matt fekete kényszere, csak azért 

is róttam egymásra a bet�ket, mit sem tör�dve 

a külalakkal. Másnap aztán elmondhatatlanul 

izgalmas volt megfejteni az esti ákombákomot, 

mert a sorok a sötétben néha egymás alá és 

fölé kúsztak, vagy egyszer�en csak lustán ráfeküdtek a többi szóra. Ilyenkor 

olyan vakírónak tartottam magam, aki a többi világtalannal ellentétben reggel 

látja is azt, amit ír. Ezek a cetli emlékfoszlányok a rajzaimmal és farigcsált fa-

torzóimmal együtt sokáig elkísértek, némelyik még ma is megvan, pár rücskös 

rajzlap pedig máig �rzi bonyolult hajóterveimet a fi ókomban. A  vágyaimnál 

csak a fantáziám volt nagyobb, így tisztán láttam magam egy magam tervezte 

g�zös kormányosi hídján az óceánok uraként, mit sem tör�dve azzal a szomo-

rú ténnyel, hogy Magyarországnak az én gyerekkoromban már csak magyar 

tengere volt. Viszont a Balaton sohasem vonzott, valahogy nehezen tudtam 

elképzelni magam ház magasságú hullámokkal dacoló h�s hajóskapitányként 

a térdig ér� vízben. De engem, a reménybeli vakíró-rajzzseni-hajóépít� mér-

nököt már akkor is hidegen hagyott minden realitás, így aztán álmaimban 

t�zoltó, katona és vadakat terel� juhász kivételével minden lehettem. És per-

sze voltam is… Csak egy nem: üres magamutogató. Vagyis »színész«. F�leg 

így, ahogy le van írva: színpadiasan elnyújtott, hosszú í-vel. A színészeket már 

gyerekként is nagyon utáltam. A mindenkori akaratot kiszolgáló, magukat be-

tegesen túlértékel�, szorgos seggnyalóknak tartottam �ket, akik a mások által 

írt szöveg pár perces felböfögésével vagyonokat keresnek, miközben biztos 

voltam benne, hogy adott esetben még egy tutajt sem tudnának lerajzolni.”

Aztán a sors különös fi ntora folytán magam is „játszó-ember”, vagyis szí-

nész lettem, de a szakmámról és m�vel�ir�l alkotott véleményem azóta sem 

változott. A közben megélt és lassan fél évszázados karrier pedig úgy hever a 

lábam el�tt, mint egy túl gyorsan lejátszott kártyajáték tét nélküli lapjai…

Ez idáig hatvannyolc sor a kötelez� hetvenb�l. A maradék kett�be még ta-

lán belefér, hogy írtam hét könyvet is. Rájuk tényleg büszke vagyok…

Gyermekként nagyapjával
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Ráday Mihály
m�vészettörténész, rendez�-operat�r, szerkeszt�-m�sorvezet� 

(Budapest, 1942. június 11.)

A „városvéd�” kifejezést Devecseri Gá-

bor Homérosz-fordításaiból „vettem 

kölcsön”, s tettem hétköznapi szóvá 

az isteni jelz�t… A kidobott, majd er-

d�ben fellelt s a volt budai városháza 

sarkára felállított Pallasz Athéné-szo-

bor meg önként kínálta magát az újra 

és újra ellopott lándzsájával…

Bánk bán és Tudós n�k, Oszt-

rovszkij és Shakespeare, Kosztolányi 

Nerója, Csiky Gergely meg a kor-

társ Galgóczi, Hernády, Vámos, Bá-

lint Ágnes meséi és a Keménykalap 

és Krumpliorr, játékfi lm Mednyánsz-

ky életér�l, A  denevér, az Eksztázis 

7–10-ig Kovács Andrással, Zsoldos 

Péter sci-fi je, történelmi kabarék (pl. 

a pesti Broadwayról) Bánki Ivánnal, 

olyan kedves fi lmek, mint a Tigrisug-

rás vagy A vereség és még számtalan 

tévéjáték és fi lm operat�reként, veze-

t� operat�reként találkozhattak (vagy 

ha el�veszik, ismétlik, akkor találkoz-

hatnak) a nevemmel a néz�k a stáb-

listákon, meg olyan ismeretterjeszt� 

sorozatok f�címén, mint az els� 13 ré-

szes magyar Kína-sorozat vagy a Utahi 

utak, Az ujamaak földjén, vagy a saját 

rendezésben készült 12 részes Ízes 

életek, a Magyarok Izraelben, vagy a 

Nagyváradot bemutató A tegnap váro-

sa. Együtt dolgozhattam olyan rende-

z�kkel, mint Vámos László, Szinetár 

Miklós, Sz�nyi G. Sándor, Várkonyi 

Gábor, Fazekas Lajos, aztán Lengyel, 

Léner, Karinthy vagy Ádám Ottó a 

színháziak közül. Mellesleg csináltam 

képz�m�vészeti portrékat B. Farkas 

Tamással és önállóan is, meg ripor-

tokat A  Hétnek és a Budapesti Re-

gionális Magazinnak, portrét a Hajós 

utcáról s a Ganz utcáról, az Operáról, 

a Zeneakadémiáról, Nagyszebenr�l, 

dokumentumfi lmet Tokajról, három-

részes fi lmet a Wekerle-telepr�l… Iga-

zán szerencsés korszakban voltam 

– sikeres – televíziós.

A magyarországi és a határon túli 

magyar ajkú tévénéz�k számára iga-

zán ismertté azonban az tett, amikor 

képerny�ssé lettem. Mennyit haboz-

tam a Terefere cím� szórakoztató m�-

sor kilencpercnyi részletének felvétele 

el�tt, vállaljam-e saját fi zimiskával a 

mondandómat 1980 elején! A  néz�k 

jól fogadták a szakállas dörmögé-

seket, az Unokáink sem fogják látni 

sorozattá lett, és tartott is majdnem 

31 évig.

Közben, rádöbbenve arra, men-

nyire nem szokás nálunk karbantar-

tani a sírhelyeket, a temet�ket, el-

indítottam legalább a kedvenc törté-

nelmi kor nagyjait és nyughelyüket 

bemutató sorozat – Az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc emlék-

helyei – félévente újabb részekkel 

jelentkez� adásait, olyan er�k be-

vonásával, mint Katona Tamás, majd 

Csorba László, Hóvári János, illetve 

a producer Szekeres Dénes. Sikerült 

szinte minden helyszínt végigjárni és 

megörökíteni, ahol csak megfordultak 
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nagyjaink a szabadságharc alatt vagy 

utána az emigrációban Kütahyától, 

Palermón vagy Manchesteren át San 

Francis cóig. Sajnos nem lett könyv a 

hatalmas anyagból, pedig mennyire 

szeretném ma is, ha mindenki számá-

ra hozzáférhet� lenne!

Lett viszont három könyv is a 

2001-ig elhangzott városvéd� m�so-

rokból, meg egy egyetemi jegyzet. Az 

utolsó közel tíz év már csak az MTV 

honlapján lenne megtekinthet�, ha 

valóban feltennék oda, ahogy meg-

ígérték… Írtam és írok napilapoknak, 

folyóiratoknak rendszeresen. A  Jele-

netek a pesti utcán c. fotós albumo-

mat 1998-ban, amikor a városegye-

sítés évfordulójára megjelent, hamar 

elkapkodták.

Ott voltam az ELTE amat�r-

fi lm-klubjának alapító triumvirátu-

sában, az Eötvös Klub kitalálásánál, 

a Színház- és Filmm�vészeti Egyetem 

(akkor F�iskola) klubjának megalapí-

tásánál, amit vezettem is, amíg oda 

jártam. Mindig érdekelt a közösségi 

munka. Sikerült létrehozni – a rend-

szerváltás el�tti er�s ellenszélben – 

a Budapesti Városvéd� Egyesületet 

1982/83 telén, a Város- és Faluvéd�k 

Szövetségét 1986 tavaszán, mely az-

tán Hungaria Nostra néven csatako-

zott a nagy páneurópai civil szerve-

zethez, az Europa Nostrához. Ma is él 

a Nemzeti Panteon Alapítvány, melyet 

még az Antall-kormány idején alapí-

tottunk Katonával, s amellyel mi tata-

roztuk – kisebb-nagyobb más ügyek 

mellett – a Kossuth-mauzóleumot.

Ahhoz, hogy az épített örökség 

érdekében hatékonyan agitálhasson 

az ember, hogy eredményekkel is 

ösztönözhessen, és nemcsak a „kri-

tika fegyverével”, bizony sokat kell 

rohangálni, szervezni, ügyintézni, föl-

keresni „fontos” embereket s megta-

lálni a pénzforrásokat. Számtalanszor 

kérdezték már, milyen eredményeket 

sorolnék fel legszívesebben? Ilyenkor 

el�kerül az emlékeimb�l egy sor kas-

tély, templom, ipari-mez�gazdasági 

jelleg� vagy éppen vasúti épület, gon-

dolok a már a nyolcvanas évek elején 

(!) helyreállíttatott országcímerekre, 

a mez�túri Kossuth-házra, meg a ha-

gyományos utcabútorok megmenté-

sére is… A  legfontosabb persze a 

közgondolkodás megváltozására foly-

tatott képerny�s és civil munkás agi-

táció sikere, a civil szervezetek százai, 

a húsz éve népszer� ifjúsági pályáza-

tok, kiállítások és a nyári városvéd� 

táborok, melyek nemzetközi vissz-

hangja is igen szép.

Nagyon hiányzik a dramatikus m�-

vek készítésének lehet�sége, az ér-

telmes dramaturgiai vita és a közös 

munka rendez�kel, színészekkel, a 

smink, a díszlet, a m�termi munka, 

az igényes képi nyelv keresése. Úgy 

látszik, az a korszak lezárult a televí-

zió zásban, s nemcsak a számomra.

És a városvéd� m�sorok korszaka 

is. Az utolsó 2010 májusában ment 

adásba, s már a júniusira felvett és 

megvágott kolozsvári beszámoló is 

dobozban maradt. Szeptemberre 

pedig a munkahelyem is megsz�nt 

„közös megegyezéssel”. Novem-

ber végén Winkler Gábor profes-

szor internetes aláírásgy�jtést indított 

(www. vfszhungarianostra.hu) a m�so-

rért, melyre – s erre egy kereskedelmi 

televízió is büszke lehetne – 17  000 

aláírás érkezett Kézdivásárhelyt�l a 

szlovákiai Jókáig, s az internetes né-

z�k is ott vannak a sorban Sydneyt�l 

New Yorkig. Eredmény: semmi…

Most, mikor ezeket a sorokat írom, 

még mindig nyalogatom a sebeimet 

– ahogy mondani szokás. Miközben 

nagyon jólesik, hogy bárhol járok, ma 

is leszólítanak (meg a segítségemet 

kérik) id�sebbek és huszonévesek 
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egyaránt. Lezárul egy élet(m�) het-

venéves korra? Én még nem tudom a 

választ. Csak annyit, hogy tele vagyok 

energiával, s dolgoznék, ha lenne rá 

mód, hely, kereslet…

Akiknek ezt az írást el�ször meg-

mutattam, azt mondták, valami po-

zitívum csak kell a végére még! Íme: 

voltam színész a mesterem, Herskó 

János Szevasz, Verá!-jában, kés�bb 

Bacsó Karády-fi lmjében, narrátorhang 

Tarr Bélánál. Alapítottam kitüntetést, 

bábáskodtam egy sor emléktábla és 

szobor megszületésénél, dolgoztam 

építészeti tervtanácsokban és a Kul-

turális Örökségvédelmi Hivatalban is. 

Mondataim ott vannak sok jogszabály 

szövegében. Elértem, hogy az összes 

utcatáblán ott legyen az adott város-

rész neve. Újra állnak végig az András-

sy úton a szponzoroktól koldult pénz-

b�l rekonstruált kandeláberek, meg a 

százéves körhinta a Ligetben. Egy sor 

könyv megszületését segítettem, s ír-

tam rengeteg el�szót, saját könyveim 

is föllapozhatók, fi lmjeim újra meg-

nézhet�k, az egyesületek m�ködnek 

még… Körülbelül ennyi. Valóban nem 

panaszkodhatom!

Fülöp Sándor
agrármérnök, fogathajtó (Hódmez�vásárhely, 1942. június 24.)

„A sportok között kevés van annyira ma-

gyar – mint a fogathajtás”

(Pettkó-Szandtner Tibor)

Életpálya. Lasollay német lovaska-

pitány egykor a következ� szavakkal 

ismerte el fogathajtóink zsenialitását: 

„Az angol hajtómódot egy klasszikusan 

képzett, konzervatóriumot végzett he-

ged�shöz, muzsikushoz hasonlítom, 

akinek a heged�t vagy zongorát bizo-

nyos meghatározott szabályok szerint 

(kottából) kell kezelnie, illetve meg-

tanulnia.

Ezzel szemben a magyar hajtó-

módot egy virtuóz prímás gyönyör� 

muzsikájához hasonlítom. Az isten-

adta tehetség, a veleszületett érzés, a 

temperamentum ragad magával.

A magyar hajtó stílusát az igen sok 

érzés, a talentum, a szárak egysze-

r� ügyességgel való vezetése, a  vé-

letlen körülmények befolyásolják és 

 jellemzik.”

Fülöp Sándor, els� négyesfogathaj-

tó világbajnokunk (1974, Frauenfeld), 

a „nagy fogathajtó generáció” tagja e 

virtuóz prímások közé tartozik. Az els� 

vb-aranyát három csapatarany és négy 

Európa-bajnoki aranyérem követte. 

Gy�zött – az olimpia utáni legrango-

sabb – aacheni versenyen is.

Az aranyak mellett egy sor – más 

fémb�l való – érem jelzi: a világ leg-

jobbjai közé tartozott csapattársaival, 

Abonyi Imrével és Bárdos Györggyel 
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együtt. (A magyar fogathajtók – honi 

sportunkban párját ritkító módon – 

az eddigi Európa- és világbajnoksá-

gokon 67 érmet, köztük 31 aranyat 

nyertek.)

Világhír� lovai – vagy ahogy mond-

ja, „sporttársai”, munkatársai: Bihar, 

Szépöcsém, Poroszló, Szódás – ne-

vét ma, több évtized multán is szinte 

meghatódva sorolja.

Milyen lovas ember Fülöp Sándor? 

Mindenekel�tt sokoldalú. A lovak irán-

ti rajongását, tiszteletét édesapjától 

örökölte. Az egyetemi évei alatt kez-

dett lovagolni (1961). Három évre 

rá már díjugrató válogatott kerettag; 

1964-ben magyar csapatbajnok. Az-

tán? Lassan fél évszázada (1967) in-

dult fényes fogathajtó pályája.

Példája, életútja bizonyítja: a civil 

életben és a sportban egyszerre is le-

het sikeres az ember. Mindkett�höz 

sok-sok kitartó munka, szakmai fel-

készültség, s mindezek mellé kell� 

alázat szükségeltetik. A  sportban és 

a civil életben egyaránt ez a motivá-

ló er�.

Agrármérnök. A  Gödöll�i Agrár-

tudományi Egyetem elvégzése után 

nagy hír� mez�gazdasági üzemek-

ben, a Mez�hegyesi, a Kiskunsági 

Állami Gazdaságban és a kecskeméti 

termel�szövetkezetben dolgozik fele-

l�s beosztásokban: igazgatóhelyettes, 

f�ágazatvezet�.

Bárhol dolgozott – ahogy mondja: 

„szolgált” –, mindig a lovak közelé-

ben találjuk. Tizenhat év a fogathaj-

tás nemzetközi élvonalában és felel�s 

munkakörökben. Tudatosan formált, 

sikerekben gazdag életpálya.

Évek óta – családi vállalkozásban 

– kit�n� lovardát vezet a szakedz� Fü-

löp. F�ként a díjugrató, a fogathajtó 

pályára igyekv�k és a hobbilovasok 

kérnek bebocsátást hozzájuk. Nem 

mindig sikerrel, mert a „telt ház” táb-

lát náluk mindig ki lehetne tenni. 

Vonzó a Fülöp „márkanév”. Sándor 

példaképpé lett!

Esetében nyilvánvaló: az alma nem 

esik messze a fájától. Fia agrármér-

nök, szakedz�. A „Kis” Sanyi a military 

sportban jeleskedett: – többek között 

– f�iskolai világbajnok, kétszeres ma-

gyar bajnok, a Szent István Egyetem 

lovastanár (hippológus) szakán oktatja 

a military sport tudományát. Lánya, 

Noémi kétszeres díjlovagló ifjúsági baj-

nok, Mária lovas íjász.

A Fülöp unokák, Dorottya és Esz-

ter a military sportban viszik tovább a 

család jó hírét.

Menye, Eszter a legfi atalabbak pó-

ni-sportjának országos hír� szervez�-

je, elismert szakért�je.

Felesége, Sándor Mária 1965 óta 

biztos támasza, a család összetartója. 

Nem csupán „elt�ri”, hanem – a ház, a 

tanya, a lovarda körüli ezernyi tenni-

való mellett – tev�legesen segíti sze-

rettei „lovazását”.

Miért pont a ló alakítja ma is Fü-

löp Sándor és családja mindennap-

jait?

Mert a ló – szavaival élve – testi, 

lelki egészséget �riz; munkalehet�sé-

get, kenyeret ad; helyettünk és értünk 

cselekszik; rendre, fegyelemre tanít; 

der�t hoz; tükröt tart elénk; gyógyír 

bajainkra; egy csodálatos élményvilá-

got varázsol vissza.
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Díjak

1969 Aachen, négyesfogat-hajtó nem-

zetközi verseny, I.

1972 Windsor, négyesfogat-hajtó nem-

zetközi verseny, I.

1976 Podebrady, négyesfogat-hajtó 

nemzetközi verseny, I.

1978 Hamburg, német négyesfogat- 

hajtó derby, I.

1980 Aachen, négyesfogat-hajtó nem-

zetközi verseny, I.

Négyesfogat-hajtásban négyszeres 

magyar bajnok

Ötszörös Magyar Derby-gy�ztes

1971 EB egyéni, II.

1974 VB egyéni, I.

1978 VB egyéni, II.

1971, 1975, 1977, 1979 Eb-csapat, I.

1976, 1978, 1984 vb-csapat, I.

1974 és 1978 világranglista I.

1985–1995 a nemzeti válogatott edz�je

Kerék Imre
költ�, m�fordító, kritikus (Háromfa, 1942. június 29.)

Középiskolás koromban kezdtem ér-

dekl�dni mélyebben a magyar és vi-

lágirodalom legjelesebb költ�i iránt. 

Kezdeti ismereteimet a Kormos Ist-

ván szerkesztette A  magyar irodalom 

gyöngyszemei és A  világirodalom 

gyöngyszemei sorozat köteteinek kö-

szönhettem, melyek id�tállóan hatnak 

rám ma is. Kormos István – már sokkal 

kés�bb – egy beszélgetésben kifejtette 

fi atal költ�k el�tt, hogy a magyar köl-

t�nek minimum illik ismernie a hét évszázados magyar poézis csaknem teljes 

keresztmetszetét, hogy tovább tudjon lépni és nyomukban gazdagíthassa iro-

dalmunkat tradicionális és modern értékekkel.

Ady, Pet�fi , József Attila után alaposan elmélyedtem a Nyugat jeleseinek 

m�veiben: Babits Mihály, Kosztolányi Dezs�, Tóth Árpád írásaiban. T�lük ta-

nultam fordítani, hatalmas fordításgy�jteményeik ma is állandó olvasmányaim, 

s f�ként esszéikb�l ismertem meg a m�fordítás titkait, a versek bravúros 

elemzését, a nagyobb külhoni költ�k ért� és érz� tolmácsolását. A hatvanas 

években a Nyugat költ�it kiadták ugyan, de nem propagálták m�vészetüket. 

Babitsot és másokat mégsem lehetett kihagyni a tankönyvekb�l, viszont meg-

csonkítva publikálták �ket, az említettek politikai jelleg� szemelvényeit szere-

peltették, ha volt ilyen az olvasmányok között: mint Babits Húsvét el�ttjét, Tóth 

Árpád Az új Isten cím�t például, vagy József Attila politikai költeményeit mint a 

szocialista líra reprezentatív darabjait.

Én semmit és senkit nem rekesztettem volna ki költészetünkb�l, s annak sem 

vagyok híve, hogy Adyt és Babitsot méricskéljük, szembeállítsuk �ket egymással, 

ahogy ezt sokan megtették már. Inkább örülök annak, hogy immár szabadon sze-
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melgethetjük m�veikb�l a nekünk valónak érzetteket. S hozzájuk olvasva a többi 

nagy XX. századi költ�nk: Weöres Sándor, Nagy László és Juhász Ferenc munkáit 

is természetesen. Mindhárman múlhatatlan értékekkel gazdagítva irodalmunkat, 

valóságos líraforradalmat hajtottak végre, példát mutatva az akkori és mai fi ata-

loknak, új nemzedékeknek. Tradíció és modernség szemükben egy és oszthatat-

lan, s hatalmas életm�vük súlya és hatása szembet�n�en igazolja mindezt.

Kormos István tanácsát megfogadtam magam is, és állandó olvasmányaim 

a hét évszázad magyar versei. S nem hanyagoltam el a világlíra jeleseit, ked-

venceimet: Jeszenyint, Lorcát, Rilkét, Traklt, Christine Bustát. Kétnyelv� kis so-

rozatban adtam ki utóbbi három verseit. Eredend� hajlamomat a m�fordításra 

jelent�sen segítette nyelvtudásom gyarapodása is. Így nem pusztán németek, 

oroszok, hanem – nyersfordítások segítségével – más nyelvek kiemelked� al-

kotóihoz is folyamatosan kapcsolódhatok.

Kés�bbi kapcsolatom szül�földem, Somogy költ�ivel is középiskolás ko-

romban kezd�dött. Ekkortájt ismerkedhettem meg Fodor Andrással és Takáts 

Gyulával, akik tanácsaikkal, kiforrott nagy m�vek fi gyelmembe ajánlásával élet-

re szóló segítséget adtak. Viszont aki az én gyerekkorom világát költészetté 

emelte: mindvégig Csanádi Imre m�veinek hatása lett irodalmi tevékenységem 

ihlet�je. Nélkülük nagyon szegény lennék, intenzív jelenlétüket nem tudom és 

nem is akarom törekvéseimben nélkülözni.

Költ�társi barátságot, emberi megértést és serkentést kaptam még a kiváló 

és sok m�fajú Szepesi Attilától.

Egyike vagyok ama költ�knek, akik a második világháborúban vesztették el 

édesapjukat (Bella István, Utassy József s mások). Hiányát, bár én már nagyapa 

vagyok, máig érzem.

1942-ben születtem a Somogy megyei Háromfán, civil foglalkozásom ma-

gyar, orosz, rajz szakos tanár, könyvtáros volt nyugdíjba vonulásomig. Költ�-

nek, m�fordítónak, kritikusnak vallom magamat.

Igyekszem minden költ�i törekvésre, újabb fi atal tehetségek verseire fi gyel-

ni (ezt is örökül kaptam Fodor Andrástól), lehet�ség szerint segítve �ket.

A költészeten kívül más témák, élmények is foglalkoztatnak. Kiemelkedik 

közülük a képz�m�vészet, mely gazdag tárháza költészetemnek is. A m�vé-

szettörténet nagy alkotói közül számomra az egyik legfontosabb Brueghel fes-

tészete. Nagy hatással van rám mindmáig Egry József, számos versem ihlet�je. 

A  szobrászat hasonlóképpen közel áll hozzám: Henry Moore, Maillol, Borsos 

Miklós vagy a jelenleg Németországban él� Bánki Judit és Soltra E. Tamás nagy 

hatással vannak rám.

Érdekel a természet, az állatok világa, különösen a madarakat kedvelem. 

Közel két évtizedes barátság f�zött els� és egyetlen kiskutyámhoz, sajnos már 

csak lelkiekben van velem. A honi és külhoni tájak szépségeit is igyekszem ver-

seimben megörökíteni.

Eddig 24 könyvet publikáltam: verseket és versfordításokat.

Legfontosabb közülük a Virágvölgy (összegy�jtött versek, Hazánk Kiadó, 

Gy�r, 2002). Elismeréseim, kitüntetéseim közül a legfontosabb a József Attila- 
díj, 2003-ban kaptam meg.




