
 

 

Helyi híreink 
 
Ezek a dombok, völgyek piroscserepes házaikkal: közös 
szülőhazánk 
2013. május 15. szerda 18:29 

 
„Ezek a somogyi dombok 

hónaljukban jegenyés utakkal, 

nyárfaligetekkel dajkáltak 

engem is kölyökként, 

ringattak álomba hazafelé 

zötykölődő szekerek szénaágyán..." 

Kerék Imre: Varga Hajdú István képei (részlet) megjelent a Somogyország című könyvben 

A kaposvári Berzsenyi Helikon Napokon Berzsenyi díjat vehetett át Kerék Imre költő. műfordító. - 

Somogy, Kaposvár és Berzsenyi mindig elkísér és velem van. A szülőföldhöz való kötődés sarkall nap, 

mint nap a versírásra - mondta a kitüntetés átvétele után. 
- Somogy elsősorban a szülőfalumat, Háromfát jelenti, habár már nem sokan élnek ott, akikhez az emlékeim 

kötnek - mondta Kerék Imre. - Kaposvárról szép emlékeim vannak. Egy évet dolgoztam a a megyei napilapnál, 

mint újságíró gyakornok. Akkor döntöttem el, hogy jelentkezem a pécsi tanárképző főiskolába. Takáts Gyula 

sokat segített, figyelt rám. Kerék Imre a középiskolát Csurgón és Nagyatádon végezetem.  

A sors nem volt kegyes a családhoz. - Anyám egyedül nevelt, szinte az esküvőjéről vitték el apámat a Don 

kanyarba. Ő ott maradt a nagy pusztulásban. Mi történt vele nem tudjuk. Anyám sokat küszködött a 

taníttatásomért, pedig került sokba a tandíj. Csurgóról két év után haza akartam kerülni anyámhoz, feladva a 

kollégium kényelmét a hajnali kelést választottam inkább. Talán az is közre játszott, hogy Csurgón nem voltam 

barátságban a matematikával, Atádon annyival volt jobb a helyzet, hogy a tanárom méltányolta a logikai 

képességemet, tudásomat. A versírás a logikára épül.  

Berzsenyivel való találkozásom Csurgóhoz kötődik. A gimnázium parkjában állt, ma is áll egy egész alakos 

Berzsenyi dombormű. Először nem tudtam róla semmit, de Pókos tanár úr elvezetett hozzá. A tanár úrtól 

tanultam latinul és görögül, a verstan alapjait is tőle tanultam. Már írogattam akkor.  

Somogy, Kaposvár és Berzsenyi mindig elkísér és velem van. A szülőföldhöz való kötődés sarkall nap, mint nap 

a versírásra. A műfordítás az más. 

Miért örülök ennyire a Berzsenyi-díjnak? Berzsenyi Dániel a költő, összeköti szülőföldemet felnőtt korom 

lakhelyével, Sopronnal. A városi református líceumot, gimnáziumot róla nevezték el, oda járt az apósom és az 

unokája is. Berzsenyi 1-2 évig koptatta a soproni iskola padjait, majd megszökött onnan, de a város büszke rá. 

Berzsenyinek nagy respektje volt a maga korában, még a magas rangú urak is elismerték tudását, költői 

tehetségét.  

Terveim? Tenni a dolgom, ameddig az idő engedi. 

Gratulálunk Kerék Imrének! 
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