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Az elmúlt években Rédics neve gyakran felbukkant a 
magyar irodalom iránt érdeklődő, a kortárs verseket 
kedvelő, szerető emberek körében. Hiszen élete utolsó 
éveit töltötte Rédicsen Utassy József (1941. március 23. – 
2010. augusztus 27.) Kossuth-díjas, babérkoszorús költő, s 
végső nyughelyre is községünk temetőjében lelt.  

A Községi Könyvtár – amely egyben az iskolai 
könyvtári feladatokat is ellátja – Stokker Sándor polgár-
mester kezdeményezésére, a költő iránti tisztelet jeléül 
felvette Utassy József nevét.  

A névadó ünnepséget 2011. január 21-én a Móra Fe-
renc Általános Iskolában tartottuk, hiszen az oktatási in-
tézmény ad helyet a település könyvtárának. 

A magyar kultúra napjához időzített rendezvényen je-
len volt Horváth Erzsébet, Zsóka, a néhai költő felesége, 

Péntek Imre, a Kilencek alkotócsoportjához tartozó 
pályatárs, valamint az irodalmár-költő számos tisz-
telője. 

Elsőként Stokker Pálné iskolaigazgató mon-
dott ünnepi beszédet, melyben kiemelte a kulturális 
hagyományok ápolásának jelentőségét, majd 
Stokker Sándor polgármester emlékezett meg a 
költőről. „ Mint kincs élt köztünk – mondta – ész-
revétlenül, alázatosan, küzdve az élettel, de nem 
elhagyva magát alkotott kis falunk még kisebb ut-
cájának egyik otthonában. Rédics maga volt neki a 
nyugalom, szeretett itt élni, szerette az embereket, 
és szerette, hogy szeretik. „ 

Az iskola tanulói Utassy-versek elmondásával 
tisztelegtek a költő életműve előtt. 

Meghatottságának is hangot adva Horváth Er-
zsébet az olvasás fontosságára hívta fel a tanulóif-
júság figyelmét, s arra, hogy a versek által is gazdagítható az emberi elme és lélek. 

Az ünnepség keretében a könyvtárban állandó kiállítás nyílt Utassy József hagya-
tékából, melynek anyagát a költő felesége nagy szeretettel bocsátott rendelkezésünkre. 

 Régi és újabb fotók idézik a költő életének korszakait, tizenéves korától az álta-
lunk is jól ismert idősebb koráig. Láthatjuk egyetemistaként, könyvét dedikáló érett 
költőként és az életet igenlő derűs emberként. 

Rendkívül nagy értéket képviselnek azoknak a kéziratoknak az eredeti példányai, 
melyek másolatait a tárlat látogatói megtekinthetik.  

Utassy József élete során számos elismerésben, díjban, kitüntetésben részesült. 
Számára legkedvesebb elismerés az volt, hogy szülőfaluja, Bükkszenterzsébet díszpol-
gárrá avatta. Az erről szóló okirat másolata is itt látható. 

1978-ban József Attila – díjat kapott, aztán több évtizedes szünet után 2001-ben a 
költőelődök által létrehozott értékek ápolásáért Balassi Bálint Emlékkarddal jutalmaz-

 49



TUDÓSÍTÁSOK 

 50

ták. Ugyanebben az évben a Magyar Köztársaság Babérkoszorús költője lett. 2008 tava-
szán a magyar költészet megújításáért Kossuth-díjat kapott. Egy évvel később a Kilen-
cekkel együtt átvehette a Bethlen Gábor-díjat. 

A most kialakított emlékhelyen kerültek elhelyezésre Utassy József verseskötetei 
is: Pokolból jövet, Júdás idő, Fény a bilin-
csen, Csillagok árvája, Irdatlan ég alatt, 
Havak hatalma, Hóemberség, 
Mézgarázdák, Szamárcsillag, Keserves 
(közülük csak néhány). 

A költő életművének ápolását fontos 
feladatunknak tekintjük, ezért rendeztük 
meg évente a költészet napjához kapcso-
lódóan VERSÜNNEP című programun-
kat. A rendezvénysorozat anyagi - erkölcsi 
támogatója és fővédnöke Horváth Erzsé-
bet, a költő felesége. 

 
Ezt a programot 2011. április 11-én már az Utassy Józsefről elnevezett könyvtár-

ban tarthattuk meg.  A szavalóversenyen részt vettek a Móra Ferenc Általános Iskola 
tanulói. Nevezni egy szabadon választott Utassy-vers elmondásával lehetett. 

Az iskola 106 tanulójából 42 versmondó jelentkezett. A háromtagú zsűri négy ka-
tegóriában értékelte az elhangzott szavalatokat. 

Korcsoportonként oklevelet és könyvjutalmat, valamint dicséretet adományozott a 
zsűri a legjobbaknak. A résztvevők emléklapot kaptak.  

A zsűri tagjai: Horváth Erzsébet a néhai költő felesége, Sztárcsevicsné Szabó Judit 
az iskola magyartanára és Dányi József az Utassy-versmondó kör tagja voltak. 

 
         Erdei Lajosné 
 
 

 


