
Költő. Már magyar-német szakos egyetemistaként a Magyar Ifjúság és a Ma-
gyar Nemzet című lapoknál volt újságíró. Később nevelőtanárként dolgozott, 
majd szabadfoglalkozású író és műfordító lett. A bolgár költészet ismerője, tol-
mácsolója.
1976 óta 11 gyerekeknek szóló könyve jelent meg.

„Énnekem kezdettől fogva a 
számra állt a dal. Beszélni nehezen 
beszélek, hacsak nem társaságban, 
de énekelni viszont imádok, renge-
teg népdalt tudok. Azt hiszem, en-
nek a hatása is, hogy a verseim álta-
lában, – a felnőtt versek is – oldot-
tabbak, érthetőbbek és a megfogal-
mazás szerint játékosabbak, ríme-
sebbek – és nem áll tőlem messze 
még a szójáték, a szóvicc sem. […] 
A szójáték üres, és nagyon olcsó 
dolog, ha nem hordoz valami ko-
moly tartalmat. Így van, ez filozó-
fia. […] A költészethez hozzátarto-
zik a szóképzés, szóalakítás. Az ős-
időkben, amikor beszélni kezd-
tünk, minden szó, amit az ősember 
először kimondott, költészet volt, 
és költészet az egész nyelv.”

KÖNYVEK

KÖNYVISMERTETŐ

KRITIKA

Furcsa világ, 
 Mezey Katalinnal és Utassy Józseffel, 
 ill. Rényi Krisztina, Széphalom 
 Könyvműhely, 2000.
Színek vándorlása, 
 ill. Kass János, Holnap, 2007.
Kata könyve, 
 ill. Kiss Virág, Széphalom 
 Könyvműhely, 2008.
Fénnyel, füttyel, 
 ill. Kass János, Holnap, 2009.

„Kiss Benedek tavasz, nyár, ősz és tél 
ciklusaiba fűzte fel gyermekverseit. 
Sára-versei unokájához íródtak, de a 
kötet minden gyermeknek különleges 
élményt nyújt. Megelevenedik a ter-
mészet: a fák, virágok, madarak mind 
együtt dalolnak az évszakokkal.”

„A költő gyermekverseinek második, 
a Színek vándorlásának testvérkötete 
ez a kedves, gyermekszájú, természet- 
és családszerető, Kass János által szí-
nesen és bőségesen illusztrált könyv.”

„Kiss Benedek, Mezey Katalin és 
Utassy József közösen kiadott gyer-
mekvers-kötete a rímek – ritmus – 
képi világ varázslatával egy maga-
sabb valóságba enged bepillantást. A 
gyermeki látásmód vegyül itt a felnőtt 
gondolkodás reáliáival, egy bizarr – 
mert mesei, tehát lényeg szerinti – va-
lóság boldog zsibongását és sokszínű-
ségét vetítve elénk.”

(G. Komoróczy Emőke)

József Attila-díj, 1979, 1999.
Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztje, 1994.
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„A verset nem öklendjük. A 
verset megfontoltan, minden 
szavát alaposan meggondol-
va adjuk ki a kezünkből.”

„A diófa alatt nemcsak a jó társaság jön össze, és nem-csak halat sütni és énekelgetni szoktunk, de verselni is igen jól lehet alatta!”

„Hát a világ ki dolga?
Makákó, béka, bolha
mind azt fújja, hogy övé.
pedig miénk! S Istené.
Istené s embereké.”
(Dalocska)

Ha a tél beszél
Hófehér 
száj a szél –
a tél így beszél.
Bájol rád 
hósubát,
ha dúl-fúl a szél.

Havakkal
betakar:
dől csak, dől a hó.
Minden egy
hópehely:
tél ajkain – szó.

Dúl a szél,
fúl a szél,
a hófehér száj.
Havakkal
betakar –
havat kiabál. 

Hová – merre?
Dimbes-dombos Délen
déli rekkenőben
sárga gyíkok sütnek
tücsköt serpenyőben.

Nyugaton? Nyugaton
kilyukad a kalapom,
kerek szalmakalapom
holtomban is siratom.

Napkeletre sem megyek,
ott laknak a bölcsek,
kutyulják a kutyabőrt
jegesmedvebőrnek.

Észak jegén fenekedik
ezer fene fóka;
hívnak is, de megy a rozmár;
fókaháborúba?

Hát sem ide, sem oda –
se té,
se tova.
Napfa koronáján
keltem,
gilice-időm hogy
teljen.
Tojásait költöm –
csitt!
Mi lehet ott, mi nincs
itt?!

Mi is lennék?
Szél ha lennék,
déli szél –
búzatenger
szélinél.

Ha fa lennék,
hársfa tán – 
döngés álma
szállna
rám.

Szín ha lennék,
kék lennék,
s kéklenék csak,
kéklenék!

Zümmögő
Furcsa volt, ahogy
zümmögött
fellegek alatt,
nádak fölött,
hasa a napban
cikkanó,
mintha halat vet
föl a tó.

Azt hittem, repülő
villog ott,
ahogy sugárban
csillogott,
szóltam is neki:
Le ne ess!
Ő meg, hogy dehogy,
hiszen – vers!

Duzzogó
A járda
locs-pocs,
a lábam
tics-tocs. 
Ezer a
jaj-baj,
fázik a
sej-haj!

Ha egy kutyám
volna,
kutya bajom
volna.

Kutyagolnánk
a sárban
e kutya
világban!

Kis babonák
Bal fülem csendül:
jóhír!
jóhír!
Cseng, cseng a jobb fül:
balhír!
balhír!

Bal fülem csendül –
cseresznye ropog,
csendül a jobb fül –
jégeső kopog.

Citera zendül,
furulyaszó sír –
balhír
jobb fül,
bal fül
jóhír!

Két szép lovam

Almásderes az éjszaka,
almásderes.
Cseng a csengő, csengő szava
csillagrezes.
Csillagrezes csengőszava
engem keres.

Sárga csikó a nappalom,
sárga csikó.
Sugaras csikólábakon
tűz a patkó.
Zöld nyárfalomb a patanyom,
körém futó.

Fél szemük van,
de az arany,
foguk ezer,
de fele tej,
fele agyar.

Gyöngyharmatot hersegtetnek,
dere-darát ropogtatnak,
harmadiknak
húst harapnak –
engem falnak harmadiknak!
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