
2008. október 13-án Vetula Béla
barátunktól búcsúztunk a Farkas-
réti Temetőben. Béla, aki nemcsak a
Bohemia, hanem még előde, az Ami-
cus egyesület lelkes tagjai közé tarto-
zott 1988 óta, szeptember 15-én
hagyta hátra e földi világot. 55 éves
volt!

„Bélus! Hát erre nem számítottunk!
Hogy éppen Te menj el ilyen korán!

Aki örök szimpatizánsa voltál a cseh kultúrának, egyesüle-
tünk egyik alapító tagja, első hírleveleink tipográfusa, társa-
ságunk örök élcmestere, szenvedélyes vízitúrázója, ki étek-
ben, zenében, szakmádban az ínyencségeket szeretted, s min-
dent tudatosan rendeztél el az életben! Irigyeltünk és bírtunk,
díjaztuk szellemes történeteidet, hasonlataidat és csattanóidat!
Kivel fogunk összekacsintani a Lipnói tavon lapátolva: „gon-
doltad volna, hogy nem csak szárazon, de vízen is...”, fél sza-
vakból is felidézni kalandjainkat Budapest és cseh tájak
között? Biztos csak ugratsz minket, s mindjárt beállítasz a
sörözőbe, hogy elmeséld, merre jártál, milyen új könyvet
készítesz elő nyomtatásra, s hogy vicceiddel, szójátékaiddal
könnyekig megnevettess minket! Ha máshogy is döntöttél,
nekünk így maradsz meg emlékezetünkben! Örök Ahoj bohe-
miás barátaidtól!”

(mé)
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2008. április 15-én, 78. életévében
elhunyt Pos Kati (Kateřina Pošo-
vá) újságíró, műfordító, a magyar
és cseh filmek feledhetetlen tolmá-
csolója.

Pos Kati több mint 150 magyar
film szövegét (forgatókönyvet, fel-
iratozást) és több magyar színdara-
bot fordított le cseh nyelvre. Szám-
talan filmkritikát írt, sok magyar

filmrendezővel ismertette meg a cseh közönséget, de cseh
filmeket, köztük Jiří Menzel alkotásait, színdarabokat is ülte-
tett át magyarra. Késmárkon született, megjárta az ausch-
witzi haláltábort, majd Kassán töltötte ifjúkorát. 1949-ben
költözött Prágába, ahol a magyar kulturális intézet munka-
társa volt. 1971-től több lap, így a pozsonyi Új Szó külső
munkatársa volt. Pos Kati visszaemlékezései Jsem, protože

musím... (Mert muszáj, hát létezem) címmel 2003-ban jelen-
tek meg csehül a prágai Prostor Kiadónál.

(Varga György)

(Fotó: Polgár László) (Fotó: Polgár László)

(Fotó: Zachár Ottó)

(Fotó: Zachár Ottó)

Nádas Péter íróval 1972-ben Karlovy Varyban
a filmfesztiválon
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