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„Egyetemi tanulmányaimat Kolozsvárott végeztem, a Babes-Bolyai Tudomány-
egyetem filológia karán, magyar-angol szakon. Jelenleg is a kincses városban 
élek, magyartanárként dolgozom egy lakótelepi általános iskolában. Két gyer-
mek büszke édesanyja vagyok: Előd, a nagyobbik fiam 17 éves, Magor, a kiseb-
bik 11. Első versemet hétévesen írtam, íme: «Szép hegy, nagy hegy a Kárpátok/
akárcsak egy szürke ló.» 
Első verspublikációim a hetvenes évek közepén jelentek meg, azóta több-keve-
sebb rendszerességgel publikálok különböző irodalmi folyóiratokban. […]
Gyermekverseket a nyolcvanas évek közepétől írok, ezeket a kolozsvári szék-
helyű Szivárvány valamint Napsugár gyermekirodalmi folyóiratokban szoktam 
megjelentetni. Szerintem a vers ajándék, amelyet meg kell tanulnunk elfogad-
ni és befogadni. Ez a folyamat egyszerre gyötrelmes és gyönyörűséges. A kis-
gyermeknek viszont természetes, mert ő még lénye egészével a versben él, an-
nak ritmusában, zeneiségében, szókapcsolataiban. A költészet varázsa nem kí-
vülről hat rá, hanem belülről, a lélek határain belül. A vers ugyanakkor tükör 
is, amelybe ha belenézek (beleolvasok), meglátom önmagam, és önmagamban 
a gyarlóság mellett a magasztosat, vagyis az örök emberit.”

„Cseh Katalin friss hang az erdélyi ma-
gyar lírában: tagolt, érzelmileg és intellek-
tuálisan egyaránt megközelíthető monda-
tai igen erőteljesek.”

(Káli Király István) 
„A Sárkánynaptárból például megtud-
hatjuk, hogy egy hétfejű sárkány egyszer-
re akár hétféleképpen érezheti magát, ha 
például minden feje máshogy van: az első 
rosszkedvű, a második víg, a harmadik 
unatkozik, a negyedik a fellegekbe emel-
kedik, az ötödik élménnyel telítődik, a ha-
todik a többivel hadakozik, a hetedik meg 
naphosszat szunyókál.”

(Barabási Katalin)

KRITIKA

Cseh Katalin (Erdőszentgyörgy, 1961 – )
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„Álomban születik a csönd
Csöndben születnek az álmok
Minden álmot mit örököltem
Belső csöndembe zárok” „szeretnék minden kedden

lebegni önfeledten”

KÖNYVEK

Bűvös ládikó – gyermekversek, 
 ill. Székely Géza, 
 Tinivár Kiadó, 2003.
Sárkánykórus, 
 ill. Kállai Nagy Krisztina, Móra, 
 2008. 
A Virágárus Bácsi – 
versek kicsiknek és nagyoknak, 
 Ábel Kiadó, 2008.

Szép Magyar Könyv Oklevél, 2008. 
(a Sárkánykórus könyvnek)

FONTOSABB DÍJAK

Sárkányvágy 

Minden fejem másra vágyik,
minden fogam másra vásik:
első énem tengerre szállna, 
a második csillagvilágba,
a harmadik krampácsolna,
a negyedik barkácsolna,
az ötödik gyűjtene lepkét,
a hatodik döngené a mellét,
a hetedeik meg virágot szedne,
ha volna gyöngéd, ha lenne szende.

Télbe fordult…

Télbe fordult a világ,
lámpása a hóvirág,
polgára a hóember:
Hó Márton, Hó Demeter…

Hópalota, hóálom,
röpülünk a hószánon,
a kezünkben hólabda,
mellettünk ül Hó Kata.

Hósusogás, hóharang,
hógiling és hógalang,
hótündérnyom, hóözön,
hónyugalom, hóöröm.

Anyanyelv

Anyanyelvem magyar
de itt csak románul beszélhetek
azt mondta Viorica néni
mert itt mindenki román
a szünet az pauza és én
a pauzakat szeretem a legjobban
és akkor is románul beszélgetek
Terikével pedig ő is magyar
este amikor lefekszem és Pinki
valamit kérdez tőlem és magyarul
válaszolok akkor nem ordít rám mint
a nevelőnénik ha véletlenül azt mondom
hogy igen és nem da pedig Pinki is román
de őt kedvelem mert ő is kedvel engem
húz hozzám ahogy anyukám mondaná
éjjel csak magyarul álmodom
és álmomban a pauza is szünet
a caiet meg füzet a Dumnezeu Isten
képzeld magyarul szól hozzám
s nem vagyok vak kislány

Sárkánynaptár

Hétfőn rossz a kedvem,
bús az első fejem.
Kedden víg vagyok,
másik fejem ragyog.
Szerdán öl az unalom,
harmadik főmet vakarom.
Csütörtökön a negyedik
fellegekbe emelkedik.
Pénteken az ötödik
élménnyel telítődik.
Szombaton a hatodik
 a többivel hadakozik.
A hetedik – vasárnap –
naphosszat szunyókálhat.
Hét fejem van, kérem szépen,
magamat én hétszer érzem.

Esti kérdések

Mit eszik az égi táltos?
Felhőabrakot.
Mit fényesít éjanyó?
Csillagablakot.
Mit iszik a kobold?
Gyöngyharmatteát.
Mit fésül a hableány?
Hullámok haját.
Mit hallgat a gyerkőc?
Nagyanyómesét.
Álomillatú szobában
Tündér énekét.

Megy a vándor

Megy a vándor, bandukol,
Soha nem éred utol,
Göröngyök közt botorkál,
sóhajt egyet, meg-megáll.
Ballagni kezd, mint a hold
Az égen ballagni szokott.
Aztán vaksötétben baktat,
Magányosan kullog, caplat.
Olykor csak úgy őgyeleg,
csámborog vagy ténfereg,
megy a vándor, bandukol,
soha nem éred utol…

Vonatosdi

Megy a vonat,
jön a vonat,
Ide tolat
Oda tolat.

Megy a vonat,
Zakatol,
Mint a csiga
Araszol.

Megy a vonat,
Vágtat,
Nyeli a
Talpfákat.

Megy a vonat,
Szárnyal,
Versenyt fut
A vággyal.

Megy a vonat,
Bánod?
Jön a vonat,
Várod?

Szállít tenger álmot, csak valóra válót!

„Mit csinálhat unalmas hétköznapja-
iban egy hétfejű sárkány? Bizony sok 
nehézséggel kell megküzdenie a há-
ziorvosnál, a kalaposnál, a fogorvosi 
rendelőben vagy a fodrásznál, hiszen 
hét fején tizennégy szem és fül van, és 
ki tudja még hány fog és hajszál. Mi-
csoda türelem kell ennyi fejhez! Hát 
még ha mind a hét száj egyszerre kezd 
el dalolni, s összeáll a hétszólamú sár-
kánykórus! Sárkánymuzsika zeng a 
vonaton és a sárkányvárban, elalvás 
előtt és ébredés után, dalaik hol bú-
san, hol vidáman szólnak egy szelíd, 
merengő hétfejű sárkány mindennapi 
megpróbáltatásairól.”

„A vers a lélek 
pancsolása hangban, 
fényben, ízlelésben, 
tapintásban.”

Kállai Nagy Krisztina
illusztrációi
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