
Író. Földműves családban született. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte. 12 
évesen az Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével Pápára került kö-
zépiskolába. Itt érettségizett a Református Kollégiumban. Budapesten az Egye-
temi Orosz Intézetben orosz-történelem-marxizmus és műfordítás szakon ta-
nult. Tanulmányait háromnegyed év múlva betegsége miatt kellett félbehagy-
nia, tüdőszanatóriumba került. 
1953 augusztusában 14 verse jelent meg egyszerre. Ekkor figyelt föl költé-
szetére a kritika. Több gyermekverskötete is megjelent: Lekvárcirkusz bohócai 
(1969, 1977), Lábon járó verőfény (1987), Ördögfióka (2006), Moziba megy a 
Hold (2008).
1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke, 1992-től emellett a 
Hitel irodalmi folyóirat főszerkesztője.

KRITIKA

„Sándor vagyok, nincs kalapom,Verset írok irkalapon,
Rímet rímhez koccantok,
Mást én nem is óhajtok.”
(Önarckép)

„Követhető, kristálytiszta nyelvé-
ben és képanyagában Csoóri új ver-
seskötete azt a semmi mással nem 
pótolható, éltető és megtartó szel-
lemi és erkölcsi értéket képviseli, 
amely a gazdag népköltészeti örök-
ségben és az évszázados irodalmi 
hagyományban, továbbá a magyar 
népi gyermekversek szövegeiben 
még fellelhetők. 
A szülőföld, a természet, a törté-
nelem szeretete, a jövendőben való 
határtalan bizalom, más kultúrák 
tisztelete érhető tetten e lapokon.”

(Nyulas Ágnes)

„A népköltészet nyomdokain hala-
dó költői világok közül épp Weöres 
Sándor és Csoóri versei azok, ame-
lyek e költészeti hagyomány két leg-
fontosabb vonását viszik tovább.”

(Bódis Zoltán)

KÖNYVEK

FONTOSABB DÍJAK

Ördögfióka – rajzok-versek 
gyermekhangra, 
 ill. Ibolya Utcai Általános Iskola 
 diákjai, Ibolya Utcai Általános 
 Iskola, Debrecen, 2006.
Moziba megy a hold, 
 ill. Keszeg Ágnes, Cerkabella, 2008.

József Attila-díj, 1954, 1970.
Herder-díj, 1981.
Kossuth-díj, 1990.
Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje a csillaggal, 2000.
Magyar Művészetért Díj, 2004.
Magyar Örökség Díj, 2005.
Prima Primissima-díj, 2008.

Moziba megy a Hold

Moziba megy a Hold,
vigyorog a képe.
Tíz filléres csillagok
csörögnek zsebében.

Felhőpáholyban csücsül,
bámulja a Földet,
pereg a film, esti szél
zöld héjú dinnyét görget... 

Nem dinnye az, vaddisznó!
Csörtet az erdőmélyről! 
Jujj! A Hold megijed,
s lefordul a székről.

Lekvárcirkusz bohócai

Piros a som,
a csipke,
dér sógor megcsípte:
kerek kosárba szedjük
marékkal,
lekvárt főzünk
három fazékkal.

Jövőre,
jövőre,
sokat eszünk belőle.
Lekvár-bajuszt pödrünk
s nevetünk,
lekvárcirkusz bohócai
mi leszünk,
mi leszünk.

Ősember és ősgyereke
 
Ősember
és
ősgyereke,
amikor még vadász volt,
ki-kijárt
az őserdőbe,
s naphosszat csak vadászott.

Ősember
és
ősgyereke,
ha pontosan célzott,
minden este
hazavitt és
megsütött és
meg is evett egy-két rinocéroszt.

Macskapiac
      
Macskát veszek, 
macskát adok, 
macskapéci 
lakos vagyok – 
Tíz az ára, 
húsz az ára, 
ne költsetek 
vasmacskára! 

Van szelíd és 
van vad is, 
egerésző 
bajnok is – 
Tíz az ára, 
húsz az ára, 
ne költsetek
vasmacskára! 

Egy vak tehén 
százszor annyi,
holott nem tud 
dorombolni – 
Tíz az ára, 
húsz az ára, 
ne költsetek 
vasmacskára! 

Gyerünk, amíg 
olcsón adom, 
s ülve el nem 
macskásodom – 
Tíz az ára, 
húsz az ára, 
ne költsetek
vasmacskára!

Ha elmész

Ha elmész, ha itt hagysz,
megbetegszem –
arany szalmaszálra
hanyatt fekszem –
Bagoly-gyűrűt húzok
ujjaimra,
s mire visszajössz majd,
nem ismersz meg.

Hókutya

Csináljatok
hóembert,
én csinálok
hókutyát,
hószőrű komondort,
amilyen még sosem volt.

Így gondolom,
úgy gondolom,
kész is már a komondorom,
szájába jégcsap,
csont helyett azt kap!

Két disznófül

Nem vagyok én makacs skót,
ki eladná a zacskót,
s venne rajta öt szem meggyet,
abból is eladna egyet.

De a pénzt se szórom el,
arra költöm, mire kell.
Ha éhemet elültetem,
reám száll az enyhületem.

Az ebédem mindennap
két disznófül cakompakk;
ha borostás, azt se bánom,
szárazon leborotválom.

És amikor már sima,
jöhet rá a paprika,
alul-fölül beszórom,
s úgy eszem, hogy ropogjon!

Keszeg Ágnes illusztrációi
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