
Költő, író, tanár. Sárospatakon végezte el a tanítóképzőt, majd Budapesten taní-
tott. Dunaújvárosban telepedett le, ahol több évtizede diákokat tanít. Írt mese-
regényeket, novellásköteteket, regényeket.
Pedagógiai munkásságát Teleki Blanka-díjjal ismerték el.

„32 éve tanítok ugyanabban az 
iskolában, s biztosan azért lettem 
tanító, mert meg akartam őrizni 
magamban a gyereket. Mert ta-
nulni azért annyira nem szeret-
tem. Nekem tanulni a sorsomból 
kellett a legtöbbet, azt hiszem, ez 
volt rám kimérve. Gyerekkorom-
ban rengeteg mesét olvastam, s 
felnőttként rájöttem, hogy a me-
sékben olyan üzenetek vannak 

elrejtve, melyek felnőtt korunkra szólnak. Legalább is az én esetemben így van.
Nekem soha nem kellett az ihletre várni. Akkor írtam, amikor jutott rá idő. 

Sokáig felnőtteknek szóló novellákkal jelentkeztem, aztán arra gondoltam, min-
dig gyerekek között vagyok... 1990-ben jelent meg az első meseregényem, amit 
az akkori osztályomnak ajánlottam. Kezdetben felolvastam a kisdiákoknak meg 
a gyerekeimnek a kéziratot. Azt mondtam: Hoztam egy történetet, hallgassátok 
meg. Nem akartam, hogy tudják, én írtam. Muszáj volt látnom, 
hogyan reagálnak, milyen gondolatokat ébresztek bennük.

38 éves koromban jelent meg az első könyvem, s mostanra 
14 kötetem látott napvilágot.”
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„A Szivárványország főhőse látszatra éppolyan kisfiú volt, mint a 
többi. Barna haja rakoncátlanul göndörödött, sötét szeme huncu-
tul csillogott, keze – lába hosszú, alakja nyurga, vékony, és amikor 
nevetett, kis gödröcske jelent meg arcának jobb oldalán. Mondom, 
látszatra, mint a többi, valójában mégis más. Mint mindnyájan, 
akik hasonlítunk is kicsit, mégis különbözünk mindenki mástól.
Gergőnek hívták, és éppen a tizedik évében járt, amikor a csodás 
dolgok történtek vele. Persze mindanyiunkkal történnek csodák, 
talán csak nem vesszük észre őket, elmegyünk mellettük és büsz-
kén hirdetjük: csodák pedig nincsenek! Gergő észrevette a maga 
csodáját, átélte és megváltozott tőle. 
Úgy írom le, ahogy tőle hallottam, nem teszek hozzá, el sem ve-
szek belőle – ennek nem örülne. Õ azóta már felnőtt, de nem fe-
lejtett el semmit.”

„A Tündérhajszál az 5-8 éves korosztálynak szóló poétikus mese-
gyűjtemény. Ötvenkét történet: minden hétre egy mese. […] Fő-
hőse Fanni, egy hatéves városi kislány, akivel mindig történik vala-
mi. Otthon, az iskolában, a nyári és téli vakáción, városban vagy fa-
lun, hegyvidéken és tóparton – mindeközben napról napra felfede-
zi a világot maga körül, s e felfedezésbe játszi könnyedséggel vonja 
be kicsi és felnőtt olvasóit egyaránt. Amolyan beszélgetős könyv a 
Tündérhajszál. Fanni nem csupán a körülötte élő embereket, életé-
nek szereplőit, családtagokat, osztálytársait, szomszédokat szólítja 
meg és vonja be a történeteibe, de a gazdag képzeletvilágában meg-
jelenő tündéreket, az apró pindurokat, a réten pompázó margarétát 
s nem utolsósorban Kismókit, a kutyát vagy éppen Macit, a tenge-
rimalacot is meséinek hőseivé avatja. Fanni és kis barátai kalandjait 
gyönyörűen egyszerű, mégis lírai nyelven beszéli el a szerző, érzé-
kenyen megfogalmazva és meg is válaszolva sok-sok kérdést, me-
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lyeket a világ kis fürkészői, a gyerekek tesznek fel a felnőtteknek, 
akik bizony néha fáradtak megfelelni a mégoly életbevágó kérdés-
re is: Miért nem tud az ember repülni? A Tündérhajszálban pedig 
mindig akad egy madárka, amely még ezt is tudja...”

„Az igazi ajándék főszereplője egy Zsuzsi nevű játék baba. Az ő tör-
ténete azonban összefonódik két hatéves kislány különös sorsával 
is. Egyikük az édesanyjával egyedül élő Kata, aki éppen most kezd-
te az első osztályt, s fél évig nélkülözni kénytelen az Afrikába utazó 
Anyut, másikuk a gyermekotthonban élő szelíd és magányos Juli.
Zsuzsi baba változatos kalandjai akkor kezdődnek, amikor Kata 
anyukája végre kimenekíti őt a játékbolt unalmából, hogy karácso-
nyi ajándékként örvendeztesse meg vele a kislányát. Zsuzsi és gaz-
dája felhőtlen napjainak egy váratlan fordulat vet véget: a babáját 
Kata egy veszekedés után a játszótéri padon felejti. Szomorú ese-
mények és szomorú találkozások sorozata után kerül Zsuzsi az árva 
gyerekek otthonába, hogy ott aztán Juli egyetlen vigasza és társa le-
gyen. Ám ezzel koránt sincs vége a meglepetéseknek, egy vidám 
balatoni nyaralás alkalmával Kata és Juli igaz barátnők lesznek.
De kinél marad végül Zsuzsi? Hogyan alakul a két kislány további 
sorsa, le kell-e mondania valamelyiküknek a kedves babáról, segít-e 
valaki okosan és szeretettel megoldani a gyerekek súlyos gondját? 
Mindezt megtudhatja az olvasó Kálnay Adél olykor örömteli, más-
kor szívbe markoló elbeszéléséből.”

Az iskola nagyon érdekes hely, Zsuzsi legalábbis úgy ta-
lálta. Az a sok gyerek! Amikor csengetnek, egy nagy terem-
be kell bemenni, s csendben kell maradni. Zsuzsinak ez nem 
volt nehéz, hiszen ő nem a szájával beszélt. A babák, akik be-
szélni tudnak, nem hangokat adnak. Azzal beszélgetnek csak, 
aki szereti őket, s gondolataikat némán közlik, nem szavak-
kal. Zsuzsi nem tudta, miért van így, de biztos így van jól. 
A gyerekek azonban beszélgetnek, zajonganak, zsibonga-
nak, ezért nem csoda, ha sehogyan sem bírnak elcsendesed-
ni, amikor kellene.

Végül bejön egy néni, s minden megváltozik. Mindenki el-
hallgat, s elkezdődik az óra. Zsuzsi először csak az ébresztő-
órát ismerte. Kata azonban elmagyarázta, hogy az is óra, ami-
kor csendben kell lenni, és a néni beszél, meg mindenféléket 
kérdez. A gyerekek pedig válaszolnak és írnak. Ez a tanulás.

– Szeretem a tanító nénit – mondta Kata az első nap után 
–, mert olyan jó.

Zsuzsi rábólintott, persze, biztos hogy jó, mert hallom a 
gondolatait. Zsuzsi általában figyelt az órákon, mert sok ér-
dekeset hallott, de most elálmosodott a kellemes melegben, 
és elaludt. Kipihenem magam, és délután jót játszunk majd, 
nyugtatta magát, és minden órán szunyókált egy keveset. Így 
lett vége a délelőttnek. Zsuzsi utolsó nyugodt, békés délelőtt-
jének.

Az igazi ajándék
(részlet)

Mindennap, miután vége a tanításnak, megállnak egy ki-
csit beszélgetni, mármint Kata és a barátnője. Így nevezik a 
lányok egymást, ha sokat vannak együtt, és titkos dolgokról 
is beszélgetnek.

– A barátság szép dolog – mondta egyszer Kata Zsuzsinak 
–, jóban, rosszban együtt vagyunk, érted?

Hogyne értette volna, csak azt nem értette, miért vitatkoz-
nak, veszekednek akkor, ha szeretik egymást.

– Ez így szokott lenni – válaszolt Kata kissé bizonytalanul, 
és nem is beszéltek erről többet.

A lányok most is vitatkoztak, Zsuzsi nem szerette még hal-
lani sem, megkönnyebbült hát, amikor Kata letette a táská-
ja mellé a padra. A pad árnyas fa alatt állt. Egy kis veréb tele-
pedett a pad támlájára, ide-oda forgatta a fejét, úgy nézeget-
te Zsuzsit.

– Hát te kiféle vagy? – mintha ezt kérdezte volna.
– Kár, hogy az állatok nyelvén nem értek, most beszélget-

hetnénk, míg a barátnők vitatkoznak – gondolta Zsuzsi.
A veréb, talán mert nem történt semmi, kisvártatva elre-

pült, és a túlsó padon üldögélő nénit kezdte nézegetni. Zsu-
zsi azt gondolta, csak hagynák már abba ezt a beszélgetést, 
látszik, hogy egyiknek sincs már jókedve. Megpróbálta hív-
ni Katát, de ő nem figyelt rá. Aztán hirtelen nagyon rossz do-
log történt!

– Az én Anyukám – kiáltotta Kata – megmondta, hogy ez 
nem való!

– A te Anyukád! – harsogta egy kislány. – A te Anyukád 
ha tudná, mi való, nem hagyott volna itt téged! Mondta a ma-
mám, hogy ilyet nem tesz egy jó anya. A te Anyukád rossz!

Kata kétségbeesetten a táskájáért szaladt, felkapta, és zo-
kogva elrohant. A lányok szótlanul kullogtak utána.

Zsuzsi szívét összeszorította a rémület, de próbálta meg-
nyugtatni magát:

– Visszajön, biztosan visszajön – mondogatta –, addig né-
zelődöm egy kicsit, aztán megvigasztalom, ráfér szegényre, 
bizony. […]

Kata alig egy óra múlva már ott állt Judittal a padnál, Zsu-
zsinak azonban nyomát sem találták. Végtelen szomorúság 
töltötte el, némán sírt, és Judit nem is próbálta vigasztalni. 
Sírjon csak, talán megkönnyebbül tőle.

– Megpróbáljuk megkeresni, jó? – szólalt meg nagy soká-
ra, és magához ölelte a kislányt.

Lassan elindultak, észre sem vették, hogy egy kis veréb ug-
rándozik előttük, s mintha mondani akarna valamit, úgy csi-
pog, szökdécsel. Nem vették észre, de mindegy is, úgysem 
értették volna. Pedig elcsipogta, hogy Zsuzsi… nos, Zsuzsi 
bizony már messze járt. Egészen pontosan: vitték. De hogy 
hová, azt már a veréb sem tudta.

A néni egy kopott kis táskába dugta a babát.

„Sokkal értékesebb a magad alkotta ajándék. – Amíg készíted, mindig arra gondolsz, akié lesz. Nem egy pillanat csak, amíg megveszed, hanem hosszú órák, esték, amíg elkészülsz. Ezalatt beépül az ajándékba a szereteted is.”

„A gyerekeknek azt tanítom, hogy ne akarjon az 

kacsa lenni, akitől idegen a kacsaság, hanem akar-

ja magát megismerni, akarja megtudni magáról, 

van-e benne hattyúvér, s hogy ne bánja a szürke 

tollait, hanem higgye el, hogy egyszer fehér lesz.”

„A gyerekeket meg a tündéreket egy tündérhajszál 
választja el egymástól […] Annyira közel áll egy-
máshoz a gyereklélek és a tündérlélek. Ez az a haj-
szál, ami összeköti a láthatót a nem láthatóval.”

„Én adom az írásaimat, s akinek 
szüksége van rá, elveszi.”
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