
Költő, műfordító. Székely földműves családban született. Az elemi iskola öt osztá-
lyát szülőfalujában végezte, utána Székelyudvarhelyen tanult, majd a kolozsvári Tu-
dományegyetemen szerzett magyar irodalom szakos tanári diplomát. 1955-ben je-
lent meg első verseskötete, a Virágzik a cseresznyefa. Volt az Irodalmi Almanach se-
gédszerkesztője, az Utunk munkatársa, a Dolgozó Nő és 30 évig a kolozsvári Napsu-
gár című gyermeklap szerkesztője.
Tevékenyen részt vállal az irodalmi életben, iskolák, könyvtárak, művelődési házak 
állandó vendége Romániában és Magyarországon. 2009-től a budapesti I. kerület 
díszpolgára.

KÖNYVEK

A bánatos királylány kútja 
– versek, mesék, történetek kicsiknek 
és nagyoknak, 
 ill. Deák Ferenc, Magyar Könyvklub,  
 2001. (első kiadás: ill. Soó Zöld 
 Margit, Kriterion, 1972.)
Virágon vett vitéz, 
 ill. Heinzelmann Emma, Holnap,  
 2001, 2002. (első kiadás: ill. Plugor  
 Sándor, Creangă, 1983.)
Világlátott egérke, 
 ill. Heinzelmann Emma, Holnap,  
 2000. (első kiadás: Móra, 1985.)
Küküllő kalendárium, 
 ill. Csillag István, Pallas-Akadémia,  
 2001. (első kiadás: Héttorony, 1989.)
Billegballag, 
 ill. Damó István, Kalligram, 2006;  
 Pesti Kalligram, 2009. (első kiadás:  
 Kalligram, 1993.)
Talpas történetek, 
 ill. Heinzelmann Emma, Holnap, 2001.  
Meddig ér a rigófütty, 
 ill. Csíkszentmihályi Berta,   
 Cartaphilus, 2001, 2005.
Zümmögő, 
 ill. Győrfi András, Holnap, 2004,  
 2006, 2009. 
Kecskemesék, 
 ill. Szegedi Katalin, Cartaphilus,  
 2005; ill. Csillag István, Pallas- 
 Akadémia, 2005. 
A kíváncsi Hold, 
 ill. Szegedi Katalin, Cartaphilus, 2007.

Birka-Irka – zenés mesekönyv, előad-
ja: Illyés Kinga, Fonó Records, 2002.
Kaláka – Kányádi, ill. Streicher 
András, Helikon, 2004, 2006.
Kaláka - Kányádi: kicsiknek és 
nagyoknak, ill. Vogronics Zsuzsanna, 
Helikon, 2009.

The little globe-trotting mouse, ill. 
Emma Heinzelmann, ford. Elizabeth 
Csicseri-Ronai, Paul Sohar, Holnap, 
2000.
Ambrus the bear and the curious 
Moon, ill. Emma Heinzelmann, ford. 
Elizabeth Csicsery-Rónay, Paul Sohar, 
Holnap, 2003.
Das weitgereiste Mäuschen, ill. Emma 
Heinzelmann, ford. Paul Kárpáti, Hol-
nap, 2004.
Spiegel-spiele mit Teddy Tapselmann, 
ill. Emma Heinzelmann, ford. Paul Kár-
páti, Holnap, 2006.
A knight for a flower, ill. Emma 
Heinzelmann, ford. Erzsébet Csicsery-
Rónay, Paul Sohar, Holnap, 2006.

Kányádi Sándor (Nagygalambfalva, 1929 – )
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HANGOSKÖNYVEK

A Romániai Írószövetség Díja, 1971, 1978.
Év Könyve-díj, 1989.
Kossuth-díj, 1993.
Herder-díj, 1995.
Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje a csillaggal, 2004.
A Magyar Kultúra Követe, 2008.
Magyar Köztársasági Érdemrend nagyke-
resztje, polgári tagozat, 2009.

DÍJAK

„Petőfi , Weöres, Kányádi – a három 
Sándorok szövetsége. Ők azok, akik a 
magyar irodalomban eljutottak az ér-
től az óceánig.”       

(Vasy Géza)

KRITIKA

„Nincs gyerekvers vagy 
felnőttvers, csak vers van, és ezt vallom ma is. Olyan ez, mint egy kicsi asztal, vagy egy kicsi szék, a gyerekekhez kell méretezni, hogy felérje. Ha így sem érné fel a székről az asztalt, akkor párnát kell alá tenni, és így van ez a ver-sek esetében is.”

Ballagi

Nem messze van ide Kászon, 
útja végig fehér vászon, 
ballag rajta valaki, 
bizonyára Ballagi. 
Fején kucsma, lábán csizma, 
nyakában meg nagy tarisznya, 
kajla bajsza csupa dér: 
estére csak odaér. 

Róka-mondóka

Volt egy kicsi kakasom, 
elvitte a róka. 
Jércém is a tavaszon, 
elvitte a róka. 
Volt egy ludam, jó tojó, 
elvitte a róka. 
Récém, tóban tocsogó, 
elvitte a róka. 
Gácsérom és gúnárom, 
elvitte a róka. 
Semmim sincsen, tirárom, 
vigye el a róka!

Tisztás szélén mogyoró

Tisztás szélén mogyoró, 
mogyoróbokor; 
kalapomban kikerics, 
kikerics-csokor. 
 
Lemenőben van a nap, 
lemenőben már; 
le is ment, már valahol 
túl a hegyen jár. 
 
Elvitte a nyarat is 
magával a nap: 
őszi szellő szekerén 
jön az alkonyat. 
 
Megborzong a mogyoró, 
mogyoróbokor; 
kalapomban kókad a 
kikerics-csokor. 
 
Szarvas bődül a tetőn, 
megremeg a völgy; 
ijedtében makkot ejt 
mellettem a tölgy. 
 
Fogom hát a botomat 
és leballagok; 
szembe vélem jön a hold 
és a csillagok. 

Nyergestető

A néhai jó öreg Gaál Mózesre, 
gyermekkorom regélőjére is emlékezve

Csíkországban, hol az erdők 
zöldebbek talán, mint máshol, 
ahol ezüst hangú rigók 
énekelnek a nagy fákon, 
s hol a fenyők olyan mélyen 
kapaszkodnak a vén földbe, 
kitépni vihar sem tudja 
másképpen, csak kettétörve, 
van ott a sok nagy hegy között 
egy szelíden, szépen hajló, 
mint egy nyereg, kit viselne 
mesebeli óriás ló. 

Úgy is hívják: Nyergestető; 
egyik kengyelvasa: Kászon, 
a másik meg, az innenső, 
itt csillogna Csíkkozmáson. 
Nemcsak szép, de híres hely is, 
fönn a tetőn a nyeregben 
ott zöldellnek a fenyőfák 
egész Csíkban a legszebben, 
ott eresztik legmélyebbre 
gyökerüket a vén törzsek, 
nem mozdulnak a viharban, 
inkább szálig kettétörnek. 
Évszázados az az erdő, 
áll azóta rendületlen, 
szabadságharcosok vére 
lüktet lenn a gyökerekben, 
mert temető ez az erdő, 
és kopjafa minden szál fa, 
itt esett el Gál Sándornak 
száznál is több katonája. 
Véres harc volt, a patak is 
vértől áradt azon reggel. 
Támadt a cár és a császár 
hatalmas nagy hadsereggel. 
 
De a védők nem rettentek 
– alig voltak, ha kétszázan –, 
álltak, mint a fenyők, a harc 
rettentő vad viharában. 
Végül csellel, árulással 
délre körülvették őket, 
meg nem adta magát székely, 
mint a szálfák, kettétörtek. 
Elámult az ellenség is 
ekkora bátorság láttán, 
zászlót hajtva temette el 
a hősöket a hegy hátán. 
Úgy haltak meg a székelyek, 
mind egy szálig, olyan bátran, 
mint az a görög háromszáz 
Termopüle szorosában. 
 
Nem tud róluk a nagyvilág, 
hőstettükről nem beszélnek, 
hírük nem őrzi legenda, 
dicsőítő harci ének, 
csak a sírjukon nőtt fenyők, 
fönn a tetőn, a nyeregben, 
s azért zöldell az az erdő 
egész Csíkban a legszebben.
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„Lelkemben többre nem 
vágyom, lenne bár egy padom 
lenn, az Arany János nevét 
viselő metróállomáson.”

„A vers az, 

amit mondani kell.”
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Csíkszentmihályi Berta illusztrációja


