
Kányádi Sándor
(1929-2018)

„A kor nagy kérdései, korunk alapkérdései 
bene vannak a verseiben, és ezeket a 
kérdéseket a kor körülményei  között, a 
magyar szellemi irodalmi műveltséghez 
illeszkedve tette föl és adott választ.”
(Pécsi Györgyi)



Család

• 1929. május 10-én született a Hargita 
megyei Nagygalambfalván

• Édesanyját korán elveszítette önmagára 
utaltság

„véletlen formált arc vagy;/ holtomig
ismeretlent / siratok, ha siratlak”.
(Holtomig ismeretlen édesanyám emlékének, 
1964)

• Gyermekkor elveszettségének emléke: 
Fától fáig (1968)  Írószövetség Díj



Iskolái

• Elemi iskola szülőfalujában
• székelyudvarhelyi református kollégium diákja
• udvarhelyi Római Katolikus Főgimnázium 

magántanulója
• Fémpari Középiskola
• Színinövendék rövid ideig
• Bolyai Tudományegyetem Nyelv- és 

Irodalomtudományi Karára jár  irodalom szakos 
tanári oklevelet szerez



A kezdet

• Első versei a bukaresti Ifjúmunkásban és a 
kolozsvári Utunkban jelennek meg

• Virágzik a cseresznyefa (1955), Sirálytánc (1957)
• 1958-ban feleségül vette Tichy Mária Magdolnát
• Napsugár című gyermeklap
• Első gyermekverskötete: Kicsi legény, nagy 

tarisznya



Költő és műfordító

• Kitűnő műfordító: legtöbbet románból és 
németből fordít

• Költészete a hetvenes évektől 
folyamatosan jelen van és integrálódott a 
magyarországi irodalomba

• Sok verse „családias”, erősen kötődik a 
magyar irodalmi műlthoz, a tájhoz, a 
sajátosan erdélyi sorshoz



Farkas Árpáddal és Sütő Andrással New Yorkban, háttérben a Szabadság szobor, 1973



Kányádi Sándor családjával Illyés Gyuláéknál Tihanyban, 1980



Feleségével, Tichy Magdolnával a Niagara-vízesésnél, 1981



Költészete

• Nemzedékének az élménye a háború (Vidéki békevers, 1960)
• Forradalom leverését követő megtorlások traumája (Májusi 

kétségbeesés, 1957)
• Megalkuvások mechanikája szellemes és szomorú iróniával
• Hetvenes évek nagy összefoglaló versei: Fekete-piros (1972), Halottak 

napja Bécsben (1969) messze múltból a bizonytalan jövőbe vivő 
sorsok

• Fától fáig (1970) gyűjteményes kötet  Írószövetség Díj
• A nyelv veszélyeztetettsége: Sörény és koponya (1989) c. kötett

Vannak vidékek ciklus



Sörény és koponya

• debreceni Csokonai Kiadónál jelet meg szimbolikusan 
félúton Kolozsvár és Budapest között

• Egyszólamú, alig van benne másról szó, mint a 
kisebbségi kultúra, nyelv, ember valóságos 
létveszélyéről

• A kötet részleteiben és összességben is tragikus, 
kétségbeesett üzenet (Ceaușescu-éra)

• Jellemző rá az ironikusság, amely próbálja oldani a 
mély tragikumot

• Gazdag, virtuóz formakultúrában, nyelvi, formai 
sokféleségben jelenik meg



A kötet cikluscímei

oDísztelen dalok
oKörömversek (értsd: haikuk)
oSzürke szonettek
oVannak vidékek
oMadáretető
oŰrsorompó
oHistóriás énekek odaátra

 Több cím is egy-egy műfajt, illetve műfajformát jelöl meg témájául



Két körömre



Három körömre



Sörény és koponya

• Ajánlott: dr. Horváth Kornélia 
kiváló  tanulmánya

• https://irodalmiszemle.sk/2016/
07/horvath-kornelia-kanyadi-
sandor-soreny-es-koponya-cimu-
verseskonyvenek-poetikai-
tanulsagai-tanulmany/

Töredék 

harmadnapon már csak sörény és koponya
lerágott bordák s a karambolozott csigolya
egymásra futott véres kis vagonjai
el sem kellett már takarítani

harmadnapon már csak a dögszag s a belek
széttaposott sarából torozó legyek
s a szakadék szélén sebtében kirakott
zabálás sürgette anyagcsere-nyomok
s a csönd a tehetetlen lombok szégyene
miért itt kellett megtörténnie

harmadnapon már csak sörény és koponya
lerágott bordák s a karambolozott csigolya
üres kötőfékszárat húz a nap
végig az erdőn még egy sugarat
mint akire önnön halála alkonyul
úgy állok olyan vígasztalanul
s a dögre settenkedő farkasok
szájuk szélét nyalva lesik hogy zokogok

1981



Ajánlott források:

https://www.academia.edu/38994038/Irodalmi_Magazin_2019_2_K%C3%
81NY%C3%81DI_Impresszum_%C3%A9s_tartalomjegyz%C3%A9k

Oláh János: „Maga úgyis szokta tudni fejből averseit...” Interjú Kányádi Sándorral
Tőzsér Árpád: Kedvenc Kányádi-versem
Horváth Kornélia: „Egység” és alakulás. Kányádi Sándor Sörény és koponya című 
verséről
Ágh István: Kedvenc Kányádi-versem
Pataky Adrienn:  „A vers a nyelv szobra”  – Interjú Pécsi Györgyivel 



Köszönjük a figyelmet! 
Ruszkai Fruzsina 
Csekő Györgyi

Budapest VI. Kerületi Szinyei  Merse Pál Gimnázium
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