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Kedves Versenyző!
Köszöntelek a Harmatcsepp vetélkedő első fordulójában. Ebben az évben Csukás István életé-
vel és műveivel fogsz találkozni. Figyelmesen olvass el minden feladatot,  tollal írj, és  önál-
lóan dolgozz! Sikeres versenyzést kívánok.

      Csukás István költőként indult, mindig is írt verseket, de azt
is jól tudta, hogy mint meseíró százszor híresebb. 
      A hatvanas évek közepén Kormos István bíztatására fordul
a gyermekirodalom felé. Egyfajta előjelnek tekintette, hogy egy
napon született Hans Christian Andersennel, s egymást követő-
en jelentek meg verseskötetei mellett a gyermekregények, me-
sekönyvek, verses mesék.
      Az író nagy szerencsének és ajándéknak tartotta, hogy a
gyermekeknek írhatott. „A mese a legszebb, a mai napig egy
olyan műfaj, amely teljes egészében képes ábrázolni a világot.  

           (1936 – 2020)                Mindig mosolygott, mindenkihez volt egy kedves szava, és
sohasem fogyott ki az ő semmihez sem fogható történeteiből. Meséi tele vannak humorral, jó
szórakozást nyújtanak a kicsiknek, és rengeteg életigazságot adnak át gyereknek és felnőttnek
egyaránt.  Generációk nőttek fel  meséin.  Felejthetetlen karakterein és  a  humoron keresztül
viszont nem csak mosolyt csalt a gyerekek arcára, hanem Süsü, a sárkány, Mirr-Murr kandúr
kalandjai, Pom Pom meséi vagy éppen a Nagy Ho-ho-ho-horgász megtanította a gyerekeket
többek között arra is, hogy a barátság mindennél fontosabb, szemetelni nem szép dolog, hogy
a jók megóvják a gyengébbeket – na meg persze arra is, hogy nem minden sárkány félel-
metes. Nincsenek haszontalan teremtények, pusztán a célokat kell helyesen megválasztani.
Csukás  mesealakjai  emberi  magatartásformákat  testesítenek  meg.  Gombóc  Artúr  például
szenvedélyesen szereti a csokoládét, olyan, mint egy falánk kisgyerek. A civakodó cipőikrek
története pedig a gyakran ok nélkül veszekedő testvérekre emlékeztet.  
      Az író sikeréhez nagyban hozzájárult, hogy a televízió és a film felfedezte, és sorra ren-
delte tőle a meséket. így rövid időn belül nagyszámú közönség ismerhette meg a kommu-
nikációs csatornákon keresztül mesehősei történetét. Sajdik Ferenc zseniálisan továbbálmod-
ta, megrajzolta figuráit. Pom Pom mesesorozata nemzetközi elismerésben részesült, 1985-ben
Andersen-díjjal* tüntették ki. 
       Első ifjúsági regényéből (Keménykalap és krumpliorr)  négyrészes tévéfilm készült,
melynek filmváltozata  1975-ben a hollywoodi  X. televíziós filmfesztiválon elnyerte  az év
legjobb gyermekfilmje díjat. Ennek a regénynek az egyik főszereplőjét, Bagaméri fagylaltost
gyermekkori emlékei alapján mintázta meg. „Mindenkinek van egy kincsesbányája,  ami a
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saját gyerekkora, amihez mindig vissza lehet nyúlni, csak nagyon sokan elfelejtik a vissza-
vezető utat.”− mondta Csukás István egy interjúban. Ő nem felejtette el, honnan jött. 
       Kisújszálláson született, elmondása szerint apja szász, anyja kun származású lehetett.
Szülőhelyén járta ki az elemi iskolát. Egy zenetanár biztatására, anyja akaratából jelentkezett
az akkor alakult békéstarhosi zeneiskolába: hegedűművész akart lenni. Érettségi után felvételi
nélkül felvették volna ugyan a Zeneakadémiára, mégis inkább jogi és bölcsésztanulmányokat
folytatott  Budapesten,  azonban  szívesebben  tartózkodott  a  Hungária  Kávéházban,  ami  a
legjobb írók és költők gyülekezőhelye volt. Tanulmányait nem fejezte be.
      Ekkoriban jelentek meg első versei; írásaiból, irodalmi segédmunkákból élt,  a Fiatal
Művészek Klubjának vezetője volt, majd 1968-tól 1971-ig a Magyar Televízió munkatársa,
1978-tól  1985-ig  a  Móra  Ferenc  Ifjúsági  Könyvkiadó  főszerkesztője  volt;  azóta  szabad-
foglalkozású író. Eleinte nehezen élt meg a versei honoráriumából, de vallotta, hogy az élet-
ben  minden  helyzetben  lehet  találni  valami  jót,  amibe  belekapaszkodhatunk,  amiből  erőt
meríthetünk. „A jókedvet fenntartani pontosan annyi energiánkba kerül, mint a rosszat, ez
csak választás kérdése” – vélekedett az író.
      „A pályám során sok-sok szakmai és közönségdíjat ítéltek nekem, de a legbecsesebb erek-
lyék azok,  amiket  a  gyerekektől  kaptam. Rajzok,  papírfigurák,  agyagszobrocskák a  mese-
figurákról, kis olvasóimtól rengeteg szeretetet kapok.” – nyilatkozta 80. születésnapján.
      Csukás István 83 évesen hunyt el 2020. február 24-én. De meséi velünk élnek, támaszt
adhatnak az élet kihívásaiban.  

*Hans Christian Andersen dán meseíró 1805. április 2-án született, ezért ez a nap lett a meseírás világ-
napja. 

1. Húzd alá a szövegben kék színessel a kérdésekre a válaszokat! (7 p)
Kinek a tanácsára kezdett meséket írni?
Miért tudott ismertté válni már fiatal korában? 
Ki ábrázolta műveiben a mesehősöket? 
Hol végezte középiskolai tanulmányait?
Milyen hangszeren tanult a zeneiskolában?
Hol találkozgatott írókkal, költőkkel?
Véleménye szerint melyik a legszebb irodalmi műfaj?

2. Magyarázd meg egy-egy szóval vagy rövid mondattal, mit jelentenek az alábbi szavak,
kifejezések! (Nézz utána! Kérdezd meg!) (14 p)

generáció:____________________________________________________________

előjel: _______________________________________________________________

karakter: _____________________________________________________________

nemzetközi: __________________________________________________________

honorárium: __________________________________________________________

segédmunka:__________________________________________________________

szabadfoglalkozású :____________________________________________________
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3. Fejtsd meg a rejtvényt, majd a megfelelő betűket írd be a táblázatba!      (30 p)

a).                                            

A). Meséire jellemző.
B). Az író kincsesbányája.
C). Szereti a csokoládét.
D). Verseket ír.
E). Magyar….munkatársa volt.
F). Anyja származása.
G). Műveit illusztrálta.
H). Születésünk helye.
 I). Apja származása.
 J). Ifjúsági regénye – fejfedő.
K). Itt volt a zeneiskola. 

      b). A megfejtés szavaival egészítsd ki a hiányos mondatokat!

      Kisújszállás a _____________________egyik szép kisvárosa.  Édesapja ______________

      _______________ volt. Mindig szeretettel emlékezett szülővárosára., de az ott élők sem   

      felejtették el.  Mesehőseinek szobrot állítottak.(_____________ és _________________.) 

      A  ____________________________  a gyerekeknek jó szórakozást nyújt.. 

4. Húzd alá a helyes mondat befejezéseket!                                     (5 p)

 A falusi kovácsmester 
a). paraszti munkaeszközök készítését, javítását, lovak, tehenek patkolását végezte. 
b). szekerek, kocsik, szánok fa alkatrészeit készítette.
c). harangok öntésével foglalkozott.

 Az elemi iskolákban 
a).  a felnőttek különféle mesterségeket tanulhattak.
b).  a 6-12 éves gyermekeket nevelték-oktatták. 
c).  csak a tehetséges gyermekeket tanították.
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 Csukás István 
a).  akkor született, amikor Andersen.
b).  egy napon született Andersennel.
c).  és Andersen egy helyen született.

 Pom Pom történetéből
a).  sikeres rajzfilmet készítettek
b).  sikeres bábfilmet készítettek.
c).  sikeres gyurmafilmet készítettek.

 Gombóc Artúr
a).  nem szenvedheti a csokoládét.
b),  nem eheti a csokoládét.
c).  szenvedélyesen szereti a csokoládét.

5.  Kati megtréfálta testvérét. Letakarta Csukás István műveinek címét. Melyik könyvnek
 mi lehet a címe? Kösd össze a könyvet a címével!                        (10 p)
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6. Olvasd el a könyvek rövid tartalmát! Írd utánuk a vonalra, melyik könyvre ismertél rá!
Segítenek a fenti képek.       (14 p)

a).  Nyáron  a  hőségben  nincs  is  jobb,  mint  a  hűs  víz  partján  üldögélni.  Horgász-
szenvedélyének hódol  főhősünk is,  aki  folyamatosan sok-sok kalandba csöppen.  De a
szenvedély azért szenvedély, hogy minden akadályt legyőzzön.

                         A mű címe:_______________________________________________

b).  Nagyon szeretett  ugrálni,  elugrált  az útig,  ahol káposztát  rakodtak egy teherautóra.
Felugrott az autóra, de nem egyedül, mert éppen arra sétált Tüskéshátú, és utána ugrott.
Bebújtak a káposzták közé, és elkezdődött a nagy utazás, a vidám kalandok sora.

A mű címe:_______________________________________________

c).  Egykoron a város egyik legismertebb fagylaltosa volt, de a gyerekek körében elterjedt
 róla, hogy mérgezett, de legalábbis ehetetlen fagylaltot árul, azóta szinte senki sem vásá-
 rol tőle.

A mű címe:______________________________________

d). Két kíváncsi kóbor macskát követhetjük kalandos útjaikon. Különböző próbákat áll-
 nak ki, segítenek Ploma Pálnak, vagy bekerülnek Pintyőke Cirkusz Világszám nevű 
 társulatába.

A mű címe:______________________________________

e). Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja olyan, mint a szőrpamacs vagy pa-
 róka, vagy egyujjas, kifordított bundakesztyű, vagy szobafestő ecset, vagy papucs orrán
 pamutbojt.

A mű címe:______________________________________

f). Ki vagyok én? Erre keresi a választ egy viharban letört kis faág. Hiába kérdezi, senki 
 nem tudja. Biztos, hogy nem virág, nem lepke, nem gomba, nem kacsa és nem is béka. 
 Azt mondják, leginkább az emberre hasonlít.

A mű címe:______________________________________

g). Szelíd, jóságos, sőt néha gyáva is. Mikor aztán ellenségét meggyógyítja ahelyett, hogy
elpusztítaná, betelik a pohár, és apja kitagadja.
                                    A mű címe:______________________________________
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