
ÉV E L E JI FELM ÉRÉS

Csukás István

1936-ban született Kisújszálláson. Középiskolai tanulmányait a békéstarhosi 
zeneiskolában végezte. Érettségi után az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
jogi karán tanult, majd két évig bölcsészkarra járt. Az egyetemet nem fejezte be. 
A televíziónál helyezkedett el, később a Móra Könyvkiadó szerkesztője lett.

A gyerekeknek Kormos István biztatására kezdett írni. Első ifjúsági regénye 
a Keménykalap és krumpliorr volt, amelyből négyrészes tévéfilm készült. 
1975-ben a film Hollywoodban elnyerte az év legjobb gyermekfilmje díját. 
Pom Pom mesesorozata ugyancsak nemzetközi elismerésben részesült, 1985- 
ben Andersen-díjjal tüntették ki. Szinte minden gyermekkönyvéből készült 
rajzfilm, bábfilm vagy játékfilm.

Ifjúsági regényei játékos nyelven írt mulatságos történetek. Meseregényeinek 
alakjai az állatmesék világából kerülnek modern környezetbe. Legismertebb 
művei még: Mirr-Murr, a kandúr, Szegény Gombóc Artúr. Oriza Triznyák, 
Süsü, a sárkány.

(Székelyné Sipos Klára és Botosné Kocsó Ilona nyomán)

1. írd le, mikor és hol született Csukás István!

2. Húzd alá, milyen iskolát végzett el az író! 

általános iskola 

zeneiskola 

egyetem jogi kara 

egyetem bölcsészkara

3. Válaszd ki a mondatba illő kifejezést, és keretezd be!
természettudományi

a) Érettségi után az Eötvös Loránd Tudományegyetem karán tanult.
jogi

b) Ezt követően két
hét évig a bölcsészkarra járt.



c) Az egyetemet nem fejezte be. 
sikeresen befejezte.

rádiónál
d) A televíziónál

Móra Könyvkiadó
helyezkedett el, majd a szerkesztője lett.

Kossuth Kiadó

4. Karikázd be, mi volt az első ifjúsági regényének a címe!

Keményorr és krumplikalap

Kéménykalap és krumpliorr 

Keménykalap és krumpliorr

Keménykalap és krumplipaprikás —

5. Húzd alá a szövegből kimásolt részlet hibáit, és javítsd ki őket föléírással!

Első ifjúsági regényéből kétrészes rajzfilm készült, amely 1957-ben Holly

woodban az év legérdekesebb ifjúsági film je díjat nyerte. LM

6. Milyen díjat nyert a Pom Pom mesesorozata?
~2

7. Sorold betűrendbe a szövegben előforduló Csukás István-műveket!

12

8. Készítsd el a szöveg vázlatát! 

1.

2.

3. 6
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