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1977

Oriza-Triznyák. Mirr-Murr kalandjaiból

Csukás költőként indult, ám általános népszerűséget gyermekirodalmi munkássága szerzett a számára,
hiszen ma már a második-harmadik generáció nő fel fantáziadús, humoros, kedves és soha nem
erőszakos meséin. Abban az időben, amikor a rendszer szorításában, már csak megélhetési kényszerből
is sok nagy magyar író fordult (szerencsénkre) a gyermekirodalom felé, a költőtárs és szerkesztő Kormos
István tanácsára Csukás István is meséket kezdett írni, amelyekből sorra-rendre születtek meg a
társművészeti alkotások: a színdarabok, tévés bábfilmek és egész estés mozifilmek (mint például Az Év
Legjobb Gyermekfilmje címet elnyert Keménykalap és Krumpliorr). Az általa teremtett figurák ma is az
esti mesék várva várt fénypontjai: semmit nem vesztettek népszerűségükből. Egyik legemlékezetesebb

hőse a Foky Ottó által bábbá formált Mirr-Murr, a világjáró kandúr, aki megismerkedik a különleges nevű
Oriza-Triznyák macskával (ki emlékszik ma már az Oriza nevű, rizsnyák alapú bébitápszerre?), akivel
legfőbb céljuk az lesz, hogy bekerüljenek a Kóbor Macskák világszervezetébe. A könyv felnőtteknek és
gyermekeknek egyaránt mulatságos olvasmány, hiszen nemcsak a kalandok és próbatételek izgalmasak,
de a nyelvi humor, a figurák és a helyzetkomikum, no meg a stílus is olyan klasszikus
pikareszk-szerzőket idéz fel a gyakorlott olvasóban, mint mondjuk Rejtő vagy Tersánszky Józsi Jenő.

1983

Pom Pom meséi

Hogy kicsoda Pom-pom? Talán nem ismeritek? Igazán senki nem ismerhet, mert hol ilyen vagyok, hol
olyan. A magyar mese- és rajzfilmirodalom talán legkülönösebb és legkarakteresebb alakja ez a
szőrsapkára vagy pamutbojtra hasonlító, vigyori lényecske, aki minden nap újabb fantáziadús mesével
szórakoztatja barátját, Picurt (vagy Bogyót), az iskolás kislányt. A folytatásos mese (amelyből Rudolf
Péter felolvasásában lemez is készült) olyan rokonszenves figurákat sorakoztat fel, mint a csokievő,
kövér és mindenkivel barátságos nagy madár, Gombóc Artúr, vagy éppen a Bátor Tintanyúl és a
Madárvédő Golyókapkodó; ebben a békés, ám korántsem veszélytelen világban viszont olyan
(megjavulni mindig kész) agresszív lények is garázdálkodnak, mint a mindent kiradírozó Radírpók, a
mindent ragasztó Rezső, a Torzomborz Kalapevő vagy a Lesbőltámadó Ruhaszárítókötél. Csukás
legnagyobb varázslata, hogy Gombóc Artúr módjára mindig képes megérteni, megszelídíteni és leszerelni
a (gyermeki) agressziót: hol egy kis csokival, hol csak szép szóval, hol pedig hasznos munkára fogással
és teszi mindezt úgy, hogy közben egy csöppet sem tűnik fölényesen didaktikusnak. Hősei klasszikus
mesehősök, mégsem hasonlítanak más szerzők hőseire: mindig valami egészen hétköznapi tárgyból
változnak át valami egészen valószínűtlen, lendületesen ténykedő lénnyé nem szuperhősök, hanem a
gyermekien játékos fantázia felejthetetlenül mulatságos teremtményei.
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