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H I R D E T É S

AKTUÁLIS, „CSALÁDTERÁPIA” JELLEGŰ MESEJÁTÉKOT MUTAT BE AZ UDVARHELYI TOMCSA SÁNDOR SZÍNHÁZ

Színpadi karanténmese a gyógyulásért
Újabb gyerekelőadással ruk-
kolt elő a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház: a 
Csukás István meséi nyomán 
készített Hapci szigetek című 
produkció egyfajta karantén-
mese, fogódzót nyújthat a 
gyerekeknek és a szülőknek 
egyaránt, hogy miként lehet 
feldolgozni az elmúlt évet. A 
bemutatót vasárnap tartják.

 » KOVÁCS ESZTER

M intha előre látta volna, 
a nemrég elhunyt Csu-
kás István Hapci-raké-

ta a Hókuszpókusz-szigetekre 
című meséje pontosan napjaink 
problémáját képezi le: betegség 
miatt a gyerekek nem mehet-
nek iskolába, elzártságukban 
pedig lélekben, a fantáziájukra 
hagyatkozva utaznak. A darab 
próbafolyamata még tavaly 
nyáron elkezdődött Székelyud-
varhelyen, „házi bemutatót” 
is tartottak, azonban a korona-
vírus-járvány miatt bevezetett 
korlátozások nem tették lehető-
vé, hogy a nagyközönség is lát-
hassa az előadást – közölte Dál-
noky Réka, a színház művészeti 
vezetője. A járványhelyzet eny-
hülésével most lehetőség nyílt 
arra, hogy Dávid Péter vendég-

rendező vezetésével a társulat 
felfrissíthesse a darabot. „Csa-
ládi előadás ez, egyfajta csa-
ládterápia, hiszen kiutat mutat 
jelenlegi helyzetünkből. Az el-
múlt hónapokban megváltozott 
az együttlét, felértékelődtek az 
emberi kapcsolatok. Azt mutat-
ja meg a mese, hogy a humor 
és a zene örök, még ez a fura 
helyzet sem tudja elrontani” – 
magyarázta a rendező. A pró-
bafolyamat a társulat számára 

is terápiás erővel bírt – mondta 
Győrfi  Kata, a darab dramaturg-
ja. „Abban az időszakban lehet-
tünk együtt, és csinálhattunk 
színházat, amikor keveseknek 
adatott meg a közösségi élmény. 
Ugyanakkor a tudat, hogy a be-
mutató időpontja bizonytalan, 
nagyfokú szabadságot adott 
a csapatnak” – tette hozzá. A 
darab zenéjét Bocsárdi Magor 
jegyzi, a díszlet Gólicza Előd 
munkája, a jelmezeket György 

Eszter készítette. Rendhagyó a 
mesejáték plakátja is, ami maga 
is egy játék: egészen pontosan 
társasjáték, amely az előadáson 

alapszik. A Hapci szigetek című 
darab családi bemutatója vasár-
nap, február 7-én délután lesz, 
a gyerekeknek díjmentes a rész-
vétel, jegyeket pedig csak előze-
tes előjegyzéssel lehet váltani. 
Az előadást a nagyszínpadon, 
ám az érvényben lévő szabá-
lyozás szerint csak félház előtt 
játszhatja a társulat, ezért szük-
séges a helyek előzetes lefogla-
lása. A továbbiakban hétfőn és 
kedden, február 8. és 9-én is lát-
ható lesz a Hapci szigetek.

 »  „Családi előadás 
ez, egyfajta családterá-
pia, hiszen kiutat mutat 
jelenlegi helyzetünkből. 
Az elmúlt hónapokban 
megváltozott az együtt-
lét, felértékelődtek az 
emberi kapcsolatok. Azt 
mutatja meg a mese, 
hogy a humor és a zene 
örök, még ez a fura hely-
zet sem tudja elrontani.”

Képeslapok 
Trianon korából

Korabeli képeslapok és 
a hozzájuk kapcsolódó 

történetek, ismeretterjesztő 
szövegek olvashatók abban a 
történelmi albumban, amely a 
trianoni békediktátum aláírá-
sának 100. évfordulója alkal-
mából jelent meg. Az Elrabolt 
Hungária című kötetben az 
érdeklődők bepillanthatnak az 
1920 előtti Kassa, Nagyvárad, 
Fiume, Pozsony, Szabadka vagy 
épp Beregszász mindennapja-
iba, egyúttal feltárul mindaz 
az emberi, anyagi és szellemi 
veszteség, amellyel 1920. június 
4. után a magyarság szembe-
sült – írta az MTI. 
„Elrabolt városok, falvak, 
fürdőhelyek, valamint várak, 
kastélyok, szállodák, vasút-
vonalak, gyárkomplexumok, 
természeti csodák, bor- és 
bányavidékek, kikötők sokasá-
ga mutatkozik meg előttünk az 
oldalakon” – olvasható az albu-
mot kiadó Patrióták Egyesület 
közleményében. 
A kötet előszavát Kásler Miklós, 
az emberi erőforrások mi-
nisztere írta, az album a tárca 
támogatásával jelent meg, szer-
zői Balázs D. Attila és Pataki 
Tamás. A tájékoztatás szerint 
a szerzők a kötetben számba 
veszik a békediktátum óta eltelt 
100 évet, annak veszteségeit. A 
felnagyított képeslapok meg-
idézik a „boldog békeidőket”, 
de a magyarellenesség egykori 
és mai arca is felvillan az al-
bumban. Amint a kötet hivata-
los oldalán olvasható, ismert és 
kevésbé közismert történetek 
jelenítik meg, hogy a magyar 
szellem kiirtására mindent 
bevetettek a környező országok. 
„Nem csak műemlékeinket, 
vagy szívünkhöz különösen 
közel álló millenniumi emlék-
szobrainkat, de polgári épüle-
teinket, sőt még a természeti 
képződményeket is megcéloz-
ták, a gúnyhatáron túlra került 
városaink arculatát pedig 
valójában manapság kezdték 
el csak igazán átformálni” – 
olvasható a kötetről. A könyvet 
– amelynek második kiadása is 
már megjelent – az egyesület 
honlapján lehet megvásárolni. 
(Kiss Judit)

 » KRÓNIKA 

A z iskola nem csupán Ott-
lik Géza nagy hatású re-
gényében, de a valós, sőt 

virtuális világban is mindig a 
határon volt, és van a jelenben 
is. Ez a határ nem egyenlő a pe-
rifériával, hanem olvasatunk-
ban sokkal inkább két elválasz-
tott területet egyszerre választ 
szét, és köt össze, Ottliknál pél-
dául a gyermekkort a felnőtt lét-
tel – írja legújabb lapszámáról 
a kolozsvári Korunk szerkesz-
tősége. A folyóirat tematikus 
számában a határ a 20. és 21. 
századi oktatási szemléletmód 

között húzódik: ezt a határt te-
matizálják a lapszám szerzői. 
A jelenlegi rendkívüli időszak-
ban az a kérdés merül fel, hogy 
a határ 2019 és 2020, az osztály-
termi oktatás és a távoktatás kö-
zött terül-e el. 

Az összeállításban ezt a határ-
helyzetet, köztes létet járja körül 
a lap, külön tekintettel a koro-
navírus-helyzet okozta oktatási 
problémákra.

A lapszámban olvasható töb-
bek közt Kálmán Ungvári Kinga 
Kihívások és megoldások 21. 
századi pedagógusoknak című 
írása, Szűts Zoltán: (Táv)okta-
tás a koronavírus idején című 

cikke, H. Tomesz Tímea írása: 
„Otthonkáció”, avagy a karan-
ténoktatás mémjeinek humora. 
Humoros alakzatok a karan-
ténmémekben. Constantinovits 
Milán és Vladár Zsuzsa: Covi-
do, ergo Zoom. Kommunikációs 
kihívások a valós idejű online 
oktatásban címmel közöl ta-
nulmányt, Pléh Csaba pedig A 
jövő iskolája és a múlt emberei 
címmel. 

Az új lapszámban még olyan 
témájú írások olvashatóak, 
mint Tudomány és iskola új szö-
vetsége felé, Irodalomtanítás a 
digitális fordulat határán, Mit 
kíván korunk az oktatástól?

Az online oktatásról az új Korunkban

A fantázia az elzártságban is segít – ezt üzeni a Csukás István meséje nyomán készült udvarhelyi előadás

Egy éve hunyt el Csukás István

Egy éve, tavaly februárban hunyt el Csukás István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-dí-
jas költő, író. „Csukás István 83 évesen itt hagyott bennünket, és kicsit mindannyian úgy érezzük, 
mintha árvábbak lennénk nélküle. A meséibe kapaszkodunk, hiszen Süsü, a sárkány, Mirr-Murr 
kandúr kalandjai, Pom Pom meséi és természetesen a Nagy Ho-ho-ho-horgász örökre velünk marad, 
az életünk, gyermekkorunk részeként” – fogalmazott az Újszínház közleménye. A meseíró 1936. 
április 2-án született Kisújszálláson. Alkotásait számos elismerésben részesítették. Munkássága 
elismeréseként többek között 1977-ben és 1987-ben József Attila-díjat, 1984-ben Andersen-díjat, 
1987-ben az Év Könyve, 1989-ben és 1995-ben Déry Tibor-jutalmat kapott. 1996-ban elnyerte a Ma-
gyar Alkotóművészek Országos Egyesület életműdíját, 1999-ben Kossuth-díjjal tüntették ki „magas 
színvonalú költészetéért, közvetlen szavú, ember- és természetszeretetre nevelő műveiért és a 
kortárs gyermekirodalom megújításáért”. 2010-ben az Év Gyerekkönyve életműdíjjal jutalmazták. 
2011-ben Budapest díszpolgára lett és Prima Primissima díjat kapott. 2016-ban, 80. születésnapja 
alkalmából Kisújszálláson felavatták Pom Pom szobrát. 2016-ban Magyar Örökség díjjal, 2017-ben 
a Nemzet Művésze címmel tüntették ki. 2019-ben a Süsü, a sárkány című meséje alapján készült 
bábfi lmsorozat hőseiről alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki a Magyar Posta.
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