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ILLUSZTRIS KEZEK - gyermekkönyv illusztrációk régen és ma
A Budavári Palota F. épülete ad helyet évtizedek óta az Országos Széchenyi Könyvtárnak, melynek
folyosóin, a tárolókban, az oszlopos fényes márvány lépcsőházában és hat emeletén minden teremben
és a pincerendszerében légmentesen zárt dobozokban könyvek százezrei, tekercsek, értékes kéziratok,
lenyomatok találhatók, valamint egyedi példányban, térképek a múltból, kódex-kincsek, melyek
időszakosan kiállításra kerülnek.
Ebben az épületben a KÖNYV-TÁR-LAT Játékos Évad keretében, az Irodalmi és
Kultúrtörténeti sorozatban kapott helyet és időt 2018. szeptember 13-án a könyvkiadókat
foglalkoztató téma. A kérdéseket Visy Beatrix szervező tette fel.
 Milyen szerepe van az illusztrációknak, a vizuális tartalomnak?
 Milyen lehetőségei vannak az illusztrátoroknak?
 Lehet-e beszélni vizuális irányzatról, trendekről?
 A rendszerváltozás elején megjelenő zavaros időkben igénytelen szövegű és tartalmú kötetek
kerültek napvilágra, giccses képekkel.
 És milyen most a helyzet napjainkban?
 Az elmúlt korszak neves illusztrátorai, Hincz Gyula, Würtz Ádám, Reich Károly, Réber
László, Marék Veronika munkássága megállja-e ma a helyét?
 Létezik-e új irány?
 Előfordul, hogy maga az író illusztrál? Jó-e ez az olvasónak, a gyermeknek?
Elhangzott néhány név a mai grafikusok, illusztrálók közül is, akiknek itt a helyszínen láthatók
kötetei:
Szegedi Katalin, Baranyai b. András, Takács Mari, Herbszt László, Sulyovszky Sarolta, Kárpáti
Tibor, Molnár Jaquelineés Dániel András.
Ezen a napon a kerekasztal beszélgetésben Varga Emőke tanár, Szekeres Nikolett
irodalomtörténész, Dániel András illusztrátor kereste a választ Visy Beatrix vezetésével, s közben
Agócs Irisz grafikus egy most elhangzott új vers alapján egyenes adásban, képernyőn közvetítve 8
illusztrációt készített aquarell festékkel a résztvevőknek ajándékként.
Minden mozdulata tanulmány volt, ahogy láttatta az esti alváshoz készülődő gyermeket és
nagymamáját, miközben egy képzeletbeli szörny miatt a gyermek nem tudott elaludni.
Dániel András így vall saját munkásságáról:

A mesét kísérő rajzoknak lehetőségük van rá, hogy sajátos megvilágításba helyezzék a történetet,
bevilágítsanak a szöveg rejtett zugaiba, ugyanakkor nem jó, ha a szöveget kísérő rajz mindent meg
akar mutatni. Fontos, hogy teret hagyjon az olvasó, a gyermek fantáziájának. Egy új sorozat
kitalálója ő maga, melyben a kuflikról szólnak a történetek.
A kufli- nem kifli, nem kukac, nem bab, nem kavics, a kufli sok mindenre hasonlít, pattog, mint a
gumilabda, színes, mint a nyalóka, lehet kicsi, nagy, kövér, sovány, a kufli szerethető figura.
A fenti kérdésekre választ kapott a hallgatóság Varga Emőke, Szekeres Nikolett
gondolataiból is, íme, a lényeg:
 A gyermek könyvkiadás üzleti, azaz marketinges tevékenység.
 Gazdasági kérdések merülnek fel, mert fontos, hogy elérhető áron jusson hozzá az olvasó
közönség, másrészt kívánatos, hogy legyen olvasó réteg.
 Lényeges szempont, hogy az alkotó szövegíró és az illusztrátor, - legyen az grafikus vagy
festő,- képes legyen a megjelenítésben a párbeszédre.
 A rendszerváltozás után a korábban tiltott írások, kötetek előkerültek, újra kiadták a kis
kiadók a régi köteteket és volt azok között sok igénytelen és giccses munka.
 Furcsa helyzet állt elő, sok kicsi műhely és kiadó lépett színre, garázskiadóknak is nevezték
őket, - nem voltak esztétikusak.
 Külföldi kötetek jelentek meg, hasonlóan a lemez kiadáshoz, magyar nyelvre fordítva.
Emlékezzünk, hogy szóltak a nagy slágerek korábban magyarul.
 Furcsa monopolhelyzetben volt a Móra Kiadó, de hamar megjelentek az u.n. underground földalatti kis kiadók, 500-800 könyv jelent meg évente, viszonylag jó példányszámban, ami
aztán egyre jobban csökkent. 2017-ben 1623 kötet jelent meg.
 Az útkeresés lényege az, hogy a szerzőknek kiadót kellett keresni, a kiadónak illusztráció
kellett a hozott anyaghoz. Dönteni kellett, ki mit hozott? Igényelt-e profitot?
 Sok volt a nívó alatti kiadvány, köztük voltak a lapozók, az óriás leporellók, ifjúsági
regények. A vizualitás kívánnivalót okozott.
 A piac kegyetlen és térhódító, s a kis kiadók sorra tönkrementek. Azonban a stabilaknál,
melyek megmaradtak, nézőpontváltás történt, azaz a szöveg, plusz a kép mellérendelő
viszonyban került
 A másik álláspont: Az illusztráció legyen szövegfüggő. A kép szolgálja a szöveget. Esztétikai
változás ment végbe, ez lett a prioritás.
 A leporello, - első látásra egyszerű, a kicsiknél azt hitték, hogy az elég számukra, de hibás ez
a nézőpont, mert a felnőtt és a gyermek kapcsolata nem azonos szintű. A felnőtt ne gügyögjön
csecsemőszinten, ugyanakkor legyen képes azonosulni a szereppel. A svédeknél ez sikeres,
miközben egy más irányba haladnak a rímtelen versekkel. Üzenete van a szövegeknek.
 Van azonban jó tradició, ilyen pl. Janikovszky Éva-és Réber László párosítás, ők sikerre
vitték. Tanulságos, hogy vizuális ingereket kell beiktatni az irodalomba. Ezt megérezte a
Csimota, a Pagony Kiadó.
 Izgalmas egységet szeretne az olvasó. Dániel András szerint új grafikus generáció nőtt fel, új
hanggal, markáns anyagot tesz le az asztalra, lendületes sikeres könyvet illusztrál.
 Létezik új irány a piacon, a kiadók a piacra dolgoznak, de el akarják adni az olvasó
közönségnek az újat is, ehhez kellenek a tapasztalatok, hogy mi az, ami életképes.
 A Móra Kiadó komoly kvalitású grafikusokkal dolgoztatott, képzőművészek voltak, akik az
adott korszakban bele kényszerültek a gyermekirodalomba, lásd: Bálint Endre.
 Vannak kimagaslóak ma is, lásd Barcelonában élő Molnár Jaqueline, Herbszt László egyedi
színvilágával, Daniel András humoros intellektusával, mások poétikusak.













Az elmúlt 60-70 évben változás vagy inkább elmozdulás történt,s már létezik illusztráció,
mely kiválik, kizáródik, kilóg a képből.
Nincs kapcsolódás a régi generációval, de Beatrix Potter vagy Mackó úr érték marad, vagy a
görög mesélő, Aesopus Tücsök és a hangya meseillusztrációi örök érvényűek.
Fent a már említett Kass Jánosnak Henczelman Anna, Vojnics Erzsébet, Lakatos István,
Szatmári István… váltás történt, szakadás, új építkezés olyan meghaladása a réginek, de az
örök jellemvonás, hogy az állatokban ott van az emberi, mintegy felöltöztetve. Jelen időben is
vannak párosok, lásd Lackfi János - Molnár Jaqueline, Berg Judit, Rumini sorozata, Kálmán
Anna illusztrátorral, Boldizsár Ildikó-Szepesi Katalinnal. Bizonyára nekik találkozniuk
kellett, de óvatosan kell bánni az egymásra hatással.
Voltak ön-illusztrátorok, ilyen volt Nagy László vagy Kondor Béla, Lesznai Anna - Paulin
Béla.
Vannak illusztrátorok, akik minimalizmusra törnek, kevés vonallal. Ez akkor jó, ha a szöveg
egymagában is megállja a helyét. Ha új kiadásban jelenik meg pl. Lázár Ervin életműve, az
lehet egyfajta kísérlet, de jobb megőrizni az eredetit nála Tamkó Sirtatónál a Tengerecki Pál
kötetben, vagy WS Bóbitájánál, József Attila Altatójánál maradjon Réber, Banga, Bozai
illusztrációja.
Milyen az ideális illusztráció? A szöveget tovább gondolásra készteti, belevilágít, kapukat
nyit, sajátos olvasatra olyat mutat, ami nincs a szövegben, azaz kijáratot nyit a szövegből. A
szöveget úgy értelmezi, mint egy trouvaille, lásd! a Csodaceruzát, mely mindenkinek tetszik,
hozzátesz valamit a világhoz, befogad.
Ami kommersz, ami giccs, az könnyen hat a gyerekre, látszólag elintézi a mondanivalót, de a
lényeg épp az lenne, hogy az érzelemre hasson, t.i.pszichológiai vonatkozásban hétféle
érzelmi hatás létezik.
Van már új stílus, új figura, új módszer és technika

Ezután, a tartalmas beszélgetés után fordulok a tanárhoz, az irodalomtörténészhez, az illusztrátorhoz,
hogy a gyermek fantáziája fejlett, globálisan látja a világot, benne a számára lényeges, a fontos lehet
egy apró tárgy, egy kicsi forma, egy mozdulat, amit kiemel az egészből. Hagyni kell, hogy maga
fedezze fel, nem kell neki séma. Mesélés közben az óvónő természetesen fel-felmutatja a képet, az
illusztrációt, ha van a könyvben, mert kéri a gyermek, igényli a látványt, de ha nincs, akkor a
gyermekre bízza, rajzolja le, válasszon színeket vagy csak grafitot. Engedje, hogy nagy felületre
rajzolhasson, fessen, hogy lengő nagy firkákat is megtehessen, kedvére való színeket alkalmazzon és
kapjon érte dicséretet. Nem kritikát, hanem véleményt, ami építő.
A tapasztalatom szerint voltak gyermekek az Akadémiai Óvodában, akik “fekete-fehérben“látták a
világot és voltak, akik színesben. Rejtett gondolatviláguk, érzelmük, szorongásuk jelent meg akár egy
fekete grafit-gomolyagban vagy határozott mély nyomokat hagyva grafittal a papíron, továbbá
különös szimbólumok jelentek meg, melyek foglalkoztatták őket:pl. a kard, templomtorony, várfalak, a
puska, sírdomb kereszttel-,( nem az óvodában látott ilyet!) de megjelent a pompás virágoskert, kúszó
indákkal, palota, tündöklő ablakokkal, benne a kitekintő királylánnyal.
Ami emlékezetes számomra, az az óvónők számára ajánlott Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény
különböző korcsoportoknak válogatással, melyet a nap bármely időszakaszában el lehet olvasni,
mesélni!
S kérdésemre, hogy milyen mesét keressek? gyakran fordult elő, hogy:Óvó néni,szörnyű mesét mesélj!
Születésnapokon is hasonlóan történt, kívánság-mese címén egyik-másik óvodás szörnyű mesét kért.
Mi is a szörnyűség egy 5 évesnek? Óriás, Ördög, Boszorkány, Gonosz Tündér, Banya, Sárkány.

De jó, hogy az 5- 6 évesekben már működik a mesetudat, azaz: Ez csak a mesében történhet meg!
Fellélegeznek, miközben megtörténik a katarzis.
Vallom, hogy a könyvek száma végtelen, időnk véges, igyekezzünk gyermekeinknek, óvodásainknak,
iskolásainknak, és ahogy nőnek, kamaszodó fiainknak, bakfis lányainknak értéket adni, figyelmüket
felhívni a kép-szöveg fontosságára.
A könyv, éltető erő, jó dolog birtokolni, de ha nincs rá lehetőség, még léteznek könyvtárak, ahol a
betérőt megszólítja a polcon a könyv, csak oda kell nyúlni, le kell venni, belelapozni és máris
megtörténik a csoda.

