
� 2016 tavaszáig volt látható a Petôfi Irodalmi Múze -
umban az F. Györffy Anna grafikai munkásságának
szentelt kiállítás.1 Azóta megjelent a kiállítás kataló -
gusa a mûvész unokái, a kiállításon is dolgozó Farkas
Judit irodalomtörténész és Farkas Anna grafikus mû -
vész munkájának gyümölcseként. A könyv túlmutat a
kiállítást kísérô kiadvány mûfaján; a kiállított mûtár -
gyak jegyzékén, a bibliográfián és az elemzô tanul má-
nyon kívül egy páratlan forrásanyagba enged be pil -
lantást, s a könyv készítôi és a mûvész közti kapcsolat
révén személyes emlékek is fûszerezik a szakmai kö -
zönségnek (is) szóló katalógust. A kötet egyik nagy
erénye a mûvész által és az ô részére írt levelek köz -
lése, amelyek egyedülálló betekintést nyújtanak F.
Györffy Anna (szakmai és magán-) életébe. A neki
címzett szerkesztôi levelek – amelyekben „szépséges
pindurka rajzokat” és „»mütyür-szerû«” illusztráció -
kat” kérnek a mûvésztôl – hivatalos szavai mögött is
az a játékosság köszön vissza, ami F. Györffy Anná -
nak munkáit és személyes interakcióit is átitatta. Meg-
bízói iránta érzett bizalmát mutatják az egyik, Szegi
Páltól, a Kisdobos akkori szerkesztôjétôl érkezett levél
sorai: „Kérjük, csináljon valami gyönyörûséges szép dol got
ebbôl!” [...] mindent Magára bízunk.” Beleolvashatunk
a Pöttyös Panni szerzôje és közte folyó levelezésbe,
melyben Szepes Mária egyenesen „szülôtársának”
nevezi az illusztrátort; mesterérôl, Molnár C. Pálról
írt elismerô szavaiba; hivatalos és rajzokkal színesí tett
magánlevelezésébe is. 

A kötet bevezetôjében a kísérôtanulmány szerzôje,
Farkas Judit emlékezik vissza a mûvész nagymamára,
s arra hogy az unokák gyermekkorát – többek közt a
nekik készített egyedi képeslapok és játékok révén –
hogyan szôtte át a nagymamájuk által teremtett me -
sevilág. Kiemeli azt a részletekben rejlô figyelmes sé -
get, amelyet F. Györffy Anna lépten-nyomon elrej -
tett az általa készített illusztrációkon és személyre
szóló ajándékokon is (így a Dörmögô Dömötör mackó -

jának csákóján az újságkivágás szövegébe bújtatott
utalásokkal vagy az unokájának készített játékbú to -
rokra rajzolt monogrammal). Ezt az egész életpá lyá -
ján átívelô játékosságot mutatja a címlap komolynak
tûnô fényképén a munka közben a fotósnak fityiszt
mutató mûvész gesztusa is.2 Azok, akik részt vettek
valamelyik kurátori tárlatvezetésen, már ízelítôt kap -
hattak ebbôl az egyszerre személyes és szakmai meg -
közelítésbôl, amely így a katalógusban maradandó,
írásos formát öltött. 

A tanulmányban a ma is jól ismert mesék illusztrá -
cióin túl hangsúlyt kap F. Györffy Annának a szu csá gi
gyermekkor és a néprajzkutató apa által ihletett ma -
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Mosó Masa és barátai
F. Györffy Anna (1915–2006) grafikusmûvész
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gyarosruha-mozgalomban betöltött szerepe. Éppen a
Goldberger-gyár eszme- és profilváltásának idején
kezdett ott dolgozni, azaz amikor a külföldi anyagok
beszerzése helyett a helyi, magyaros textilek terve zé se
került elôtérbe. Már ekkor, az 1930-as évek köze pé -
tôl, felívelô textilipari pályájával egy idôben készí tet te
elsô rajzait mesékhez. Késôbbi férje, Farkas Ferenc
révén ismerkedett meg Kner Alberttel, akitôl a szá -
mára oly kedves „gyermekrajzokra” (és a meseilluszt -
rációk elôszobájaként tekinthetô Pindar pandát áb rá -
zoló képeslapra) kapta a megbízásokat. Lukáts Kató -
val is Farkas Ferenc ismertette össze – helyesen rá -
érezve a találkozás mûvészettörténeti fontosságára. A
könyvek, diafilmek, játékok/játékmellékletek (a Kis -
dobos és a Dörmögô Dömötör gyermeklapok kivágós
mellékletei vagy a Pöttyös Panni elsô köteteinek já ték -
mellékletei) mind hamar kibontakozó alkotói sok -
színûségérôl tanúskodnak. Korai tanulmányai – az
iparrajziskolai viselettörténeti stúdiumok vagy a pa -
raszti kultúra motívumainak ismerete – késôbbi mun -
káin is visszaköszönnek: a diafilmek szereplôinek kor-
hû ruháin vagy Mosó Masa és társai bútorain. Gyer -
mekkorának emlékei, ahogy arra a tanulmány is fel -
hívja a figyelmet, ugyancsak megjelennek a késôbbi

munkákon: így a Hófehérke karácsonyának egyik raj -
zán a gyermekkori években megörökített rotterdami
házsorok elevenednek meg újra, s aprólékos, részlet -
gazdag képei a ma oly népszerû böngészôk világát
vetítik elôre. A gazdagon illusztrált katalógusban nyo -
mon követhetô a mûvész stílusváltása, kései rajzainak
stilizáltsága, miközben épp a lényegük, a játékos hu -
mor kapott még nagyobb hangsúlyt. 

A katalógus közöl a diafilmekhez készült pausz váz -
latokat is, amelyek a kiállításon nem voltak láthatóak.
Ez a mára már lassan feledésbe merülô technika be -
tekintést enged az alkotás folyamatába, s fennma -

2 016 / 10 4 5 . o l d a l K Ö N Y V
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radásuk F. Györffy Anna – a kiállítás és a hagyaték
rendezésének munkáját is segítô – gondos archiváló
szisztémáját dicséri; nem sok grafikus ôrizte meg ha -
sonló vázlatait. Az Óvoda az ôserdôben címû diafilm -
hez készült pauszvázlatok figuráit nézve szembeöt le -
nek az apró módosítások, melyek után a rajzok vég -
le ges formát öltöttek.

F. Györffy Anna korának ismert és elismert illuszt -
rátora; számos fórumon mutatta meg tehetségét, mé g-
is a szakmai közönség mind ez idáig nem igazán fog -
lalkozott munkásságával. Farkas Judit, aki korábban

már feldolgozta nagyapja, Bisztrai Farkas Ferenc
munkásságát, ezzel a munkával még „adósnak” érez te
magát az útókornak. A Mosó Masa és barátai: F. Györffy
Anna (1915–2006) grafikusmûvész címû kötetbôl nem -
csak a pályakép rajzolódik ki, de ahogy a kiállítás, úgy
az azt követô kötet is biztatás a jövôre nézve, és re -
ménybeli elôhírnöke a közelmúlt hazai gyermekiro -
dalmi illusztrációit feldolgozó – egyelôre hiányos –
szakirodalomnak. Egyben felvázolja ennek egyik le -
hetséges módját – a monografikus kiállítással és az
azt követô kiadvánnyal. S mindez a tartalomhoz is
méltó igényes grafikai kidolgozásban, mely a kiállítás
arculatán is dolgozó Farkas Anna munkáját dicséri.

MARGITTAI ZSUZSA
mûvészettörténész

(Kiállítási katalógus. Magvetô Kiadó, Budapest, 2016,
152 p.)
Jegyzetek
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Overlay sketch for the slide film Óvoda az ôserdôben (Nursery in the Jungle)
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Panni az óvodában címû könyvhöz / Anna F. Györffy: 
Dress up doll. Annex to the book Pöttyös Panni az óvodában

(Dotted Doris in the Nursery)
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