
� Bár a békás mesékrôl sokunknak fôleg A békakirály
sokféle változatban ismert, de leginkább a Grimm
testvérek verziójában elterjedt története jut eszünk be,

számos további mesében felbukkannak e kedves (vagy
éppen ellenszenves) kétéltûek, s a békás mesék sok -
színû tárházából már antológiák is születtek.1 Több
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Békamesék
Régi gyermekkönyvek illusztrációi 

az Iparmûvészeti Múzeum gyûjteményében

Randolph Caldecott: 
A béka lánykérôben,

meseillusztráció 
[The Hey Diddle Diddle

Picture Book. George
Routledge & Sons,

London, n.d.] /
Randolph Caldecott: 

A Frog He Would 
A-Wooing Go.

Illustration to the tale
Iparmûvészeti

Múzeum, Könyvtár,
Budapest / Library,
Museum of Applied

Arts, Budapest Fo
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ilyen mese az Iparmûvészeti Múzeum gyermek köny -
veiben is megtalálható. A múzeum sokrétû könyv -
gyûj teményének mesekönyvei közé enged bepillan -
tást a következô tematikus válogatás, melyben a béka-
figurák által képviselt különféle karaktereket szeret -

ném bemutatni. A békák nemcsak az ókori eredetû
erkölcsi tanmesék, de mulatságos mondókák hôsei is,
máskor jó vagy negatív mellékszereplôk. Az Iparmû -
vészeti Múzeum 19. század végi és 20. század eleji
könyvanyagából válogatott példák egyúttal a korszak
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Walter Crane: 
A békákról és az ô
királyokról, mese -
illusztráció [The Baby’s
Own Aesop. George
Routledge & Sons,
London, 1887] / 
Walter Crane: 
King Log & King Stork.
Illustration to the tale
Iparmûvészeti
Múzeum, Könyvtár,
Budapest / Library,
Museum of Applied
Arts, Budapest
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jelentôs, de más-más irányban dolgozó gyermek -
könyv-illusztrátorainak munkáit is felvonultatják.

Az ezópusi mesék 19. századi illusztrációinak sorá -
ból kiemelendô Walter Crane The Baby’s Own Aesop2

címû illusztrált mesekönyve, melyben több békás me-

sét is feldolgozott (A békáról és az ökörrôl; A békákról
és az ô királyokról; Az oroszlánról és békáról). A mûvészi
dekorativitásuk mellett is érzékeny humorról tanús -
kodó illusztrációk jó lehetôséget adtak Crane elmé le ti
írásaiban megfogalmazott mûvészi elkép zelései nek
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Textilzsebkendô-készlet
egyik darabja A béka

lánykérôben címû
történet jelenetével / 

A piece of a textile
handkerchief-set with a

scene from the story 
A Frog He Would 

A-Wooing Go
Iparmûvészeti

Múzeum, Textil- és
Viseletgyûjtemény,

Budapest / Textile and
Costume Collection,
Museum of Applied

Arts, Budapest Fo
tó
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gyakorlatba ültetéséhez. Az Edmund Evans metsze -
teivel sokszorosított kiadvány annak a George Rout -
ledge & Sons kiadónál megjelent képeskönyvso ro zat -
nak része, melynek elsô kötete 1877-ben jelent meg,
és nem várt sikert aratott a nagyközönség körében.3
A kis méretû könyvek mind kötésüket, mind belsô dí-
szítésüket (beleértve illusztrációkat és elôzék lapo kat)
tekintve összmûvészeti alkotások, egyazon mûvészi
koncepció megtestesítôi.

Ugyanennek a sorozatnak a része a The Baby’s Ope -
ra,4 amelyben feltûnik a gyíkháton szíve választott já -
hoz sietô hôsszerelmes béka figurája (A Frog He Would
A-Wooing Go [A béka lánykérôben]), ezt az ábrázolást
még a Zsolnay-gyár is felhasználta egy korántsem
gyermekek számára készült tárgyon – egy hamutá -
lon.5 A tragikomikus történetben a szerelmes béka
indul háztûznézôbe barátjával, a patkánnyal; az Egér -
kisasszonynál tett látogatás azonban csúfos véget ér az
ünneplô társaság számára. Ennek a mesének egy má -

sik variánsa tûnik fel a Randolph Caldecott által il -
lusztrált, és szintén Evans metszeteivel készült me se -
könyvben (The Hey Diddle Diddle Picture Book),6 mely-
nek illusztrációin nyomon követhetô a korábban ka ri-
katurista Caldecott stílusának könnyedsége. A képek
érdekessége az Iparmûvészeti Múzeum anyagának vo-
natkozásában, hogy a múzeum ôriz egy hatdara bos,
Caldecott nyomán készült zsebkendôkészletet is,7 ame -
lyen több-kevesebb változtatással köszönnek vissza a
mesekönyv illusztrációi által ihletett jelene tek.

Az oktondi, pórul járt kisállat jelenik meg több tan-
mesében, így Louis- Maurice Boutet de Monvel La
Fontaine-mesekönyvében8 is (A felfuvalkodott béka; A
béka meg a pocegér). Ezek a képregényszerû jelenetek
jelzésszerû hátterükkel, epizodikus ábrázolásmód juk -
kal szinte a pörgetôs füzetek képi világát idézik meg.
Boutet de Monvel a kortársak szerint az – amúgy ki -
váló – francia mesterek közül kitûnt a gyermeki lélek
iránti érzékenységével,9 s gyakran egyedüli francia -

Louis-Maurice Boutet de Monvel: A béka meg a pocegér (La grenouille et le rat), meseillusztráció (részlet) 
[La Fontaine: Fables choisies pour les enfants. Plon-Nourrit & Cie, Paris, s. d.] / 

Louis-Maurice Boutet de Monvel: The Frog and the Rat (La grenouille et le rat). Illustration (detail)
Iparmûvészeti Múzeum, Könyvtár, Budapest / Library, Museum of Applied Arts, Budapest
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ként említik a kor neves mesekönyv-illusztrátorainak
sorában. Bár fôként Jeanne d’Arcról készült sorozata
és illusztrációi10 nyomán ismerték nevét, a La Fon -

taine-mesékhez készült eredeti rajzait már az Ohio
állambeli Cleveland Museum of Art 1921-es emlék -
kiállításán is bemutatták.
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Elsa Beskow: Jelenet a Manógyerekek (Tomtebobarnen) címû könyvbôl, meseillusztráció [Åhlén & Åkerlunds Förlags A.-B., Stockholm, 1919] / 
Elsa Beskow: Scene from the volume Children of the Forest (Tomtebobarnen). Illustration

Iparmûvészeti Múzeum, Könyvtár, Budapest / Library, Museum of Applied Arts, Budapest
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Kedves karakterek, az erdei manógyerekek jó ba rá -
tai a békák Elsa Beskow Tomtebobarnen (Manógye re kek)
címû mesekönyvében.11 Beskow mesekönyvei idilli kus
látomások a természetközeli életrôl, s bennük párat -
lan botanikai pontossággal jelennek meg az erdô nö -
vényei és állatai. A mesében a valóság keveredik a
képzelettel; a természet hû ábrázolása az erdô miti -
kus lényeinek világával. Beskow könyveiben szoros
összhangot alkot az általa írt szöveg a képekkel,12 így
a kis manógyereket kedvesen vigasztaló békára is pon-
tos utalást találunk a történetben. Beskow munkái ban
sokan az Ellen Key által képviselt reformpedagógia
szellemét látják megjelenni: így akár a Tomtebobarnen
egy másik epizódjában, a Bagoly Anyót körbeülô ta -
nulók jelenetében is.13

Az ugyancsak svéd Einar Nerman – akinek a neve
a Solstickan gyufásdobozok ábrázolásai révén is ismert –
számos gyermekkönyvet illusztrált pályájának elsô
év tizedeiben. Akárcsak Caldecott, kezdetben ô is ma-
gazinoknál dolgozott, s az ott használt grafikai meg -
oldások késôbbi könyves munkáin is tetten érhetôek.
Elsô mesekönyvei közt említendô a Kråkdrömmen (A
varjú álma, 1911), egy állattörténet, amely – temati -
ká jával jóval megelôzve Orwell Állatfarmját – az álla -
tok és emberek fordított világába kalauzol egy varjú
álmán keresztül.14 Az 1915-ben kiadott Tummelisa15

(Pöttöm Panna) címû mesekönyvében a Pöttöm Pan nát
otthonából elragadó békáknak a negatív hôs sze repe
jut. A meséhez készült képein az újságok kari ka túrái -
nak stílusát mutatják a fekete felületek és kontú rok,
valamint az éles kontrasztok. Sziluettszerû – fel tehe -
tôleg színházi munkái által ihletett – fekete figurák
jelennek meg a szövegek mellett, egy-egy négyzetes
formátumú színes képpel kísérve a szomszédos ol da -
lon. A homogén fekete – mesekönyvekben meglehe -
tôsen szokatlan – háttér elôtt szinte lebegô figurák
egyfajta álomszerû, szürreális atmoszférát terem te -
nek. Míg Crane a részletekben rejlô finom humorá val
és aprólékosságával, Nerman e szokatlan atmoszféra
megteremtésével repíti az olvasót a mese másik va ló -
ságába. Ez az elvont, redukált ábrázolásmód elôre -
vetíti a késôbbi évtizedek avantgárdba hajló, geomet -
rikusan stilizált illusztrációit is.

Nemcsak a mesekönyvek illusztrációi közt, de mû -

vészi könyvkötéseken is találkozunk békafigurákkal.
Így Georg Ebersnek az Arpad Schmidhammer által
illusztrált, Die Unersetzlichen – Ein Märchen16 címû
mesekönyvében. Figyelemre méltó a békafigura ily
hangsúlyos megjelenése a kötésen, hiszen annak el le -
nére, hogy a békák a részletes természetleírásokban
bôvelkedô mese több illusztrációján is feltûnnek (pél -
dául a mocsári lidérc vacsoráját felszolgáló személy -
zetként), azonban a mesében nincs konkrét szerepük.
Ellenben a történet fôhôsei hangos békabrekegés kö -
zepette tartanak a sûrû erdô mélyén a mocsári lidérc
kísérteties otthonába – itt tehát a mese központi mo -
tívumának szimbólumaként jelenik meg a békaábrá -
zolás.

A felsorolt mûvészek közül egyedül Beskow tekin -
tette a gyermekkönyvek illusztrálását (és írását) fô
hivatásának; a többiek esetében ez munkásságuk job -
ban (vagy kevésbé) szeretett egyik ága volt. Calde cott
és Nerman is dolgozott újságoknál, amelyek – a mû -
faj adottságaiból fakadóan – a leghamarabb tud ták a
kor új irányait, stílusait adaptálni, s ez az innovatív
szellem így került be általuk a gyermekkönyvek vilá -
gába is; ugyanakkor a sajtó területén végzett munka a
piac és a közízlés igényeihez való alkalmazkodást is
magával hozta. Az Iparmûvészeti Múzeum az emlí -
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Einar Nerman: 
Jelenet a Pöttöm Panna
(Tummelisa) címû
könyvbôl, mese -
illusztráció [Åhlén 
& Åkerlunds Förlag,
Stockholm, 1915] / 
Einar Nerman: Scene
from the volume
Thumbelina
(Tummelisa).
Illustration
Iparmûvészeti
Múzeum, Könyvtár,
Budapest / 
Library, Museum 
of Applied Arts,
Budapest
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tett könyveket csaknem mind a kiadásukhoz közeli
években szerezte be. Ennek értékeléséhez figye lem -
be kell vennünk az ott rendezett egykori kiállításokat
is, így Walter Crane 1900. évi önálló tárlatát vagy az
1921-es ifjúsági- és gyermekképeskönyv-kiállítást, ahol
egyebek közt bemutatták Boutet de Monvel öt il -
lusztrált könyvét, tizenhárom Crane-, öt Caldecott-,
egy Schmidhammer-, valamint három német és két
svéd kiadású Beskow-könyvet.17
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Arpad Schmidhammer:
Békafigura 

a Die Unersetzlichen –
Ein Märchen 

(A pótolhatatlanok –
Mese) címû könyv elsô

tábláján, mese -
illusztráció [Deutsche

Verlags-Anstalt,
Stuttgart, /1895/] /

Arpad Schmidhammer:
Frog figure on the front
cover of the volume The
Irreplaceable – A Fairy

Tale. Illustration
Iparmûvészeti

Múzeum, Könyvtár,
Budapest / Library,
Museum of Applied

Arts, Budapest
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