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Az ember kultúrtörténetére visszatekintve megfi-
gyelhetjük az írás és kép egymást támogató, egy-
mást erősítő szerepét. Ez az együtthatás az idő
múlásával bár folyamatosan változott, mégis a kap-
csolat, a közös és együttes térhódítás szinte elke-
rülhetetlen volt, ráadásul elsöprő erővel formálta
a civilizáció alakját egészen máig olyanná, amilyen. 
Az írás által, a könyvkészítés kezdetétől, majd
fokozottan a könyvnyomtatás elterjedésétől szá-
mítva egyre elérhetőbbé váltak azok a lehetősé-
gek, amelyek a kulturális, az eszmei, a hitbéli és
a tudományos ismeretek, vagyis a műveltség
megszerzésére irányultak. A könyvnyomtatás ter-
jedésével párhuzamosan, a képigény kiszolgálá-
sára is kitűnő lehetőség mutatkozott, gondoljunk
csak a sokszorosítható képekre, illusztrációkra,
a sokszorosított grafikára. Ezért a képi tartalmak
egyidejű terjedésével is nagymértékben és komp-
lex módon szolgálta az illusztrált könyv a kulturális
felemelkedést. 
Ehhez szükség volt persze a nyelvhasználat mellett
a képi nyelvre, vagyis egy közmegegyezés alapú,
interaktív konstrukcióra, egy jól dekódolható vizuális
kommunikációs rendszerre egyaránt. Ez a rendszer
pedig a látható világ és a fogalmi világ leképzésé-
nek vizuális formája, egyfajta tömörített képi meg-
jelenítés volt, vagyis a konkrét illusztráció, tulajdon-
képpen maga a lényeg – képi formában.
Szöveg és kép, az illusztrált kiadványok és könyvek
egyre szaporodó sokasága, a szellem és értelem
világossága egyre szélesedő körben hódíthatott
földrajzi és társadalmi értelemben is egyaránt.
A művészet létélménye, mint társadalmi szintű
energia vezethette a tudásra vágyókat a különböző
szintű megismerésig, majd pedig a kultúra és
a műveltség kiterjesztésének, továbbításának lehe-
tőségéhez egyaránt. 
Az igény is megfogalmazódott, sőt elsöprő erővel
el is terjedt. 

Innentől kezdve nem volt visszaút. A könyv, vele
együtt pedig minden hasznos tartalom és üzenet
is megtalálta az élőhelyét, gyakorlatilag a világ min-
den pontján. Az emberi élet részévé és egyik leg-
fontosabb szükségletévé is vált.
A tudás megszerzésébe innovált optimizmus és
egy mindenki számára elfogadhatónak vizionált
jövőkép valahogyan egyesült többféle érdek meg-
nyilvánulása mentén, és a kulturális felemelkedés
megvalósulása elkerülhetetlen volt. Egyébként ezt
is egy közmegegyezés hívta elő, az intelligens és
civilizált világ kialakulásának valóságos „tudomá-
nyosodása”, ami jobbára egy természetes úton ter-
jedő „fertőzés” volt tulajdonképpen, pozitív érte-
lemben. 
Valójában az illusztráció igazi élettere, élőhelye
ebben a lassú és folyton változó, fejlődő, kiterjedő
kultúrforradalomban testesedett ki olyannyira
a hosszú évszázadok alatt, hogy egészen máig
tartó hatása megkérdőjelezhetetlenné vált.
És akkor egyszer csak – szinte szempillantás alatt
– egy elektronikus-virtuális varázsütésre belezu-
hantunk a digitális korszakba. A nyomtatott betű
a papírlapokon és az illusztrált könyvek állóképei
pillanatok alatt versenybe kényszerültek egy más-
féle világgal. 
Így aztán egy harsányan túláradó színezetű, vibrá-
lóan mozgó és hangzó közegben kellene verseny-
be szállnia a fogyasztókért a korábbi évszázadok-
nak tulajdonképpen. Vagy csak egy-két pillanatnyi
koncentrált, de mégiscsak röpke figyelem meg-
szerzéséért küzdeni ezerrel, hogy a „lájkokról” ne
is beszéljek.
Korábban generációk nevelkedtek és nőttek fel iro-
dalmilag mesterien megalkotott gyermek és ifjúsági
könyveken, olyan műveken, amelyeket kitűnő kép-
zőművészek, illusztrátorok munkája tett még emlé-
kezetesebbé és gyakorlatilag felejthetetlenné a szá-
munkra. 

Szurcsik József
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Ezt követően a felnőtt irodalom – bár a kiadói igye-
kezetnek köszönhetően viszonylag megfelelő kíná-
latot biztosított például a szépirodalom területén,
idővel mégis valamiért jócskán lemaradt az illusztrált
gyermekirodalomhoz képest, és ezzel együtt abszo-
lút értelemben is eléggé alul marad jelenleg is,
mondjuk a piaci részesedést tekintve. Külföldi jó
példákat említhetnék, de most a hazai helyzetről
beszéltem.
Mára a képigény áthelyeződése a digitális képalkotás
irányába vezet, egyre erősítve az internetes és
televíziós vagy mobil applikációs felületeken történő
megjelenés szükségességét és gyakorlatát. Mindezek
figyelmen kívül hagyásával és figyelembevételével
egyaránt sok kérdés merül fel a könyvkiadás jelenlegi
állapotáról, az illusztrált irodalom megjelenésének
lehetőségeiről és formáiról. Az ifjúsági és felnőtt -
irodalom szakspecifikus problémáinak tárgyalása
során alapvetően mégiscsak a jelenkorban gyökerező
társa dal mi szintű okokra és következményekre kell
tekintenünk, és ezzel együtt az illusztráció jövőjét
prognosztizálnunk, vagyis létének-nemlétének kérdé -
seire próbáljuk keresni a válaszokat.
Emellett véleményem szerint nagyon is érdemes,
sőt izgalmas kihívás az illusztráció és a könyvkiadás
kapcsolatának, közös jövőjének tárgyalása, mert
az ember olvas, és olvasni fog. A kérdés csak az,
hogy miként teszi ezt? Hogyan és milyen felületen,
milyen gyakran és mit? És az egyik legfontosabb
kérdés az, hogy miért? 
A papír alapú, ráadásul illusztrált könyv iránti érdek-
lődést meg lehet újítani. Az igényt meg lehet erő-
síteni, a szükségletek iránti keresletet pedig lehet
generálni. Erre lehet jól működtethető koncepciót
kialakítani és használni is azokat az új médiumokat,
amelyekkel el is lehet jutni azokhoz, akiket meg
kívánunk szólítani és – urambocsá’ – fogyasztóként
meg is célozni. Ez szinte 100%-ban kommunikációs

kérdés, és mint olyan, nem is ördögtől való! 
A kommunikáció nyelvezetét azonban kikerülhe-
tetlenül a mai igényekhez kellene igazítani. Tudom,
vannak a korunkkal szemben álló „írásvédők”, akik
szerint ez megengedhetetlen. Megnyugtatnám őket,
hogy én sem a színvonal leszállításáról beszélek! 
Az illusztrációról, az illusztrált könyvről, e szakterület
jövőjéről, lehetőségeiről folyik ma a diskurzus, hogy
tehetnénk újra vonzóvá, keresetté. 
Az értékek, a kulturális és művészeti értékek, ered-
mények és teljesítmények régen és most is az
ember életében akkor érvényesülnek és fejtik ki
áldásos hatásukat, ha a helyükre kerülnek vagy
megtalálják a helyüket. Ha hozzáférhetőek min-
denki számára és mindenféle előjelű körülmények
között is, de szabadok lehetnek, és szabad áram-
lásukban pedig támogatókra is találnak. Ha az
a kor, amelyben születnek, nem képes nyitott-
sággal és érdeklődéssel viszonyulni az irodalmi,
művészeti és kulturális teljesítmények felé, akkor
elveszti az emberi élet lehetőségének esélyét és
kezdhet akár új bolygókat is keresgélni, de nem
fog megértő partnereket találni a kapcsolatterem-
téshez a kerek nagyvilágban, de az egész
Univerzumban sem.
Egy szó, mint száz! A kor kihívásaitól nem szoron-
ganunk kell, hanem megérteni azt. Tilos elzárkózni
például a vadonatúj technológiai jelenségek láttán.
A megújulás elkerülhető ugyan, de nem érdemes
fáradozni vele. 
Használni kell a legújabb technikát! 
Élni kell vele, mert ez lehetőség. Ahogy a problémák
felismerése is gyakorlatilag egy kínálkozó alkalom
arra, hogy a megoldás útjára léphessünk, és akár
sokunk örömére beteljesíthessük vállalt küldeté-
sünket.
Éljen a szabadság!
Éljen a művészet szabadsága!


