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Turbuly Lilla Talált szív című meséje

volt az első munkád. Hogy találtatok

egymásra?

A második kislányommal voltam ter-

hes, és otthon voltam a nagyobbik lá-

nyommal. Vele sokat jártunk mese-

könyvekért a pátyi könyvtárban, ahol

véletlenül láttam meg Lilla Titkosírás

című verseskötetét, Lakner Zsuzsa foto-

montázsaival. Nagyon megkapó, szo-

katlan hangvételű verseket találtam

benne Pepéről, a kisfiúról, akinek annyi-

ra megragadott a karaktere, hogy haza-

mentem és elkezdtem nagy méretben

akvarelleket festeni a versekhez. Ezeket

föl is raktam a blogomra. Egyszer csak

kaptam egy levelet Lillától, azt írta,

véletlenül talált rá a neten a képekre,

amik annyira megtetszettek neki, hogy

megkeresett, és elkezdtünk levelezni.

Hát így kezdődött az ismeretségünk. 

Ezután  kezdtél el gyerekkönyveket

illusztrálni?

Hát, ez ennél egy kicsit bonyolultabb

volt. Otthon egyre többet kezdtem fes-

teni, hol versekhez, hol csak úgy magam-

nak. (Azt tudni kell, hogy szülés előtt egy

grafikai stúdióban dolgoztam reklám-

grafikusként, akkor szóba sem jöhetett

az illusztrálás.) Majd Lilla 2012-ben meg-

keresett, hogy indulhatnánk együtt az

Aranyvackor gyerekirodalmi és illusztrá-

ciós  pályázatán. Ennek persze nagyon

megörültem, bele is vágtunk, mivel egy

meserészletet kértek néhány képpel.

Pepe figurájával Lilla ki is talált egy

történetet, amihez néhány rajzot ké-

szítettem számítógépen. Nagy meglepe-

tésünkre helyezettek lettünk, és a Manó

Kiadó 2013-ban meg is jelentette a teljes

történetet Talált szív címmel. 

Aztán egyre jöttek a felkérések...

Igen, onnantól kezdve egyre több meg-

rendelést kaptam. Szerencsés vagyok,

mert a kiadók kezdtek megkeresni.

Egyedül a Pagony Kiadóhoz mentem el

2013-ban, hogy nagyon tetszenek a

könyveik, és szeretnék velük együtt dol-

gozni. Így kaptam tőlük az első munká-

mat, Igaz Dórával a Doktormeséket,

azóta már több könyvön dolgoztunk

együtt, mint szerzőpáros. A Naphegy

Kiadó is felkért, náluk Tamás Zsuzsa

Kicsi Mimi sorozatát kezdtem illusztrál-

ni, majd a Kossuth Kiadó is megkeresett

egy 14 részes mesesorozattal. Ez volt a

Dombontúli mesék, amit Lackfi János írt.

Vele már nagyon szerettem volna dol-

gozni, úgyhogy nagy örömmel kezdtem

neki ennek a hatalmas feladatnak.

Elképesztően feszített volt a munka,

minden hónapban egy komplett köny-

vet le kellett adni, de élvezetes is, sokat

tanultam belőle. 

Feltöltődésképpen mivel foglalkozol?

Hallottam, hogy szeretsz főzni meg

bogarakat gyűjteni, meg azt, hogy

nagyon szeretsz állatokat rajzolni. 

Ó, igen! Egy óriási kertes házban lakunk

Pátyon. Mindig vannak aktuálisan álla-

tok, amiket tartunk, és azokkal bíbelő-

döm. Mindez a gyerekekért van igazá-

ból, de persze miattam is. Úgy nőttem

föl, hogy mindenféle állat élt körülöt-

tem, anyukámék állattenyésztéssel fog-

lalkoztak, díszállatoktól kezdve min-

denfélével. Szerettem ezt a létformát,

és szeretném a gyerekeimnek is átadni

ezt az élményt. Most éppen tyúkok,
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nyulak, teknős, meg ami a kertben

éppen előfordul: madarak, sünök élnek

nálunk. Nem írtunk, nem permetezünk,

próbálunk együttélni a környezetünk-

kel. Én alapvetően nem szeretem bezár-

va tartani az állatokat, nálunk a tyúkok

is szabadon futkosnak. 

A meseírás hogyan kezdődött?

A villanyoltás utáni esti mesélésekkel

kezdődött. A két kislányom minden

este ragaszkodott a lefekvés előtti

meseolvasáshoz. Kezdetben könyvből

meséltem nekik, de amikor befejeztem,

a nagyobbik lányom mondta, hogy

meséljek még. Akkor kezdtem nekik

fejből mesélni. Különféle karaktereket

találtam ki, és hozzájuk folytatólagos

történeteket, így minden estére meglett

az ő kis sorozatuk, amit vártak. Annyira

rászoktak, hogy már nem is akartak

mást, csak hogy fejből meséljek, így

születtek meg Galádék, a törpék. A fan-

táziámat egy tavalyi munkám indította

el, egy tankönyvhöz kellett kitalálnom

egy manó karaktert, aki annyira az

enyém volt, hogy nem akartam ele-

reszteni. Így kezdtem gondolkodni, ter-

vezni, a végére egy komplett törpe

család született meg a fejemben, saját

személyiségekkel, egy sajátos környe-

zettel fiktív állat és növényvilággal.

Ezek a mesék igazából nagyon is valós

elemekből építkeznek: a mi családunk

meg más ismerős családok szokásai,

viccei, szituációi képeződnek le a tör-

pecsalád életében. 

Irány észak! Ez a címe. Miért?

Nem akarom lelőni a poént, de röviden

arról van szó, hogy a törpecsalád bent

lakik a nagyvárosban egy szűk, szürke

kis lakásban, és egyszer csak kapnak egy

levelet, hogy az Északi-fennsíkon az

egyik rokonuk rájuk hagyott egy óriási

törpevillát. A költözéssel indul a tör-

ténet, majd megtudjuk, hogy ott, észa-

kon mennyi minden új dolog történik

velük, milyen állatokkal, külön-

leges lényekkel ismerkednek

meg. Minden fiktív, néhány dol-

got azért beépítettem az utazá-

saimon szerzett élményekből,

ezek például a sziklák, az ala-

csony növényzet, az éghajlat… A

növények is javarészt fiktívek, az

állatok is kitaláltak: az egyik lény

például a Fennsíki Húsimádó, egy hús-

evő növény, az egyik gyógyleves hozzá-

valója… 

Hogy sikerült együtt dolgozni önma-

gaddal?

Érdekes volt! Nagyon élveztem a tör-

ténetet, a karaktereket kitalálni fejben,

és nem gondoltam volna, hogy ilyen

nehéz lesz magamnak a szövegemhez

rajzolni. Más volt a fejemben és más-

hogy alakultak a rajzok. Ha elém raknak

egy kész szöveget, egyszerűbb meg-

mozgatnom a figurát, meg belehe-

lyezkedni a világába, mint amikor még

én is a szöveget gyúrom közben. Ezért

folyamatosan már eleve úgy alakítot-

tam a szöveget, hogy tudjak hozzá raj-

zolni. Talán ez volt a lényeg, hogy más

volt a munkamódszer. Írtó izgalmas és

nehéz is volt egyben, sok mindenre kel-

lett figyelnem a szöveg kitalálásakor.

Hogy megkönnyítsem a dolgomat,

nagyon sok szituációt, karaktert bele-

raktam, és abból aztán tudtam válogatni

rajzoláskor. Maga a könyv szórakoztató

kis epizódokból áll, van egy váratlan

esemény, ami beindítja a cselekményt,

így születtek meg a valamennyire egy-

másba kapcsolódó kis történetek, a

végére tettem egy kis csavart, kíváncsi

vagyok, ki hogy fogadja majd. 

A mai kor rendkívül vizuális, a

gyerekkönyvek is rengeteget fejlődtek

az utóbbi években. Mi a véleményed,

mint grafikusnak és mint szülőnek,

milyen képeket kell adni a gyerekek-

nek? Mennyire fontos az illusztráció?

Ez elég komplex kérdés. Mindenesetre

rajtunk, grafikusokon is nagy a fele-

lősség, hogy mit rajzolunk oda. Szülő-

ként azt gondolom, hogy nem szabad

leadni az embernek az igényeit, csak

azért, mert kicsik a gyerekek. Azzal

nevelünk, ha feladatot adunk az agyuk-

nak, a szemüknek is. Nagyon fontosak a

szép képek, mert így terelhetjük jó

irányba az ízlésüket. Én is emlékszem

olyan könyvekre, amelyekből felnőtt

koromig táplálkoztam, bele lehetett

feledkezni egy-egy képbe. Később ezek-

ből az emlékképekből merít az ember,

például ha rossz kedve van.  Olyan ez,

mint egy kis menedék. 

A terveidről hallhatnánk?

Nagyon izgulok, milyen fogadtatása

lesz ennek a könyvnek, igazából a visz-

szajelzések fogják meghatározni, hogy

folytatom-e ezt az utat, hogy saját

mesekönyveket írjak. Mindenesetre

nagy kedvem és sok ötletem van a

jövőre nézve, meglátjuk.






