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– Összesen több mint félszáz  
illusztrációt – részben egész olda
las kompozíciókat, részben a szö
veg között elhelyezett kisebb raj
zokat – tartalmaz a Magyar Napló 
gondozásában szeptember folya
mán napvilágot látó kötet. Mi in
dított arra, hogy a széles körben 
ismert festészeti és grafikai tevé
kenységed, illetve hadtörténelmi re 
konstrukciós munkáid után egy iro
dalmi klasszikusunk illusztrálásába 
is belevágjál?

– A Zrínyi-eposz iránti érdek-
lődésem egyik fő oka az, hogy  
a művészi alkotás mellett katonai 
hagyományőrzéssel is foglalko-
zom. Immár tizenöt éve vezetek 
egy török kori huszárcsapatot, a Sal
 földi kopjásokat, így ennek a kor-
nak a bűvöletében élek éjjel és 
nappal. A katonai hagyományőrző 
játékokról nagyon sok fényképet 
gyűjtöttem össze, 

és ezekre támaszkodva folyamato-
san készítettem vázlatokat a vívó 
ember mozdulatairól, vagy éppen 
a lovak mozgásáról. A másik ok 
az, hogy a nagyapámat még Su 
bichnak hív  ták, ő magyarosított 
Somo  gyi  ra; a Subichok egy régi 
horvát nemzetség, amelyből a Zrí 
nyiek is származnak – tehát egy 
kicsit romantikusan azt is mond-
hatom, hogy rokona vagyok a 
Zrínyieknek. Per  sze, nem egyenes 
ági, hiszen a Zrínyiág kihalt, de 
szegrőlvégről biztosan így van. 
Megfestettem a Zrínyicsalád tag 
jait, amely képekhez a saját csa-
ládtagjaimról vettem az arcvoná
sok egy részét. A Zrínyiekhez tehát 
szoros érzelmi kapcsolat fűz. Ér 
deklődésem harmadik oka pedig 
az, hogy én a történelmet a had-
történet felől közelítem meg, és  
a török hódoltság kü  lö nö
 sen hősies kor 

szaka volt a magyar történelem-
nek. Nem csak a hadtörténelem 
felől nézve igaz ez; a magyar 
nyelvnek és a magyar kultúrá-
nak is virágkora volt. Háborúban 
hallgatnak a múzsák – nálunk 
azonban nem így volt, hiszen iro
dalmunk első nagyjai Balassitól 
Zrínyiig, Rimayig, és még sorol-
hatnánk, a legvéresebb törökel
lenes harcok közepén éltek. Ők  
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hősies tettként élték meg és áb
rázolták az önvédelmi harcot ugyan-
úgy, ahogy később például Gár 
donyi is az Egri csillagokban. Úgy 
érezték, hogy a keresztény séget 
védik, és Magyarország Eu rópa 
védőbástyája. Valóban így is volt; 
egész nemzedékek voltak hő  sök, 
bátrak. Ők számomra példaképek, 
és szeretném őket a gyerekeim, 
unokáim és az utókor elé is pél
daként állítani. Mindezekből állt 
össze az indíttatás, hogy elkezd-
tem rajzolni az illusztrációkat.

– Úgy tudom, az illusztrált szö
vegkiadás terve hosszú éveken át 
érlelődött benned és vált valóság
gá, tehát nem kifejezetten a mos
tani jubileumot céloztad meg.

– Eredetileg kétnyelvű, ma-
gyar–horvát kiadásban gondolkod-
tam, tekintettel arra, hogy Zrínyi 
Péter, a költő öccse lefordította  
– vagy inkább átdolgozta – az 
eposzt horvát nyelvre. Min den
képpen két nép közös hőséről van 
tehát szó, sőt, mondhatnám azt, 
hogy három népéről, hiszen Zrínyi 
a törököket is hősiesnek ábrázolta. 
Az addig összegyűlt rajzokból 
2013ban Horvátországban rendez-
tem egy kiállítást, amit a horvátul 
jól beszélő Navracsics Tibor akko-
ri miniszterelnök-helyettes nyitott 
meg. A megnyitón felvonult a csák
 tornyai Zrínyigárda, horvát hősi 
énekek hangzottak el, tehát min-
den inspirált arra, hogy befejezzem 
a sorozatot. Végül a kétnyelvű vál-
tozat nem valósult meg; Nav ra
csics Tibor Brüsszelbe ment, így már 
nem tudott bábáskodni a könyv 
fölött. Jött viszont az évforduló, 
és ennek köszönhetően magyarul 
megjelenhet a díszkiadás.

– Konkrét szövegrészeket il
lusztrálsz, vagy inkább a Szigeti 
veszedelem és a végvári harcok 
világát igyekszel képpé álmodni?

– Egyegy rajz sokszor előbb 
indult el, mintsem eldöntöttem vol
 na, hogy a Szigeti veszedelembe 
szánom. Például egy török–magyar 
párviadalt kezdtem rajzolni, kiin-
dulva egy szép szablyából, és csak 
utóbb kerestem hozzá Zrínyivers
 szakot. E keresgélés során sokszor 
elolvastam a művet; igaz, nem mód
 szeresen, elejétől a végéig, hanem 
összevissza beleolvasva. Az így 
belém ivódott gyönyörű sorok,  
illetve rajtuk keresztül Zrínyi im-
ponáló történelemszemlélete az  tán 
újabb rajzokat ihletett. Elkötelezett 
magyar és horvát hazafi volt, egy 
úttal keresztény európai, aki azon-
ban a törököt mint vitéz ellensé-
get is becsülni tudta. Nem békült 
velük, ellenséget látott bennük, 
akiknek a kiűzése élethalál kér-
dése a számunkra – de becsületes 
harcban akarta kiűzni, hős a hős 
ellen küzdve. Ez a hozzáállás ma 
nagyon ritka, sőt, szinte ismeret-
len; vagy meghunyászkodva be-
hódolunk, vagy gyűlölködünk. Zrí
 nyi korában mindkét fél hősiesen 
állt a harchoz, ami nagyon szép 
példa ma is. Nekem, mint művész-
nek inspiráló az, hogy úgy érzem: 
az eposz szerzője, a költő és had-
vezér Zrínyi Miklós hoz-
zám hasonló naiv 
ideal i zmussal 
állt hoz  zá az 
é l e t h e z 

és az eszmékhez, és ezzel a szem-
lélettel ábrázolta dédapja hősies 
helytállását is. Ő is elsősorban 
művész volt, és lenyű göző, hogy 
két hadjárat között, egyetlen télen 
írta meg ezt a hatalmas művet.

– Jóllehet az eposzhoz minded
dig nem készült jelentős illuszt
rációsorozat, azért a szigetvári 
ostromról számos – ha nem is hi
teles – korabeli ábrázolás maradt 
fenn, és Zrínyi Miklósnak komoly 
ikonográfiája van festészetben, gra
fikában egyaránt. A XIX. századi 
magyar és horvát történelmi festé
szetben leginkább Zrínyi kiroha
nását ábrázolták előszeretettel. Me 
rítettéle munkád során ezekből  
a korabeli, illetve későbbi képi áb
rázolásokból, vagy csak a szöveg
gel folytattál párbeszédet?

– Ismerem valamennyi Zrínyi
témájú festményt, de a XIX. szá-
zad romantikus történelmi festé-
szetét nem tudom felhasználni. 
Annál inkább az olyan, kicsit naiv 
ábrázolásokat, mint például Csont 
váry híres Zrínyi kirohanása cí  mű 
képe, amelyen egy városháza
sze  rű épület előtt állva lövöldöz  
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a hős. Másrészt létezik egy vi-
szonylag kevéssé ismert rajzsoro-
zat is, amelyet Szemethy Imre 
grafikus kollégám készített az 
1970es években a Szigeti vesze
delemhez. Meg  lehetősen elvont, 
rész  ben humoros parafrázisa volt 
ez a történetnek, ami akkor nagy 
hatást gyakorolt rám – azt gondol-
tam, hogy másképp ugyan, de ezt 
majd egyszer én is megcsinálom. 
Sokan persze azt fogják mondani, 
hogy én is viccre vettem az eposzt, 
hiszen a saját stílusomban, sokszor 
nagyfejű alakokkal, nem reális 
mozdulatokkal ábrázolom az ese-
ményeket. A rajzaim gyakran nin-
csenek befejezve, mintegy mese-
beli térben lebegnek. Tehát nagyon 
boldog, szabad rajzolói munka 
so  rán készültek a rajzok; nem  
kötött szerződés, határidő, és éve-
kig visszavisszatértem a témához, 
ugyanis én csak így tudok dolgoz-
ni. Ami  kor összegyűlt ötvenhat-
van rajz, amit már ki is állítottam, 
akkor döntöttem úgy, hogy meg-
próbálom kiadni a művet.

– A feketefehér grafikai mun
kásságodon belül ez a legnagyobb 
egybefüggő sorozat. Ter  vezede azt, 
hogy egyes kiemelkedő lapokat 
ön  álló szita nyo mat  ként is kiadsz 
a mű  vészi grafika gyűj  tői szá        má    ra?

– Meg szeretném várni a kötet 
fogadtatását, de mindenképpen jó 
lenne néhány lapot sokszorosítani. 
Ez legfeljebb 15 példányt jelente-
ne, én ugyanis ennél többet nem 
szoktam kiadni, és – mivel semmit 
nem teszek az eladás érde kében – 
ezek is hosszú idő alatt fogynak 
el. Újabb kiállításokra is alkalmat 
adhat a könyv megjelenése; Buda
pesten és Szom bat he lyen már be-
mutattam az anyagot, és egy zág-
rábi kiállítást is tervezünk.

– Vannake más irodalmi klasz
szikusok, amelyek világa a Szigeti 
veszedeleméhez hasonlóan illuszt
rálásra késztet?

– Esetemben valóban az irodal-
mi mű világáról van szó, tehát 
engem nem a konkrét szöveghe-
lyek illusztrálása inspirál, hanem 
a kor levegője. Azokról a korokról 
– például a reformkorról vagy 
1848/49ről – készítettem eddig vi
 szonylag sok, akár kisebb sorozato-
kat is alkotó grafikát, amelyeknek 
az irodalmát is beható-
an ismerem, ol  vas 
tam. Azt, hogy 
é p   p e n 

melyik szöveg indított egyegy 
rajz elkészítésére, általában nem 
is tudom megmondani; aligha-
nem mind együttesen. A Szigeti 
veszedelemnél is Zrínyi eposzával 
együtt mozogtak bennem Balassi 
versei, Kobzos Kis Tamás énekei, 
Istvánffy és mások történelmi 
munkái, a török krónikák és még 
számtalan más forrás, amelyeket 
állandóan olvasok, és amelyek ál-
landóan elbűvölnek. Ezekhez tár-
sulnak a hadijátékokon szerzett 
élményeim, amikor mondjuk tíz 
lovassal vágtatok a behavazott me
 zőn, vagy egy sortűz nyomán lő-
porfüst borítja a csatateret. A konk-
rét művek illusztrálásánál azonban 
figyelembe kell vennem azt, hogy 
engem csak a hadijelenetek inspi-
rálnak, ezzel szemben a tájleírá
sok, párbeszédek vagy szerelmi 
jelenetek nem. Márpedig például 
A kőszívű ember fiaiban nyolcvan 
száza lék ban ilyeneket találunk, 
és csak a fennmaradó húsz szá
zalék az én tollamra kívánkozó 
csata vagy ostromjelenet. Ez a 
most napvilágot látó Szigeti vesze
delemben is érezhető: a vitézek 

románcairól szóló énekekhez 
nem készítettem illusztrációkat.

 Takács Gábor


