
 
 

 
 

Poszet Cynthia: A Tollkirály (Szász népmesék) 

Muhi Sándor 

 

Tanulásról, átélésről, kötődésről egy Dsida-kötet  
és egy meséskönyv illusztrációi kapcsán 

 
 
  Tulajdonképpen hálás vagyok Végh Balázs tanár úrnak a lehetőségért, 
hiszen az ő ötlete volt, hogy a költő születésének 100. évfordulója kapcsán, az 
Ady Endre Társaság kiadásában 2007-ben Szatmáron megjelenő, Az én dalom 
című verseskötetet gyermekrajzokkal illusztráljuk.  

  A felkéréssel kapcsolatban már 
az első pillanattól az volt a vélemé-
nyem, hogy nem egészséges, nem 
szerencsés dolog egy ilyen kiadványt 
egyetlen tanulóval illusztráltatni, mert 
így a képanyag egysíkúvá válhat, és 
kisebb a válogatási lehetőség is.  
  Kérdés volt az is, hogy ki az a 
tanuló, aki egymagában fel tud nőni 
ehhez a nagyon összetett, szomorkás 
hangulatú, századeleji világhoz, és 
méltó partnerévé válhat a kirobbanó 
tehetségű, koraérett Dsida Jenőnek?  
  A felkérés már a kezdetekben 

felvillantott egy másik, nagyon fontos lehetőséget is, ti. azt, hogy az illusztráció 
kapcsán tanulók százait ismertethetem meg a szatmári születésű költő életével, 
műveivel, helyi vonatkozású, ide 
tartozó emlékekkel, a múlt századelő 
szatmári hangulatával, a költő szob-
rával, emléktáblájával, a Dsida Jenő 
utcával, a Királyi Katolikus Gimná-
ziummal (amely épületében ma a 
Mihai Eminescu Kollégium műkö-
dik), és még sorolhatnám.  
  Képzőművészeti feladatként 
sem érdektelen egy illusztráció elké-
szítése, de ennek az elsősorban 
 
szakmai jellegű területnek az 

 



 
 

Bakó Eszter: Ki ölte meg az óriásokat?  
(Szász népmesék) 

 
 

Csáki Helga: Dal a kis fehér kutyáról 
(Dsida Jenő) 

aprólékos ismertetésével, bemutatásával nem szeretném untatni az olvasót. 
  Miből állt a közös munkánk? Természetesen nem abból, hogy a tanulók 
rajzolgattak, a tanár válogatott, és ebből csak úgy magától kötet lett. 
  Tény, hogy alaposan fel kellett készülni rá, hiszen ha azt szeretnénk, 
hogy a tanulók komolyan vegyék a munkát, nincs más választásunk. A felnőt-
tek félrevezethetők (a napi politika rendszeresen igazolja ezt a megállapítást), a 

gyermekekkel szemben minden ilyen 
kísérlet eleve kudarcra van ítélve, 
hiszen tapasztalataim szerint ők min-
den korban és minden körülmények 
között meglepő biztonsággal választ-
ják el a hamist a valóditól, a hitelest a 
hiteltelentől. 
  1. Első lépésként összegyűj-
töttem néhány dokumentumot, fotó-
kat, könyvborítókat, arcképeket stb., 
és bemutattam a tanítványaimnak.  
  2. Azután kinyomtattam a 
megjelentetésre javasolt verseket több 

példányban, alaposan áttanulmányoz-
tam ezeket, majd felolvastam, és ki-
osztottam igény szerint néhányat a 
tanítványaimnak a Kölcsey Ferenc Fő-
gimnáziumban és a 10-es számú Általá-
nos Iskolában. Az anyag leadása előtt 
egy jó hónappal kezdődött el ez a kö-
zös munka. Megbeszéltük az ötleteket, 
elképzeléseket, a képek méretét stb. 
Körülbelül 180–200 tanuló kezdett 
hozzá az illusztrációk elkészítéséhez.  
  3. Egy héttel ezután megbeszé-
lést tartottunk a félkész munkákról, 
kiértékeltük valamennyit, megvitattuk a folytatást.  
  4. Két hét múlva újból megbeszélést tartottunk, ekkor esett szó az 
utolsó simításokról, a válogatás módjáról, a kötetbe kerülő rajzok számáról, a 
borítóra szánt illusztrációról.* Megállapodtunk abban is, hogy a munkákat egy 
héten belül le kell adni.  

                                                 
* A képeken látható borítók szerzője Mitroi Sixtine, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmár-

németi 



 
 

Huszti Brigitta: Őszi dal (Dsida Jenő) 

  5. A leadás napján előválogatást végeztem, ekkor hozzávetőlegesen  
40-45 rajzot vettem magamhoz.  
  6. Ezek közül kellett a továbbiakban kiválasztanom azt a 15 munkát, 
amelyekkel a kötetet illusztráljuk. Mondanom sem kell, nagyon sok gondot 
okozott a választás, hiszen volt olyan vers is (például: Ártatlanság, Dal a kis fehér 
kutyáról, Juliska bánata stb.), amelyhez 3-4 kiváló illusztráció is készült. Komp-
romisszumos megoldást kellett keresnem, hiszen nyilvánvaló, hogy a kötetben 
egy vers mellett csak egy rajz szerepelhet. Van viszont a kötetnek borítója, és a 
borítónak van hátlapja is. Így szerepeltethettem a kötetben két illusztrációt is 
egy versről, és így lett a tervezett 15 rajzból végső soron 21.  
  7. Ezek után lefotóztam és számítógépesen átdolgoztam a képanyagot, 
elkészítettem több példányban, változatban a könyv borítójának a tervét, ki-
nyomtattam ezeket, mellé tettem a szövegrészt és az egész anyagot CD-n, és 
kinyomtatva átadtam a nyomdának. A végeredményt természetesen a tanítvá-
nyaimmal is közöltem, sőt bemutattam nekik a CD-t, a borítót és az illusztráci-
ókat is. Ez különösen hasznos dolognak bizonyult a VII. osztályban, ahol 
ebben az időszakban egészen véletlenül rajzórán éppen egy könyv borítójához 
készítettünk terveket.  
  8. Az anyag leadása után elküldtem az illusztrációkat a Szatmári Magyar 
Hírlapnak, ahol ezeket folyamatosan közölték. 
  A fentiekkel azt szerettem volna jelezni, hogy ez az erőfeszítés messze-
menően jó befektetés, hiszen ebben a formában a tanítványaim nemcsak iro-
dalmi, helytörténeti, képzőművészeti 
stb. ismeretekkel gazdagodtak, hanem 
érzelmileg is sokat nyertek. Biztos, 
hogy ezek után sem Dsida Jenőt, sem 
az illusztrált verset (verseket) nem fe-
lejtik el. Az is nyilvánvaló, hogy sokan 
közülük megvásárolják majd ezt a kö-
tetet, és mivel ők is szerepelnek benne, 
talán még a gyermekeik, unokáik is kö-
tődni fognak ehhez a költői világhoz.  
  Természetesen nem először 
használtuk ezt a módszert. Évtizedek 
óta úgy tanuljuk a művészettörténetet, 
hogy lerajzoljuk, hogyan készülhetett jó ötszáz éve a Mona Lisa, hogyan 
építették a Colosseumot vagy az alexandriai világítótornyot. Ez így rendjén is 
van, hiszen az emberiség kutúrtörténete alapvetően vizuális jellegű, az a kis, 
Gutenberg találmánya által indukált kitérő  



 

(a könyvnyomtatásra gondolok) csak egy röpke epizód, zárójel. Az utóbbi 
években, napjainkban a kábeltelevíziónak, a világhálónak, a digitális fényképe-
zőgépnek, az új nyomdatechnikának köszönhetően ez a vizuális jelleg egyre 
erőteljesebb, egyre dominánsabb formában jelentkezik. Mindez nem azért tör-
ténik, mert valakik így határoztak a fejünk fölött, hanem azért, mert a vizualitás 
az emberi kommunikáció alapvető, markáns jellemzője. 
  Úgy tűnik, ezzel a kezdeményezésünkkel divatot teremtettünk, hiszen 
röviddel a Dsida-versek illusztrálása után újabb felkérés érkezett, ezúttal a 
Szatmári Magyar Hírlap főszerkesztője, Veres István részéről, aki az általa ma-

gyarra fordított szász népmesék illuszt-
rálására kérte fel tanítványaimat. A fen-
tihez hasonló lelkesedéssel és módsze-
rességgel láttunk ehhez a munkához is. 
Ezúttal is több mint száz jól sikerült 
illusztrációból választottunk ki tanítvá-
nyaimmal néhányat, és ezekkel gazda-
gítottuk, színesítettük a Hírlap Könyvek 
eddigi legszebb, legmutatósabb kiad-
ványát. A főszerkesztővel és Köves 
Péter nyomdaigazgatóval eleve úgy 
gondoltuk, hogy egy olyan kiadvány, 
amely gyermekek közreműködésével 

gyermekek számára készül, megkülönböztetett figyelmet érdemel, és a legna-
gyobb gonddal kell szerkeszteni, csak jó minőségű papírra szabad nyomtatni 
stb. Sejtettük, hogy nem ez lesz a legutolsó felkérés, ezért úgy gondoltuk, hogy 
jó, ha eleve sorozatban gondolkodunk. Ennek megfelelően a Dsida-kötethez 
hasonlóra terveztem a második könyv méretét, formáját, borítóját, valamint az 
illusztrációk elrendezésének módját is. Ezt a kedves, mutatós kötetet 2007 de-
cemberében sikerült megjelentetni, és joggal elmondható róla, hogy a felnőttek 
és gyermekek között egyaránt sikert aratott egy olyan világban, amelyben a 
könyv, az olvasás egyre többet veszít népszerűségéből. 
  Gyakran olvashatunk olyan eszmefuttatásokat, amelyek a tantárgyak 
közötti kapcsolatokról, az összefonódások nélkülözhetetlenségéről, interdisz-
ciplinaritásról tudósítanak. Fontos terület ez, a tanügyi reform alappillérévé 
válhatna, ha konkrét, kivitelezhető, osztálytermekben megvalósítható tettekre 
lehetne váltani az elméletet. Hatalmas erőforrásokat szabadíthatna fel, ha végre 
megértenénk azt, hogy az iskolában tulajdonképpen nem rajzolni tanulunk, 
hanem egy rendkívül értékes, aktivizáló, vizuális, kreatív módszerrel, rajzolva, 



festve, pecsételve, ragasztva, illusztrálva fedezzük fel a világot, és ez alatt a „vi-
lág” alatt nem csupán a képi vagy az ábrázolt környezet értendő.  
   Tanulásról, átélésről, kötődésről írtam a címben azzal a mélységes meg-
győződéssel, hogy átélés, kötődés nélkül a tanulás mit sem ér. Ahhoz pedig, 
hogy a tananyag átélt, sokoldalúan hasznosítható tudássá váljék, kötődés is kell, 
és ennek megvalósítása új módszereket, rugalmasabb megközelítéseket, több 
nyitottságot feltételez. Egy ilyen, a gyakorlatban is kipróbált, bevált módszer 
lehet a fentiekben leírt kísérlet is. 


