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A Baba Jaga mese
szövegközi (fent) és 
fejezetléc-illusztrációja

A Ravasz Aisha mese
fejezetléc-illusztrációja

Benedek Elek Mesemondó esték 
című kötetének Geréb Klára által 
készített fedőlapterve



Geréb Klára (Sza-
badka, 1897 – Ausch-
witz, 1944) Szabadka
első akadémiai kép-
zettségű grafikus- és
iparművésze, egyben
a magyar meseilluszt-
ráció történetének egyik
– eddig fel nem tárt
munkásságú – kép -

viselője. Meseillusztrációi a mese korabeli értel-
mezésének, vizualizációjának kitűnő példái,
s a Benedek Elek-meséskötetek illusztrációs kor-
puszának figyelmet érdemlő részei. Geréb Klára
a szecessziós várossá növő Szabadkán született
1897-ben, s olyan épületek létrejöttét nézhette
végig, mint a Komor Marcell és Jakab Dezső által
tervezett szecessziós zsinagóga (1902) és város-
háza (1908–1912). Szülői házát is Jakab Dezső
(aki nagybátyja volt) tervei alapján adaptálták
1894-ben a Damjanich utca 105. szám alatt (ma
Makszim Gorkij utca 22.), melyben 1996 óta kép-
tár található, így a neobarokk külsővel rendelkező
ház belső tere is megszemlélhető. Ugyanígy
megtekinthető az a ház is, amelyben férjével,
Fenyves Lajossal, a Bácsmegyei Napló és a Mi-
nerva nyomda társtulajdonosával és két gyerme -
kük kel élt 1927 és 1944 között – 2008 óta
ugyanis ebben az épületben van a Szabadkai Vá-
rosi Múzeum. Az épület 1906-ban szecessziós

stílusban épült a Vágó-testvérek tervei alapján, s
2014 májusától ebben látható a Geréb Klárának
szentelt kiállítás. A Benedek Elek-könyv (1925) il-
lusztrációi e tárlaton szerepelnek.
Geréb Klára szabadkai iskolaévei után az Országos
Magyar Királyi Iparművészeti Iskola hallgatója volt
(1915–1920), majd az 1920/21-es tanévben tanul-
mányait a bécsi Kunstgewerbeschule-ban folytatta.
Az általa tervezett fedőlapokkal jelent meg 1922-ben
Szép Ernőnek, a bécsi Libelli kiadónál magyar nyel-
ven kiadott Hetedikbe jártam című könyve, és Vajda
Gyulának, a szabadkai Minerva által kiadott Petőfi
Emlékkönyve. Ugyanebben az évben az Andersen
meséihez készített illusztrációival nyert díjat az Or-
szágos Magyar Iparművészeti Társulat pályázatán.
Munkáit Budapesten az Iparművészeti Múzeumban
mutatták be negyven magyar grafikus készülő me-
séskönyvének grafikai lapjaival együtt.1 Nádai Pál,
a pályanyertesek névsorát és munkáit ismertetve
ugyan nem tér ki a fiatalok alkotásaira, de leszögezi:
„s valóban nem tíz-tizenkét, hanem huszonöt-har-
minc gyönyörű magyar képeskönyvvel lennének
gazdagabbak a gyermekek játékpolcai, ha (…)
az a sok fájdalmas „ha” nem volna”.2 Geréb Klára
említett – Andersen Az útitárs című meséjéhez ké-
szült – tizenkét illusztrációja ma a grafikus gyermekei
tulajdonában van Amerikában, s ez évben jelentek
meg először a művész fia által írott könyvben.3

1925-ben „a Franklin Társulat, rajzainak stílusos kife-
jező jellemző erejét méltányolva megbízta Benedek
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1 A pályanyertesek közül az első, ötezer koronás díjban Kozma Lajos (1884–1948) a Zsuzsa Bergengóciában című mesés-
könyv illusztrációiért; a második, háromezer koronás díjban Haranghy Jenő (1894–1951) részesült; s a harmadik, kétezer
koronás díjat két pályázónak – Biczó Andrásnak (1888–1957) és Undi Mariskának (1877–1959) – ítélték oda. A bírálóbi-
zottság egyenként ezer koronás díjjal tüntette ki Egyed Errna (1889–1949 után), Frankovszky Adrienne (1897–1953), Gep-
hardt Tibor (1902–1994), Sebők Margit (1882–1964), Szabó József (1902–1993), Vaszary Gábor (1897–1985) és Geréb
Klára munkáit.

2 Nádai Pál: „Gyermekképeskönyvek. Pályanyertes grafikusok.” Magyar Iparművészet, Budapest, 1922., 3–5.
http://epa.oszk.hu/01000/01059/00149/pdf/EPA01059_Magyar_Iparmuveszet_1922_01_003-005.pdf (2014.08.08)

3 Fenves, J. Steven: The Life and Art of Klara Gereb. AuthorHouse: Bloomington, 2014, 26–32. oldal.
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Elek meséinek illusztrálásával.” – írta a szabadkai
Szombat című lap, röviden ismertetve Geréb Klára
addigi munkásságát.4 Benedek Elek Mesemondó
esték című, orosz, japán, arab és más meséket tar-
talmazó kötetét Budapesten a Lampel R. (Wodianer
F. és Fiai) R. T. Könyvkiadóvállalata 1925-ben adta ki
a Franklin Társulat nyomdájában. Benedek Elek
levélrészletei között a következőket olvashatjuk
a Franklin Társulatról: „az én szerkesztésem idejében
a Jó Pajtás meg sem közelítette a Cimborát, amiben
nagy része volt a szűkkeblű Franklin Társulatnak.
Nem csináltam igazi kedvvel azt az újságot, mert ret-
tenetes volt látnom, hogy az a gazdag társulat meny-
nyire kizsarolja az írókat, milyen nevetséges összegű
díjakat fizet, s azt alig lehet kivájni tőle.”5 Nem tudjuk,
Benedek Elek ismerte-e Geréb Klára korábbi illuszt-
rációit, s azt sem, ez a mesekötet miért nem szerepel
Benedek Elek műveinek válogatott listáján, amelyek
közül több mesekötetét, más-más kiadónál – pl. Sin-
ger és Wolfner, Pantheon, Athenaeum, Franklin Tár-
sulat – Mühlbeck Károly (1869–1943) illusztrálta.
Geréb Klárának 1925-ben nem ez volt az egyetlen,
könyvkiadással kapcsolatos munkája, mert a szabad-
kai Minerva Rt. nyomda és kiadó számára tervezte
meg Szenteleky Kornél Úgy fáj az élet… című elbe-
széléskötetének fedőlapját. Geréb Klára felkérésének
módja és oka a Mesemondó esték című kötet illuszt-
rálására további kutatás tárgya, s azt a tényt sem
lehet kizárni, hogy a művész nagybátyja, Jakab
Dezső, a magyar szecessziós építőművészet egyik
jelentős személyisége volt, akinek 1894–1930 között
számos, Komor Marcellal tervezett épülete készült el
Szabadkán, Nagyváradon, Temesváron, Marosvásár-
helyen, Budapesten.6 Annyi bizonyos, hogy a könyvet
Szabadkán is ismerték és megrendelhették Víg
könyvkereskedőnek a Hírlap című szabadkai napilap-
ban megjelenő reklámja alapján.7 Ennek ellenére

a könyvnek mára egy példánya sem maradt fenn
a városi közgyűjteményekben, illetve a Szabadkai Vá-
rosi Könyvtárban. Az illusztrációk szkennelt változatát
a Szabadkai Városi Múzeumban megrendezett tár-
latra az Országos Széchényi Könyvtárból szereztük
be. A 114 oldalas kötethez készült illusztrációk az al-
kotó eddig ismert egyetlen, könyvben megjelent gra-
fikai sorozata. A könyv aranyozott gerincfelirattal,
egészvászon kötésben, színes illusztrált fedőlappal
jelent meg. A szövegközti fekete-fehér grafikák félol-
dalas, záródísz, iniciálé és fejezetléc-illusztrációkra
oszthatók. A könyv formálásának stílusa követi azokat
a törekvéseket, amelyek a 19. és 20. század forduló-
ján, a szecesszió megjelenésének idején, az új mű-
szaki vívmányoknak köszönhetően fejlődésnek
indultak Magyarországon is a nyomdászmesterség
gyakorlatában. Geréb Klára a Mesemondó esték fe-
dőlapjának alapszínét indigókékre tervezte, ami össz-
hangban áll a kötet címében levő „est” szó
megjelenítésével. Az indigókéken jól érvényesül –
mint az égen a csillagok – az aranysárga színnel írott
szöveg: a szerző neve, a könyv címe és kiadója. A fe-
dőlap-illusztráció a szecessziót idézi a négyzetes
képmezőben található átlós kompozícióval, a vár fe-
letti éjszakai égen suhanó mesebeli jelenettel. Alul
a vár fekete formái és felül a fekete női figura közötti
felfelé haladó átlós sávban cinóberpiros öltözetű két,
gyermekekre emlékeztető mosolygós figura repül
a fekete mesehős mellett. Cinóberpiros az illusztráció
alján, középen megjelenő jelzet, Geréb Klára neve is.
A belső illusztrációk részletgazdagságukkal és apró-
lékos kidolgozottságukkal ellensúlyozzák a színek hi-
ányát. Az iniciálékat kivéve egyetlen képmező sem
négyzetes, hanem kevésbé vagy kifejezetten nyúj-
tott vízszintes alakú, a fejezetlécek legtöbbje pedig
felül íves záródású. Ez utóbbi csoportban megjelen-
nek a mesék címei, a szövegközti nagyobb jelenetet

4 Szombat, 1925. december 8., 48.
5 Szabó Zsolt: „A levélíró Benedek Elek”. A népköltészet terített asztalánál. Benedek Katalin (szerk.) Budapest, 2011. MTA

Néprajzi Kutatóintézete, 133–144. oldal.
6 Várallyay Réka: Komor Marcell – Jakab Dezső. Holnap Kiadó, Budapest, 2006., 191–193. oldal.
7 Hírlap, V./290., 1925. december 15., 7.
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ábrázoló féloldalas illusztrációknál pedig a kompozí-
ció részeként jelenik meg egy-egy, a meséből kira-
gadott szövegrészlet. A nagyobb, belső illusztrációk
tehát a fejezetlécek és a szövegközti grafikák, ame-
lyek minden alkalommal mesére utaló ábrázolást tar-
talmaznak. Az ábrázolások között előfordul kompozíciós
és figurális megoldás ismétlése is – ilyen pl. az Ander-
sen-mese egyik illusztrációja és a Tóbiás és Tóbiáska
fejezetléce. Mindkettőnél megjelenik a vándorfiú motí-
vuma, akinek hátán batyu, kezében bot van, tekintete
a háta mögött levő templomtorony felé fordul, s balján
egy nagy fa látható. Különbség csak a grafika keretezé-
sében és a kivitelezés technikájában van. Geréb Klárát
a környezetében látott valós világ is megihlethette egy-
egy jelenet vagy motívum megformálásához. A Sze-
rencsefia János című mese fejezetlécében
a megjelenített kovácsoltvas kerítés dekoratív, pávafarok
formája az 1902-ben épült szabadkai zsinagóga sze-
cessziós kerítésére emlékeztet (egyik tervezője ennek
is Jakab Dezső, aki Geréb Klára édesanyjának testvérét,
Taussig Irént 1904-ben vette feleségül), még ha mö-
götte nem is a zsinagóga, hanem a klasszicista épület
látható. S ha nem is a szabadkai példa volt a meseil-
lusztráció kerítésének megformálásához szolgáló elő-
kép, az illusztrációnak akkor is az olvasó világával való
kapcsolatteremtés volt az egyik célja. Hasonlóan Be-
nedek Elek „átdolgozási” módszeréhez. Talán az egyik
legkifejezőbb példája ennek az orosz Baba Jaga-mese
szövegközti illusztrációja, amelyen egy kislány jelenik
meg közép-európai miliőben, két virágbokros dézsa
között – amilyeneket a korabeli szalonfestők használ-
tak alföldi tanyák festésénél – egy hatalmas fa ajtó kö-
zepén rövid, divatos ruhácskában, cipőben, masnival
a rövid haja tetején. Különösen érdekesek a mesék
záró illusztrációi, amelyeknek formája más-más, s csak
egy esetben, a 20. oldalon ábrázol negatív cselekede-
tet (verést), a többi figurális, kör- vagy/és szívalakú dísz,
amelyekben néhol a „vége” szó jelzi a mese végét.
Geréb Klárára a szecesszió lágyabb, a természeti
formákkal harmonizáló vonulata volt hatással.
Illusztrációinak jellemzője a könnyed vonalvezetés,

az aprólékos kidolgozás, a természetesség. A valós
világ és az imagináció harmonikusan van jelen
ezeken a képeken. A szecesszió dekorativitása és
dinamikája, ikonográfiájának kedvelt motívumai
jelentek meg a grafikusmesterség és művészi fan-
tázia ötvözetének érett fokán. A Szabadkai Városi
Múzeum a tragikusan elhunyt művész több alko-
tását őrzi, közöttük két arcképvázlatát (Öregember-
fej 1926, Női arckép)8 és néhány, olaszországi,
ausztriai és franciaországi utazása során készült táj-
képet és városképet ábrázoló grafikáját. Ezen kívül
a szabadkai múzeumban találhatóak még a valaha
a művész tulajdonát képező angol The Studio című
folyóirat példányai, valamint az a kanapé, amelynek
huzatát Jakab Dezső tervei (1928) alapján – a csa-
lád emlékezete szerint – Geréb Klára és édesanyja
hímezték.9 Geréb Klára meseillusztrációi nem csak
a magyar, valamint a vajdasági illusztráció és alkal-
mazott grafika 20. századi történetének figyelmet
érdemlő részei, de a művész kevés fennmaradt
műve között is fontos helyük van. Ezek a metszetek
a fiatal alkotóművész korai időszakának érett alko-
tásai, felmutatják művészi erejének és technikai,
mesterségbeli tudásának magas fokát.
(Benedek Elek: Mesemondó esték. Ill. Geréb Klára.
Bp., 1925. Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) R. T.
Könyvkiadóvállalat)

8 Ninkov K. Olga: Lica vremena. Portreti umetničke zbirke Gradskog muzeja Subotica – Az idő arcai. A Szabadkai Városi Mú-
zeum Művészeti osztályának arcképei. Szabadka, 2013. Szabadkai Városi Múzeum, 165–166. oldal.

9 Ninkov K. Olga – Vuković Dulić, Ljubica: Secesija u subotičkim javnim zbirkama – Szecesszió a szabadkai közgyűjtemé-
nyekben. Szabadka, 2013, Szabadkai Városi Múzeum, 54, 105, 157, 176. oldal.

Záró illusztráció
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A Szép Karolina című mese fejezetléc-illusztrációja

A Tóbiás és Tóbiáska című mese fejezetléc-illusztrációja

A Sabarsa című mese fejezetléc-illusztrációja


