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Tivonul Buffogó (Remsey Dávid illusztrációja 
a Sündör és Niru első kötetéből) 

A Csillanó fém birodalma (Remsey Dávid illusztrációja a Sündör és Niru első kötetéből) 

Borbáth Péter: Sündör és Niru. Sündör nyomában. 
– az első kötet borítója. Csimota Kiadó, 2015. 
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A két Sündör és Niru-kötet álomszerűen kusza,
megkapóan furcsa, eleven, idegen világának von-
zását átélni sokkal könnyebb, mint megfejteni.
A Borbáth Péter-teremtette világban, azaz a Sündör
nyomában és az Együtt Pörkeföldre alcímet viselő
történetekben (minden bizonnyal egy későbbi trilógia
első két kötetében) útinapló-elemekkel kooperáló
kalandregényt olvashatunk. Ám ez a világ a szöveg
szerkezetétől, az úton levés dinamikájától és várható
fordulataitól eltekintve valóban idegen térbe kalauzol
minket: olyan nyelvileg is távoli világba, amelynek
sem működését, sem szavait nem érthetjük.
A regény egy szintjén ugyanis (jól értelmezhető,
vagy az illusztrációk nyomán jól kitalálható) halan-
dzsa szöveg olvasható. Az olvasó (kicsik, nagyok
egyaránt, ugyanis kellemesen tág a könyvek cél-
közönsége) valósággal tobzódik az utazás élmé-
nyeinek leírásában, a felfedezésben. És mintha
csak egy régi útinapló megkapóan pontos jegyzeteit
néznénk, bontakozik ki Remsey Dávid illusztrátor
költői, cizellált világa a lapok közül. Mondhatnám,
hogy mankó, de annál jóval több.
Sündör és Niru története egyébként sem a legké-
zenfekvőbb kalandregény az illusztrálható kaland-
regények közül – csapongó, álomszerű, motivációi
gyermekien szabadok. (A második részben például
a kaland és a jó ügy, egy barátjuk megmentése
érdekében mind feladják addigi életüket – Borbáth
átgondolt, reflektált szövegében megélik a szereplők
a továbbindulást, és maguk is csodálkoznak rajta.)
Az önmagunk meglepése az egyik legkedvesebb,
legélénkebb élménye Borbáth könyveinek, amely
mint visszatérő elem az első és második részben
is szervező ereje a szövegeknek.
A csodálatos világ két kötetének első részében
Sündör élete legnagyobb kalandjára indul: hogy
elfogja a napot. Niru, a barátja utána indul, s cso-
dálatos kalandok és találkozások során Niru, a félénk,

kockáztatva az életét, megmenti a lázas szenve-
délytől elvakult Sündört az út során szerzett barátai
(Tivonul Buffogó, Mirminyó, Bocskoják, Zazil) segít-
ségével és Zazil hihetetlen találmányával. A második
részben az Ushguliban élő zajkereskedő és segédje
kényszerül menekülni a városból – a barátokká
lett csapat felkerekedik, és egy rég elfeledett, szabad
helyre, Pörkeföldre indulnak, mindent hátrahagyva.
Két csodálatos utazás az ismeretlenbe.
A rézkarcokra emlékeztető grafikák néhol széljegy-
zetszerűen, néhol csoportkép-formába rendezve,
néhol dús tájképekben szövik át a könyveket –
formát és logikát adnak a mégoly nehezen meg-
fogható fogalmaknak, lényeknek vagy cselekvések-
nek is, mint a fények és zajok befogása és gyűjtőként
való tárolása, egy város vagy ország épített világa,
vagy éppen egy feltaláló borostyán-állapota (feltalálói
ihletének állapota), vagy az álommángorló kinézete.
A többnyire néhány színnel játszó, de inkább feke-
te-fehérben megjelenő illusztrációk így valóban
előértelmezést hajtanak végre, megadják a szöveg
terében a biztonságos előrejutás lehetőségét.
És ezek a képek tobzódnak, mint ahogy a szöveg
is lírai, tömör és tobzódó: valódi vizuális listát adnak
mindazokról a furcsaságokról, amelyekkel hőseink
találkoznak. Bár a kötetek címe Sündör és Niru, és
a szövegvilág páros főszereplői is ők, az illusztrációk
főhőse talán nem is e két lény (igen, itt lényekről
van szó, manószerű akármikről – bár talán ponto-
sabban fejezem ki magam, ha azt mondom, Sündör
egy sündör, vagyis A sündör, Niru pedig egy vagy
A niru) –, hanem egy harmadik, a feltaláló Zazil.
Zazil figurája volt a kiindulópont, mint azt interjúiban
említi Remsey Dávid, hiszen a kötetek (és az azt
megelőző blog, a Pillanatszorító) képileg aköré
a „feltalálói” kötet köré épülnek, amelyet Remsey
Dávid diplomamunkájában is feldolgozott: a Remsey
család művészi köréhez tartozó Nagyőszi László
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játék-könyve köré, amelyet minden bizonnyal saját
szórakoztatására készített.
A Remsey család játékai, vagy inkább játékos min-
dennapjai hozták el a bábjátszást is a családnak –
művészi játékok játszásával tartották ébren lelki
lazaságukat, s rádiójátékot, énekes estet, művészi
versenyeket játszva élték mindennapjaikat – míg
néhány játék kinőtte a család belső életének kereteit,
így éledt fel a pár évtizedes álomba merült feltalálói
könyv is. „A különös feltaláló figuráját például a csa-
ládunk barátja, Nagyőszi László ihlette, aki szürreális,
áltudományos leírásokat készített olyan tárgyakról,
amelyek az emberiség jövőjét hivatottak jobbítani,
pl. lábpedálos családi űrrakéta, vagy dupla zeppe-
linek, germániumos szemüvegek.”1

A felsorolás, a halmozás, az ellenpontok játéka
érvényesül a leginkább Remsey képein – a néhol
torz tengeri állatkákra, mélytengeri világra, a néhol
egy múltszázadi, fogaskerekekkel dolgozó tudós

Borbáth Péter: Sündör és Niru. Együtt a Pörkeföldre. – a második
kötet borítója. Csimota Kiadó, 2019. 

1 Fényvadászat és világító tenger – Remsey Dávid grafikus, bábművész (https://aranynapokbudapest.blog.hu/2018/4)

Hangbarlang ((Remsey Dávid illusztrációja a Sündör és Niru második kötetéből) 
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Bocskoján és Tivonul Buffogó álma (Remsey Dávid illusztrációja a Sündör és Niru második kötetéből)

Pörkeföld (Remsey Dávid illusztrációja a Sündör és Niru második kötetéből)
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műhelyére emlékeztető, erősebb épített tereket
ábrázoló, aprólékos és részletes helyszíneken, mint
egy rejtvényen, utalások, képi idézetek, asszociatív
játékok kódjait találhatjuk. Hol egy tengeri sün pán-
célja vagy egy cseppkőbarlang kőerezete ismétlődik
kifordítva, felfordítva, házként, városként, barlangként
bukkanva fel egy másik rajzon; hol egy egészen
apró utalás, Tivonul Buffogó zöld színű bőrének
árnyalata a Tivonulok nemzetségének lakóhelyére
érve kelti fel figyelmünket – vagy akár egy nehezen
felfedezhető képi utalás, a Remsey Ilma (Remsey
Dávid nagymamája) illusztrációin is megjelenő béka-
ember alakja köszön ránk, utalásként talán a Remsey
család szerepére a könyv megszületésében.
A szöveg felől nézve az illusztrációk óriási segítséget
jelentenek. Magyaráznak, elképesztenek, aláfestenek,
hangulatot adnak (néhol egészen borongósat),
lágyítják és játékossá teszik a kötet komor oldalát
és megfoghatóvá teszik a szöveg erős nyelvi világát.

Az illusztrációk felől nézve a szöveg kincsesbánya,
hiszen a történet végigvezet egy sor furcsaságon,
mintha csak egy Wunderkammer polcaira irányított
fénykör lenne, egy olyan barokk szekrényé, amelynek
polcait egy különleges képzelőerővel megáldott
festő rajzolja tele természeti és tudományos fur-
csaságokkal. Együtt a kettő pedig egy átgondolt,
sokrétű könyvtárgyat ad ki. Kalandregény, mese,
amelybe egy felfedező útinaplója van rejtve: az írás,
a rajzolás tevékenysége beleolvad a történetbe és
így a könyv kézbevételén át a befogadás folyama-
tába; a történet megélése és mesélése, a képzelet
szárnyalása egyszerre átélhetővé válik az olvasó
számára is.

(Borbáth Péter: Sündör és Nuri – Sündör nyomá-
ban / Együtt Pörkeföldre. Illusztrálta: Remsey
Dávid; Szerkesztette: Csányi Dóra, Tsík Sándor.
Csimota, 2015, 2019.)

Pörkeföld fővárosa (Remsey Dávid illusztrációja a Sündör és Niru második kötetéből)




