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A képeskönyvek: élet és nyelvelmélet kérdése

Egy festményből mindenekelőtt  
a kapcsolatok és az összefüggések tűnnek ki. 

(Pierre Soulages)1

1. Képeskönyvek, iskola: a nyelv kérdése

Az elsőre némiképp enigmatikusnak ható cím alatt egy olyan kérdéskörből 
szeretnék néhány hosszabb kifejtésre váró gondolatot felvetni, amely régóta 
foglalkoztat, ámde most aktuális. Talán ellentmondásosnak tűnik, de valóban 
azt gondolom, hogy a képeskönyvek révén az iskola maga mögött hagyhatja 
azokat a beállítódásokat, melyek közé a hetvenes évek elején zárkózott be, 
pedig akkor nyílt meg számára – François Ruy-Vidal kifejezését idézve    – a 
„csupa szín” irodalom lehetősége.

A közelmúltban Isabelle Nières-Chevrel arra hívta fel a figyelmet, hogy 
„az irodalmi alkotást nem szűkíthetjük le az intertextualitás játékaira és a nar-
ratív instanciák összetettségére, mint ahogy azt olykor kissé elhamarkodottan 
gondoljuk”.2 Azt hiszem, arra a didaktikai konfigurációra gondolt, amely a 
narratológiának, a szemiotikának, illetve – hogy nagy lépésekkel haladjak – az 
iskolai tananyagra alkalmazott irodalmi strukturalizmusnak van alávetve, il-
letve mindarra, ami ebből mint technicizmus, didaktizmus és sematizmus 
következik, és egy olyan tudományosság pecsétjét  viseli, amely összekeveri a 
tudományt az elmélettel, az utóbbit el is utasítva ezzel. Ez pedig több, mint 
káros az oktatásra, továbbá arra is, ami azt a kritikai gyakorlat és a kritikus 
olvasás helyévé teszi. Ezek a gyakorlatok nem korhoz kötöttek! Egyébiránt 
érdemes hangsúlyozni: épp akkor válik lehetővé, hogy a képeskönyvek irodal-
mát egy új konfigurációban olvassuk, mely több figyelmet fordít egyfelől a 

1 Bernard Ceysson beszélgetése Pierre Soulages-zsal 1976-ban: Bernard ceysson, Pierre 
Soulages (Paris: Flammarion, 1979). A festészetről, illetve arról, amit képnek nevezünk, va-
lamint a nyelvről lásd Henri Meschonnic gondolatait: Henri mescHonnic, Le Rythme et la 
lumière: Avec Pierre Soulages (Paris: Odile Jacob, 2000).

2 Isabelle nières-cHevrel, „La transmission des valeurs et les ruses de la fiction: petite 
mise en perspective historique”, in Littérature de jeunesse, incertaines frontières: (Colloque de 
Cerisy, juin 2004), dir. Isabelle nières-cHevrel, 140–155 (Paris: Gallimard Jeunesse, 2005), 
155.
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nyelv életére, másfelől a nyelvelméletre abban az értelemben, ahogy Saussure 
gondolta a fogalmi megragadásra tett kísérleteit („nincs a nyelvben semmi, 
ami nem hagyományozódik tovább”3), amikor Saussure kiadatlan írásainak 
megjelenése nyomán4 felfedezzük, hogy tévedés volt Saussure és a struktura-
lizmus között folytonosságot feltételezni és hirdetni.5 Egyetlen példát ragadok 
ki, mely rámutat, hogy „a nyelv élete és az elmélet” összekapcsolódik: 

Minthogy a nyelvezet (langage) egyetlen megnyilvánulási formájában 
sem szubsztanciát kínál, csupán fiziológiai, fizikai és mentális erők izo-
lált vagy kombinált hatásait, és minthogy mégis minden megkülönböz-
tetésünket, egész szókészletünket (terminologie), az összes beszédmó-
dunkat egy szubsztancia önkéntelen feltételezése formálja, muszáj min-
denekelőtt elismernünk, hogy a nyelvelmélet (théorie du langage) 
legfontosabb feladata az lesz, hogy elsődleges megkülönböztetéseinket 
feltárja.6

Erre nyilván azt fogják mondani, hogy már jó ideje beszélünk a szubjek-
tum visszatéréséről, a technicizmus is kapott már bőven kritikát, és az is igaz, 
hogy a 2002-es kerettantervek e tekintetben a legjobb hagyományt képviselik, 
amely az egyeztetésekre és a szereplők józan eszére apellál.7 Azonban nem 
lehet elmenni amellett, hogy az alsó és főleg a felső tagozatban (collège) a ké-
peskönyvek didaktikájában eklekticizmus uralkodik. Ez láthatóan azt jelzi, 
hogy bár elismerjük a saját nézőpont szerepét e tevékenységben és a tevékeny-
ség át- és kigondolásában, ezzel pedig az értékkonstrukcióban, az eklekticiz-
mus mindenekelőtt annak a visszautasítása, hogy a nézőpont és a rendszeres-
ség között kapcsolat legyen, és annak is, hogy a saussure-i „elsődleges szubsz-
tanciák” kérdését felvessük. Ennek láncreakciószerű következménye az, hogy 

3 Ferdinand de saussure, Écrits de linguistique générale, dir. Simon bouquet et Rudolf 
engler, Collection Bibliothèque de Philosophie (Paris: Gallimard, 2002), 54.

4 Uo.
5 Lásd a Langages kiváló tematikus számát: Linguistique et poétique du discours: A partir 

de Saussure, Langages 159 (2005).
6 Uo., 197.
7 A kiegészítések kiemelik, hogy „a tanár feladata az, hogy ezeket [a retorikai és a stiliszti-

kai alakzatokat] minden formalizmus nélkül világítsa meg, ugyanakkor hatásukat nem szabad 
csökkenteni. Mint más esetekben, az oda-vissza mozgás az olvasás és az írás között (nyelvi 
játékok) e tekintetben is sokszor hasznosabb, mint a hosszas magyarázat”. Később, a „kép 
olvasása és értelmezése” kapcsán: „Vigyázni kell azonban arra, hogy a tanulókat ne zárjuk be 
fölöslegesen a formalista magyarázat keretei közé”. (Littérature, cycle des approfondissements, 
[cycle 3], CDNP, 2002, coll. „Documents d’application des programmes”, 7.) 
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a diszkontinuitás ragadja magához az irányítást, azaz mindenfélét csinálunk, 
de ennek pont az ellenkezőjét is. Például, ha követjük a minisztériumi ajánlá-
sokat, akkor az úgynevezett értelmezői vitát a fékevesztett szubjektivizmus 
felől indítjuk, mondván, hogy mindent szabad, és a tekintélyelv hagyományai 
alapján azzal zárjuk le, vagy akár végkövetkeztetésünk is az lesz, hogy „nem 
minden cselekedet, nem minden magatartás, nem minden ítélet, nem minden 
kifejezésmód vagy írásmód egyenlő”, és más kritériumot nem állítunk fel, 
mint „az író és a művész szándékát, vagy nem a tanítójuk, hanem más közve-
títők olvasatát”, tekintélyekét tehát, ettől pedig skizofrénné válik az a didakti-
ka, amely azt állítja magáról, hogy odafigyel az olvasói szubjektumra… Rá-
adásul a jelentés kérdése is az eklektika hálójába hull: a tanterv „technikai 
útmutatásokat” ad, ezeket csak alapelemeknek tekinti, melyeket nem kell 
megtanítani, nehogy „téves, közelítőleges megállapításokhoz” vezessenek, 
mégis az a szerepük, hogy irányítsák a tanárok választását. Azt is meg kell je-
gyezni, hogy a kerettantervekben és számos didaktikai munkában ezek a csak 
a tanároknak szóló alapelemek kizárólag implicit módon nyernek kifejezést, 
méghozzá mindig széttartó, implicit utalások eklektikus halmozódása révén. 
Ebből már érthető: ahelyett, hogy előbb szétválasztanánk valamit, aztán pe-
dig összeraknánk azt egy különbségeket tagadó, egységesítő szintézisben, a 
rendszeresség (systématicité) gondolata és fenntartása nélkülözhetetlen. 
A  rendszeresség arra ösztönöz, hogy megőrizzük az állítás (dire) és az élet, 
a jelentés és az érték homogenitását, az értékét és a mű definíciójáét, a műét és 
a művészetét; mindig arra törekszik, hogy megőrizze a folytonosságot, melyet 
a művek eltérő modalitású olvasatainak szubjektiváló és kapcsolatteremtő ak-
tivitása hoz létre, miközben a nyelv antropológiai és poétikai primátusát is 
folyamatosan fenntartja.

Ezért tűnik sürgősnek, hogy átgondoljuk a nyelv életét (la vie du langage), 
hiszen ezzel a nézőpontok jelentősége mellett állunk ki, pluraritásukat és sok-
féleségüket hangsúlyozva, s ugyanígy, átgondoljuk a nyelvelméletet (la théorie 
du langage) is, mert ezzel olyan rendszerességet biztosítunk, amely a plurali-
tást nem a diszkontinuitások egymás mellé állításaként, hanem a kontinuitá-
sok kölcsönhatásaként fogja fel. A  képeskönyvek nagyszerű kiindulópontot 
adnak ahhoz, hogy az itt sietősen felvázolt problémát továbbvigyük, és to-
vábblépjünk a képeskönyvek, az olvasás és az iskolai irodalom poétikája felé, 
tehát a művekhez való kritikai viszony poétikája és végső soron az olvasók 
poétikája irányába.

Mindebből adódóan a következőket állítom:
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• a képeskönyvek arra ösztönöznek bennünket, hogy a műfaj, a téma és 
az osztályozási kategóriák minden realizmusa helyett a mű nominaliz-
musát részesítsük előnyben, vagyis arra figyeljünk, hogy mi az, amit 
csak ő csinál, úgy, ahogyan ezt csinálja;

• a szöveg–kép viszony, amely a képeskönyvet a kapcsolat olyan módja-
ként definiálja, amelynek a keretei már magának a kapcsolatnak a lét-
rejötte előtt adottak, arra ösztönöz minket, hogy a priori ne tudjunk 
túl sokat arról, hogy mi szöveg és mi kép, sőt elhatárolódjunk attól, 
amit róluk tudunk, ha a képeskönyv elsődleges kapcsolati erejére va-
gyunk kíváncsiak;

• a képeskönyvek olvasásakor az a lényeges, hogy ne annyira a jelentést, 
mint inkább a ritmust kövessük, ne a jelentő szerkezeteit, hanem a kap-
csolatteremtés gesztusait;

• noha a képeskönyv látszólag állandó megújulásával nyűgöz le minket, 
a művek ereje talán kevésbé az újdonság sokszor csalóka hatásaiból 
származik, mint inkább az újrakezdés öröméből, amelyet kizárólag a 
mű „általános hangzóssága” (sonorité générale)8 képes közvetíteni: ezt 
hívom kapcsolat-költeménynek,9 és ebből következik természetesen a 
képeskönyvek olvasásának, a képeskönyveket használó iskolának a po-
litikája és etikája is. 

2. Képeskönyvek, műfajok: ami kitűnik

Amikor továbbképzést tartok, és azt kérem, hogy próbáljuk meghatározni 
egy adott képeskönyv műfaját, a válasz gyakran tematikus („a könyv arról 
szól, hogy…”), vagy ha nem, akkor tautologikus: „ez egy képeskönyv”. Ekkor 
a képzésvezető, a francia nyelv és irodalom didaktikájának oktatója egyfelől a 
könyvtörténet, másfelől az irodalomtörténet műfaji kategóriáira próbál hivat-

8 Charles Péguy: „Általános hangzósság. […] Nemcsak a rím és a rím parancsa, nemcsak a 
ritmus és a ritmus kormányzása, hanem minden, ami hozzájárul a mű működéséhez, minden 
szótag, minden atom, és mindenekelőtt a mozgás, és egyfajta általános hangzósság, továbbá 
ami a szótagok között van, és ami az atomok között van, és ami magában a mozgásban van. 
Ez az általános hangzósság az, ami egy mű mélyreható sikerét adja.” (Charles péguy, Clio: 
Œuvres en prose complètes, 3, Collection Bibliothèque de la Pléiade [Paris: Gallimard, 1992], 
1048.). Lásd Jérôme roger, „Péguy: la voix hors-programme”, Le Français aujourd’hui 150, 3 
(2005): 19–28.

9 Lásd Serge martin, L’Amour en fragments: Poétique de la relation critique (Arras: Artois 
Presses Université, 2004); Serge martin, Langage et relation: Poétique de l’amour, Collection 
Anthropologie du Monde Occidental (Paris: L’Harmattan, 2006).
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kozni – de már itt is zavar van a történelem, vagyis a tények története és a 
történelemnek a reprezentációja között, amelyet az oktatás hoz létre, annál is 
inkább, mert ez utóbbi mindenekelőtt a saját tartósságát akarja biztosítani, 
ignorálja mindazt, ami azt megkérdőjelezhetné… A képzésvezető ezért hely-
reállítja „az igazságot”, és a szóban forgó képeskönyvet némi leereszkedéssel a 
képeskönyv kiadói kategóriájához kapcsolja, hogy aztán a műfaji kérdést az 
irodalomtörténet neki tetsző távlatibb szemszögéből újra feltegye. De a kép-
zésvezető kimerül…, mert egyik képzés jön a másik után, és egyik olyan, mint 
a másik. A  tautologikus meghatározás minduntalan visszatér: „ez a képes-
könyv egy képeskönyv”, mintha csak Gertrude Stein mondaná: „Rose is a 
rose is a rose”…10 A képzésvezető tehát kételkedni kezd a módszerében, és 
elkezd odafigyelni arra, ami helytálló a válaszból: ez a képeskönyv olyan, mint 
bármely más mű: feltalálja saját műfaját, mint ahogy a művészet is minden 
művel és minden műben újrakezdődik.11 És ekkor a képzésvezető, kiindulva 
egy ilyen képeskönyvből, elölről kezdi az egészet. Felüti Magali Bonniol Rien 
faire (Semmit teszek) című könyvét,12 és minden olvasót bevon a műfaj fogal-
mának megkonstruálásába a szóba jövő összes műfajt próbára teszi, miközben 
egyszerre keresgél „vadul” az oda nem illő kategóriák között, és javasol tudo-
mányosan elfogadott műfajokat is. Mikor is a következő történik…

A könyv (Rien faire) a kapcsolat színházát állítja elénk, méghozzá a legkri-
tikusabb gyermeki erejében: mennyi mindent csinálunk, amikor semmit te-
szünk. Hány és hány műfaj van egyetlen könyvben, holott meg voltunk győ-
ződve arról, hogy egy képeskönyv – hasonlóan bármelyik irodalmi könyvhöz 
– csak egyetlen műfajt valósít meg! Ez a könyv az unalom kérdését veti fel, és 
azt, hogy mit csinálsz, amikor gyerek vagy, ezért az esszé, vagy még inkább, a 
filozófiai mese propedeutikáját kínálja. A kérdést ugyanis egy olyan pillanat 
elmesélésével teszi fel, amelyet minden gyerek ismer: amikor egyedül marad-
nak az „átmeneti tárgyukkal”,13 és mesélni kezdenek egymásnak. Ez a könyv 
pedig egy olyan nominalista mesét alkot, amely a hallgatót szinte mozgásra 
készteti, és így vonja őt be; hasonlíthatjuk ezért ezt a mesét a túrázáshoz14 is, 

10 Gertrude stein, Geography and Plays (Boston: Four Seas, 1922).
11 Szintén Péguy mondja: „Egy hiányzó hangot egyetlen másik sem képes helyettesíteni.” 

péguy, Œuvres en prose complètes, 3:659. 
12 Magali bonniol, Rien faire (Paris: L’Ecole des Loisirs, 2000).
13 Donald W. Winnicott, „Objets transitionnels et phénomènes transitionnels”, in Do-

nald W. Winnicott, De la pédiatrie à la psychanalyse (Paris: Payot, 1969).
14 A magyar fülnek meglepő hasonlatot az a műfaji elnevezés szülte, amelyről a követke-

ző bekezdésben beszél Serge Martin. A francia szakirodalom ugyanis conte-randonnée vagy 
conte en randonnée (túramese) névvel hivatkozik a formulameséknek vagy a láncmeséknek 
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hiszen ahogy a test mozog, úgy ismétlődik mindig ugyanaz a kérdés: „tudsz-e, 
képes vagy-e valamit csinálni a testednek ezzel vagy azzal a részével?” (itt 
legalábbis a kéz- és lábujjakat, a szájat és a füleket kell használni). Az anekdota 
a példa rangjára emelkedik, és így szórakoztatás közben nevelni is tud, rövi-
den tehát olyan tanítómeséről ( fable) van szó, amelynek implicit tanulsága az, 
hogy „amikor semmit teszünk kettesben, akkor legalábbis azzal foglalkozunk, 
hogy megismerjük egymást”. Mert a megismerés is célja ennek a történetnek, 
amit egy olyan kis tankölteménynek is tekinthetünk, mely a legkisebb gyere-
keknek szól, és mint ahogy a mondókák is, a testükkel való játékra, a test fel-
fedezésére ösztönzi őket; és akkor azt még nem is említettük, hogy ez a tan-
költemény a tanítóknak és nevelőknek is leckét ad… De nem felejtjük-e el, 
hogy az egész képeskönyv mindenekelőtt egy hang, amelyet két szereplő tes-
tesít meg? Egy gyerek monológja ez a néma alteregójával, a kint és a bent 
határán, a kerti teraszlépcsőn, mely a családi fészket, vagyis az otthonost vá-
lasztja el a nagyvilágtól, a kultúrát a – természetesen  – zöld természettől. 
Egyszóval ez a képeskönyv színház, színházat „csinál”, de legalábbis mesteri-
en viszi színre a semmittevéssel elfoglalt hang teatralitását…

Ez a képeskönyv, mely filozófiai esszé, túramese és tanítómese, tankölte-
mény és hangszínház egyszerre, illetve monologikus színdarab két személy 
számára, melyek közül az egyik egy automata, olyan kapcsolatot talál fel a 
zárlatában, mely a francia többesszámú egyesszámnak nevezhető: „En tout 
cas, pour ne rien faire, on est doués tous les deux!” („De semmit tenni veled 
együtt is tudok!”). Mindez egy példás szerénységű képeskönyvben történik! 
Mit mondhatnánk akkor az ennél sokkal ambiciózusabb, de legalábbis gazda-
gabb eszköztárral rendelkező művekről és képeskönyvekről? Ez a mű tehát 
maga a kihívás minden műfaj számára, és ezzel együtt a műfajok tagadása is. 
Mindenesetre a művek nézőpontját fogadtatja el a kritikával, azaz egy nomi-
nalista nézőpontot, ez pedig szemben áll a műfajok és kategóriák realizmusá-
val, melyek arra kényszerítik a műveket, hogy olyan kritériumok előtt hajolja-
nak meg, melyek szerint a nyelv előzetesen létező esszenciákat ragad meg: 
pedig ezek nem tudnak semmit a nyelv életéről, és a nyelv egy meghatározott 
reprezentációját fogadják el a nyelv elmélete gyanánt és helyett, holott a nyel-
velmélet mindig a reprezentációk kritikája, míg e reprezentációk az igazságot 
szeretnék képviselni.

arra a fajtájára, ahol az ismétlődő elemekre, helyzetekre stb. épülő történet egy útvonalat, 
néhány állomást végigjárva jut el a zárlatig, ami gyakran egyben a kiindulóponthoz való visz-
szatérést is jelent. [A ford. megjegyzése.]
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Ebből adódóan a továbbképzéseken a nyereség, amit a műveknek, a fenti-
hez hasonlóaknak köszönhetünk kettős, amennyiben a műfajt teszik kérdé-
sessé:

• nekik köszönhetően igazolhatjuk, hogy a művek foglalják magukba a 
műfajt, és nem fordítva; így próbára tehetjük, vagy akár megismerhet-
jük és megkonstruálhatjuk a műfaji kritériumokat, miközben olyan 
eszközrendszerekben, illetve a kultúra, az intézmények vagy a kor lo-
gikáján alapuló realizmusokban helyezzük el azokat, melyek megaka-
dályozták, hogy a művek értékét és a történetiségét az olvasáson ke-
resztül, az olvasatban hozzuk létre;

• akkor lehet egy bizonyos mű, egy adott képeskönyv jelentőségét igazán 
átlátni, amikor már a realizmussal, tehát a taxonómiák összes veszélyé-
vel megbirkóztunk.15 

Egyszerűen csak azt akartam itt megmutatni, hogy a képeskönyvek esetében 
sokak kezdeti elszólása („egy képeskönyv az egy képeskönyv”) gyümölcsöző 
lehet, feltéve, ha meghalljuk, azaz felfogjuk a problémát, amelyre rávilágít.

3. A képeskönyvek, a szövegek és a képek: hol az egység?

Amint a képeskönyv olvasói átjutottak a műfaji kérdés kapuján, rögtön a 
kép–szöveg kapcsolatok labirintusába zuhannak, mintha a képeskönyv vagy 
egy bizonyos képeskönyv onnan kezdődne, hogy van egy szöveg és vannak 
képek, így tehát a feladata – és így az olvasóé is – abból állna, hogy ezeket a 
kapcsolatokat előre megképzett fogalmak segítségével hozza létre. Isabelle 
Nières is rögtön azzal kezdi emlékezetes cikkét, melyet Maurice Sendak Max 
et les Maximonstres című könyvéről írt, hogy „az alkotói tevékenység kettőssé-
gét – szövegi és képi síkját” idézi fel, és azt sugallja: a nagyobbaknál „a két 
feltalálás szorosan összekapcsolódik”.16 Ily módon azonnal felvet egy olyan 
problémát, amelyet gyakran nem hajlandóak látni azok, akik „két nyelvben” 
hisznek, amelyet természetesen „két kódként” és így „két olvasatként” érte-
nek, ehhez pedig még hozzáadódnak azok a problémák is, amelyek abból fa-

15 Így próbáltam megközelíteni Magali Bonniol képeskönyvét: Serge martin, „Lire le 
mouvement: vers une poétique de la relation au cœur du langage”, Les Actes de Lecture 76 
(2001): 71–82.

16 Isabelle nières-cHevrel, „Des illustrations exemplaires: Max et les Maximonstres de 
Maurice Sendak”, Le Français aujourd’hui 50 (1980): 17–29. A továbbiakban a képeskönyv aláb-
bi kiadására hivatkozom (az 1963-as amerikai kiadás francia fordítása): Maurice sendaK, Max 
et les Maximonstres (Zurich: L’école des loisirs, 1971). (Első francia kiadása: Delpire, 1967.)
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kadnak, hogy a tanulást előre kész ismeretek befogadásának tekintik. Pedig a 
képeskönyv inkább azt kínálja, amit az egyik úttörője, Rodolphe Töppfer így 
jelölt meg: „egyfajta regény, aminek az eredetiségét az adja, hogy semmivel 
nem hasonlít jobban egy regényre, mint bármi másra”.17 Pontosan ebben a 
meghatározatlanságban és ennek révén kínálnak a képeskönyvek a maguk 
sokféleségében megannyi lehetőséget, hogy kritika tárgyává tegyük azt a fajta 
befogadást, amely a szöveget és a képeket a kapcsolatok elé helyezi, és ezért 
szükségszerűen „kettős” olvasatot eredményez. Minden egyes képeskönyv 
minden egyes alkalommal azt igényli, hogy feltaláljunk egy olvasatot, nem 
pedig azt, hogy egymás mellé tegyünk kettőt; azt célozzák tehát, hogy olyan 
nézőpontokként körvonalazzák a „szöveg” és a „kép” kategóriáját, amelynek a 
kritikáját is minden alkalommal el kell végezni.

Térjünk vissza a Sendak-könyvhöz, amely esetében Isabelle Nières „a ké-
pek koherenciájának” és „a szöveggel kialakított kapcsolataik relevanciájá-
nak elemzését” javasolta. Értelmezése tele van helytálló megfigyeléssel és 
 szerénységgel, de nem hiszem, hogy elér a kérdés lényegéhez, vagyis oda, 
hogy mit tesz ez a képeskönyv a „szöveggel” és a „képekkel”. Én úgy látom, 
hogy ennek a képeskönyvnek a jelenetsora (chemin de fer) nemcsak a változta-
tások miatt beszédes, melyeket Sendak színes metszetei végeznek a dupla ol-
dalakon a helykihasználással, hanem mindenekelőtt azért, mert a narráció 
három dupla oldalon át hallgat, és arra kényszerít minket, hogy másképp gon-
dolkodjuk el a szöveget és a képeket, mint általában szoktunk. Mondjuk ki 
nyíltan: nem beszélhetünk a szöveg eltűnéséről, amikor a rémes ünnep, „a 
ramazúri”18 éppen kakofóniát sugall. Olyan diszkurzív túltelítettség ez, 
amelynek erejét csak a látás élményén keresztül lehet felfoghatóvá tenni. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy a kép átvette volna a hatalmat vagy győzelmet 
aratott volna a szöveg felett. Mert ez a három dupla kifutó oldal az „ünnepet” 
ünnepli, sőt azt kellene inkább mondanunk, hogy a kép kritikáját végzi el, és 
a kép itt nem az utánzás rendjébe tartozik, hanem a létrejövetelébe (conception). 

17 Rodolphe Töpffer nagyon jól ragadja meg a munkája lényegét: „Ez a kis könyv vegyes 
természetű. Egy sorozat vonalrajzból áll, és minden rajzot egy vagy két sor szöveg követ. 
A rajzoknak e szöveg nélkül csak homályos jelentésük volna; a szöveg a rajzok nélkül nem 
jelentene semmit. Az egész egyben egyfajta regény, ami annál is inkább eredeti, hogy nem 
hasonlít jobban egy regényre, mint bármi másra.” Rodolphe töpffer, „Notice sur Monsieur 
Jabot, 1837”, in Rodolphe töpffer, L’invention de la bande dessinée, textes de Rodolphe Töpffer 
réunis et présentés par Benoït peeters et Thierry groensteen, Collection Savoir. Sur l’art 
(Paris: Hermann, 1994), 161.

18 A magyar fordítás (amely ugyanabból a kiadásból készült, mint a francia) Pék Zoltán 
munkája: Maurice sendaK, Ahol a vadak várnak, ford. péK Zoltán (Budapest: Kolibri Kiadó, 
2018). [A ford. megjegyzése.]
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Bizonyára hozzáfűzhetnénk, hogy Sendak a karneváli megjelenítéseket viszi 
tovább, de akkor elfelejtjük, hogy olyan színházat hoz létre, amelyben ez a 
három rész nem valamilyen rituálé vagy hagyomány reprodukcióját célozza, 
hanem azt alakítja át, amit a szemek ünnepének nevezhetünk.

A szőrös vadak ramazúrija éjszaka kezdődik, majd egyre vadabbá válik, és 
az ágakon csimpaszkodva nappali fényben folytatódik, aztán pedig a karok és 
a mancsok egymásba fonódásával zárul, ami hősünket a sűrű bozótosban 
megelégedéssel tölti el. A látás – kétségtelenül regresszív – „ünnepe” (mintha 
Max és a „legvadabb vadak” azt mondanák nekünk, hogy „meglátjátok, amit 
láttok”) a hallgatás ünnepe. Épp az ellenkezőjét gondolom, mint amit Isabelle 
Nières ír: „Az Ünnepnek nincs szüksége szavakra”. Inkább túl sok mondani-, 
ordítani-, tenni- és felfedeznivaló van, ahogy joggal mondja a kritika, és ezt „a 
mélységek felé tartó utazást” nem muszáj sietősen a tudattalannal társítani, 
vagy ha mégis, akkor a nyelv tudattalanjával, a nyelvi szubjektummal, aki any-
nyira ropogtatta az r-reket, hogy az rémes jelmezévé vált.19 Arra akarok ki-
lyukadni, hogy ennek a három dupla oldalnak a grafikája, vonalvezetése, szí-
nei, amelyek természetesen folytatják a korábbiakat, illetve megelőlegezik a 
későbbieket is, nem tesznek mást, mint bőröket-bundákat, jelmezeket, dús 
textúrákat, azaz anyagokat találnak ki, amelyek fokozzák e „mélységek” testi-
ségét (corporéité). Így pedig a képi tapasztalat (expérience illustrative), a szerzőé 
és az olvasóé is, a szöveg és a képek folyamatos átalakulása, ugyanis a szöveg a 
saját csendjeiben tele van azzal, amit a képek az ábrázoláson túl, kereteket át-
hágó rendszerük révén hoznak létre: ritmussal, csakis ritmussal, vagyis a ki-
mondás és a megélés egy folytonos módjával. 

Ha Max visszatekintő pillantása valóban azé, akit, mikor meleggé vált a 
helyzet számára, „várta a vacsorája, / és még mindig meleg volt”, akkor ez 
mindenekelőtt annak a tekintete, aki maga a hallgatás, egy kaland ritmusának 
hallgatása. A kaland az olvasásé, amely nem tehet mást, mint hogy felveszi a 
ritmust a művel, amit egy olyan szubjektum tölt ki, aki azt keresi, amiről Sen-
dak így nyilatkozik: „Legelőször mindig a bennem élő gyereket kell elérjem, 

19 Az angol szöveg és a francia fordítás tudatosan játszik az r hangzókkal, sokszorozza és 
ezzel kiemeli az r-eket; a magyar fordításban ennek a hangzónak nem jut főszerep. A vadakkal 
(angolul: „the wild things”, franciául: „Maximonstres”) való találkozás elején és végén ismét-
lődő leírás így szól a három nyelven: „they roared their terrible roars and gnashed their ter-
rible teeth and rolled their terrible eyes and showed their terrible claws”, „Les Maximonstres 
roulaient des yeux terribles, ils poussaient de terribles cris, ils faisaient grincer leurs terribles 
crocs et ils dressaient vers Max leurs terribles griffes”, „A vadak ordítottak félelmetes hang-
jukkal, vicsorították félelmetes fogukat, forgatták félelmetes szemüket és villogtatták félelme-
tes karmukat”. [A ford. megjegyzése.]
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és nem szabad eleresszem”.20 Vagyis nem a problémáikról beszélget velük, 
ahogy Nières megállapítja, hanem olyan kalandot él át velük együtt, amely-
ben nincs szükség a szöveg és a képek szétválasztására, sem arra, hogy a szö-
veget egy elbeszéléshez, a képeket pedig – ha csak képzeletbelihez is, de – az 
ábrázoláshoz rendeljük. Sendak ezzel a képeskönyvvel (és Grimm-mesékhez 
készített kísérőrajzaival,21 amelyeket szintén érdemes itt megemlíteni), annak 
a kellős közepébe visz minket, amit Claudel mesterien foglal össze: 

A különleges atmoszféra, mely Rembrandt festményeiből és metszetei-
ből árad, az álomé, valami magára zárt és hallgatag szendergés, az éjsza-
ka egyfajta megrontása, egyfajta mentális keserűség, amely a sötétség-
gel küzd, és amely szemünk láttára végzi véget nem érő rombolását.22

Az álmok itt, ebben a képeskönyvben nem a papíron hevernek, és nem 
körvonalak mentén rajzolódnak ki, hanem ahogy a gyerekek mondják, „iga-
zándiból is” léteznek, vagy ahogy Claudel fogalmaz, „a rezgésben vannak 
benne”, mint megannyi „felfedezés a mélységekből”: az álom ritmus. És itt 
jutottam el a lényeghez. Mert ahogy Nières mondja Lewis Carrollt idézve: fel 
kell tegyük a kérdést magunknak, „ki álmodik, és kit álmodnak?” Kimond-
hatjuk, hogy a képeskönyv az, akiről szó van, méghozzá azért, mert ő maga a 
ritmus. 

Apollinaire azt mondja a művészeti „iskolákról”, hogy „már jó ideje nem 
jelentenek semmit”, viszont vannak „különböző temperamentumú és tehet-
ségű festők, akik plasztikusan próbálják megjeleníteni az érzéseiket, melyeket 
az életből nyernek”. „Új mesterségről” beszél, s utána hozzáteszi: „ma már 
nincs rajz, olajfestmény, akvarell stb., csak festmény van, és a fényreklámok 
kétségtelenül sokkal inkább közéjük tartoznak, mint a Nemzetiben kiállított 
képek többsége”.23 Apollinaire nyomán ki merjük jelenteni, hogy nincs többé 
szöveg, nincs többé kép, de van képeskönyv. És ez azt követeli, hogy a ritmus 
felé lépjünk tovább.

20 Idézi nières-cHevrel, Introduction à la littérature de jeunesse (Paris: Didier jeunesse, 
2009), 90.

21 Lásd egyebek mellett Maurice sendaK, ill., Jacob grimm et Wilhelm grimm, Hans-
mon-hérisson et treize autres contes (1979), trad. Armel guerne, Folio Junior (Paris: Gallimard, 
2001).

22 Paul claudel, „Introduction à la peinture hollandaise, 1935”, in Paul claudel, L’œil 
écoute, 1946, Folio/essais (Paris: Gallimard, 1990), 39.

23 Guillaume apollinaire, „Écoles (in Les Arts du 20 juin 1924)”, in Guillaume apol-
linaire, Chroniques d’art, 1902–1918 (1960), Folio/Essais (Paris: Gallimard, 1993), 494–495.
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4. A képeskönyvek, az olvasók: a ritmus hullámán

A  képeskönyv által megtestesített szisztematikusság a megélés rendjébe 
tartozik, ahogy azt Annie Renonciat is jelzi, aki „csodálatosnak talál[ja], ahogy 
a kisgyerekek át- és megélik a könyveiket”.24 Azonban az iskola és az oktatás 
szinte minden eszköze, amelyeket a könyvekhez találtak ki, a ritmus felfede-
zése helyett a struktúrák feltárását helyezi előtérbe, és nem figyel oda arra, 
hogy a struktúrák mást sem tesznek, mint elhallgattatnak mindent, ami ezt az 
átélést figyeli meg. Ezen átélés meghallásához azon keresztül juthatunk el, 
amit Claudel fogalmazott meg az általa nagyra tartott holland festők „festmé-
nyeiről”: 

Azonnal benne vagyunk, benne lakunk. Megfog és ott tart minket. 
Magában foglal minket. […] Minden pórusunkkal, minden érzékünk-
kel belemerülünk, és rá figyel a lelkünk.25

Ezért az jelenti a kihívást az ilyen képeskönyv olvasásában, hogy együtt mo-
zogjunk vele, felvegyük a ritmusát, feltéve persze, hogy magával ragadott, és 
semmi nem akadályozta meg, hogy magával ragadjon. Megint Isabelle Nières 
egy észrevételéből indulnék ki, amelyben rámutatott:

a gyermeki olvasás összekuszálja az olvasás feltételezett tér- és időbeli 
linearitását […] azzal, hogy jelzi, ha muszáj megállni, vagy ha kedve 
volna egy képnél elidőzni, ami nagyon jellemző a gyerekekre, amikor 
azt kérik (követelik?), hogy egy felnőtt olvasson, magyarázzon vagy ér-
telmezzen. Ez a kettős ritmus, a dinamikus és a statikus váltakozása a 
gyermekeknek szóló illusztrált könyvek egyik jellemzője.26

Igen, feltéve, ha a ritmust azonnal kivonjuk a binaritás alól, vagy legalább-
is felemeljük abba a magasságába, ahol a képeskönyv kitalálta könyv-élet 
(vivre- livre) található. A La Grande panthère noire27 (A nagy fekete párduc) példá-

24 Idézi Lise cHapuis, „Plasticiens, illustrateurs: quelles démarches de création d’images 
pour la jeunesse”, in Littérature de jeunesse, incertaines frontières, Actes du colloque de Cerisy-
la-Salle juin 2004, sous la direction d’Isabelle nières-cHevrel, 128–139 (Paris: Gallimard, 
2005), 135. 

25 claudel, „Introduction…”, 20–21. 
26 Idézi cHapuis, „Plasticiens, illustrateurs…”, 135.
27 Paul françois et Lucile butel, ill., La Grande Panthère Noire, Les albums du Père 

Castor (Paris: Flammarion, 1968). Választásom egyben a hagyomány és a modernitás gyakran 
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ján mutatom meg, hogyan valósul ez meg a könyvben. Igaz, úgy tűnik, hogy 
a dinamikus és a statikus váltakozik: a párduc, aki betör az első oldalon, majd 
jóllakottan néz ránk a másodikon, egymás után négyszer jön elő a dzsungel-
ből, négy állattal találkozik, s mindannyiszor az lesz a vége, hogy „megeszi 
őt”. De itt rögtön hozzá kell tenni, hogy a statikusságot aláássa a dinamizmus, 
vagyis az ismétlés ritmust jelent: a felsorolás, amelyben kétszer „elle le  mange”, 
és kétszer „elle la mange” szerepel, fokozást hoz létre csakúgy, mint az illuszt-
ráció, amely megőrzi a négy állat statikus kontúrját, miközben testüket kiüre-
síti – első dinamizmus –, hogy mégiscsak megőrizze belőlük azt, amit a pár-
duc otthagyott…28 A lap hátoldalán ezeket a maradékokat látjuk, amikor az 
égnek emelt kezű falubeli férfi észreveszi azokat. Az ő eksztatikus haragját a 
szemközti (jobb) oldal indítja útnak, ahol hat falubeli férfi vonul libasorban 
(fegyvereik és egyikük ujja jobbra mutat).

Az egész könyv a jobbra (az olvasás, vagyis a lapozás irányába) haladás di-
namizmusának és a szüneteknek a szekvenciáit követi, és e szünetek egyálta-
lán nem statikusak, hanem megtekerednek, köröket formáznak, azaz körkö-
rös mozgást végeznek, amelyek gyorsítják a lineáris dinamikát, de legalábbis 
rezonálnak rá. Itt kell megjegyezni, hogy a textuális elemeket és illusztrációt 
egyszerre tartalmazó oldalak elrendezése (ideértve a fekete–fehér tipográfiai 
és prozódiai punktuációt is) nagyon pontosan építi fel az album ritmusát. 
A középre, illetve az egyik vagy másik margóhoz zárt szövegek és a képek 
egymás visszhangjai; a képek maguk is mintha szövegek lennének, például 
amikor Ázsia térképén követjük a földrajzi helyeket, amelyeken a nagy fekete 
párduc és nyomában a bátor vadászok végighaladnak. Ez a ritmus tehát nem 
egyszerű formaadás, hanem sokkal inkább egy antropológiai szubjektum 
megkonstruálódása: a képeskönyvben a borítón, a belső oldalakon, vagy akár 

zavaros kapcsolatára is utal, ugyanis a kortársat sokszor összekeverik a modernnel. Abban, 
hogy egy 1968-ban megjelent albumot idézek fel itt a modernsége miatt, tiltakozás is van a 
reakciósok arrogáns és cinikus ostobasága és az etikát és nyelvérzéket nem ismerő posztmo-
dernek ironikus elvakultsága ellen. 

28 A párduc előbb egy nyúllal, aztán egy kis malaccal találkozik. Mivel mindkét állat neve 
hímnemű a franciában, ezért a „megeszi őt” mondatban hímnemű névelő jelzi a tárgyat („elle 
le mange”). Utána egy kecskével, végül pedig egy tehénnel találkozik: a nevük nőnemű, ezzel 
egyezik a tárgy az ismétlődő mondatban („elle la mange”). A könyvben a négy találkozás, amit 
a szöveg ír le, egy oldalon belül történik, ezzel szemközt, a könyv jobb oldalán a rajz a jólla-
kottan üldögélő fekete párducot mutatja, a négy megevett állat kontúrját pedig az aranysárga 
mező rajzolja körül, és a lap fehérje tölti ki. Csak a patákat és a szarvakat hagyja ott a párduc, 
valamint a nyúl farkát, előbbieket fekete, utóbbit vöröses szín jelzi. Ezeket látjuk újra (már az 
állatok kontúrjai nélkül) a lap verzióján, azaz a következő oldalon, amikor egy falubeli férfi 
felfedezi, hogy mi történt. [A ford. megjegyzése.]
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a papír hóvá alakuló fehérjében29 felbukkanó-eltűnő nagy fekete párduc a fa-
lubeliek mozgalmas életének ellenpontja, és így két értelemben is kapcsolatot 
épít: egyfelől azt, amit mesélnek, másfelől azt, amit ugyanúgy élnek át „az 
indiai hinduk”, mint az olvasó. A ritmus itt az antropológiai szubjektum foly-
tonossága, és a mozgás hozza létre, melyet a beszéd végez a grafikai szóbeliség 
(oralité graphique) mesteri megvalósítása révén. 

5. A képeskönyvek, a nyelv: a könyv-élet kapcsolat-hangja 

Lényegében ez a történet végszava, és számomra ez az a kifejezés, amely a 
képeskönyvek jelentősségét (signifiance) megragadja, miközben életről és nyel-
velméletről szól: egy képeskönyv ritmusának nyomon követése, de még in-
kább az, ha ráhangolódunk erre, azt jelenti, hogy odahallgatunk a képeskönyv 
grafikai szóbeliségére. Amikor „grafikairól” beszélek, nem választom szét a 
szöveget és a képet, és amikor „szóbeliről”, nem választom el a könyv materi-
alitását az olvasás testiségétől (corporalité). Úgy látom, hogy a Père Castor- 
sorozatnak ez az egyszerű, puha fedeles kötete – kisebb mértékben, mint Sen-
daké, de nagyobban, mint Bonniolé – iránymutató a képeskönyvek, az olvasá-
suk és az olvasóik poétikája szempontjából. Az, amit Philippe Dumas „a 
legjobb definíciónak” nevezett – „valami, amiben oldalakat lapozunk”, igaz, 
azonnal hozzáfűzve, hogy „a jó gyerekkönyv az, amelyet újrakezdünk”30 –, 
egész pontosan meghatározza, mi jelenti egy mű értékét: úgy alakítja át a 
megélést (vivre), hogy az  újrakezdődjön. Ekkor kapcsolódik össze a folya-
mat-szubjektum (continu-sujet) a kapcsolat-szubjektummal (sujet-relation). Ez 
az a kihívás tehát, amely a képeskönyvek és iskolai használatuk előtt áll: mi-
ként kerülhetjük el a didaktika sürgetését, hogy amikor csak lehet, értelmet 
adhassunk a ritmus és a kapcsolat működésének. Azt próbáltam bemutatni, 
hogy szükség van egy olyan kritikai didaktika kialakítására, amely nem a kül-
sőségekre, a műfajokra vagy a témákra, a formákra vagy a kódokra, egyszóval 
nem azokra a repertoárokra összpontosít, amelyek minden tapasztalat elé vág-
va mutatnak irányt az olvasásnak, hanem azokra a tapasztalatokra, ritmusokra 
és kapcsolatokra, leleményességre és szabadságokra figyel oda, amelyeknek 
megszerzését, fenntartását és továbbvitelét, folytatását kizárólag a művek kö-
vetelik meg. 

29 A párduc, ahogy menekül a vadászok elől, egy jéghegyre kerül, és mivel esni kezd a hó, 
ami aztán teljesen elfedi, nem látjuk a papíron: elnyeli a hó/a papír fehérje. [A ford. megjegyzése.]

30 Idézi cHapuis, „Plasticiens, illustrateurs…”, 134.
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A képeskönyvek révén válik megragadhatóvá az a lehetőség, hogy átalakít-
suk a szövegek és az irodalom, az olvasás és írás teljes didaktikáját az óvodától 
az egyetemig, és így a kapcsolat-szubjektum (sujet-relation), melyet szóbeliség 
(oralité) és modernség hat át, mindig teljes történetiségében mutatkozzon 
meg, méghozzá abban a kalandban, illetve annak a kalandnak a révén, ami 
maga a képeskönyv, és ami a végtelen újrakezdés. Ez az, ha nem tévedek, amit 
Jean Starobinski a strukturalizmus csúcspontján a kritikai viszony fogalmával 
írt le.31 Egyetértek Sophie Van der Linden konkúziójával, „a képeskönyv fel-
találja a kritikáját”,32 pontosabban azt mondanám, hogy minden képeskönyv 
megköveteli, hogy újraformáljuk a kritikáját: ez a kihívás áll minden egyes 
olvasás előtt, hogy a nyelv az életét és az elméletét a lehető legnagyobb mér-
tékben együtt élhesse a képeskönyvekkel és olvasóikkal.33

(martin, Serge. „Les albums: un problème pour la vie et la théorie du lan-
gage”. In L’album contemporain pour la jeunesse: Nouvelles formes, nouveaux ac-
teurs?. Sous la direction d’Christiane connan-pintando, Florence gaiotti et 
Bernadette poulou, 253–263. Pessac: Presses Universitaires de Bordeaux, 2008. 
http://books.openedition.org/pub/6810.)

Fordította: Józan Ildikó

31 Jean starobinsKi, La Relation critique (Paris: Gallimard, 1970). (A mű első kiadása jobb, 
mint a 2001-ben megjelent második). Erről részletesebben a L’Amour en fragments című kö-
tetemben írtam.

32 Sophie van der linden, Lire l’album (Paris: L’Atelier du Poisson soluble, 2006), 157.
33 A gondolatmenet folytatását lásd Serge martin, „La Littérature de jeunesse: inventer 

sa critique en zone critique”, Le Français aujourd’hui 160, 1 (2008): 31–42; valamint Serge 
martin et Marie-Claire martin, Quelle littérature pour la jeunesse? (Paris: Klincksieck, 2009).
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