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A Pom Pom* meséi, a Nagy ho-ho-
horgász, a Ludas Matyi** rajzai és 
számtalan könyv illusztrációi sokak 
számára ismert jellegzetes figurák. De 
ki  a rajzok megalkatója, a művész, a 
karikaturista?

Sajdik Ferenc számtalan könyvet 
illusztrált. Megkapta Cannes-ban az 
Arany pálma-díjat. Rajzai, karikatúrái, 
könyvei, filmjei összetéveszthetetlen ka-
raktert kapnak a grafikai könnyedség-
től, a fesztelenségtől és a következetes 
stílustisztaságtól. Figurái jó kedélyű, 
örök emberséggel felruházottak és 
mindemellett sajátosan érzékenyek.

− Hogy dönti el valaki, hogy karika-
turista lesz?
− Ahhoz, hogy valaki karikaturista 
legyen, kell egy nagynéni. Egy olyan 
nagynéni, aki  észreveszi, hogy sokat 
rajzolgatok, majd azt ajánlja, hogy 
lépjek unokabátyám nyomdokaiba, 
aki az iparrajziskolába jár. 

Ott kezdtem fura figurákat raj-
zolni, amelyekkel osztálytársaim 
körében némi derűt keltettem. Rá-
jöttem, ez az én területem, nem a 
komoly grafika.

De valószínűleg más is kell hoz-
zá, hiszen voltak kollégáim, akik 

villamosmérnöki végzettséggel 
rendelkeztek, sőt nyomdászok és 
képzőművészeti szakon végzett 
munkatársak is akadtak, és volt, aki 
csak esti rajztan folya mok ra járt. 

− Biztosan nem könnyű naprakész öt-
leteket, humoros pillanatokat rajzolni. 
Hogyan születik az ötlet, miből jön az 
ihlet?
− Mindenhonnan. Van, amikor az 
utcán felírok egy ötletet (amit aztán 
nem tudok elolvasni), és van, hogy 
leülök az üres papír elé, és elkezdek 
firkálgatni mindenfélét. De a legna-
gyobb ihletet a határidő adja. 

− A megbízók megadják előre a témát?
− A karikatiuristának kell kitalál-
nia az ötletet, aztán megrajzolnia. 
Néha a Ludas Matyiban a szerkesz-
tő átjavította a szöveget (évente egy-
szer-kétszer fordult ez elő), persze a 
rajzolót ilyenkor majd megütötte a 
guta.

A  Ludas Matyi nem volt igazán 
politikai vicclap, én 1965-ben ke-
rültem oda, és sohasem kellett po-
litikai viccet leadnom. Volt egy-két 
rajzoló, aki politikával foglalkozott, 
ők szerették ezt a területet.

− Sokan az újságokban elsőként a 
karikaturákat nézik meg, nagyot derül-
nek rajta, és lenyűgözőnek tartják, hogy 
mennyire kifejező, milyen hatásos a rajz. 
Valójában mi a karikatúrák lényege? 
− Talán az, hogy az olvasó egy pil-
lantat alatt megértse. Ha az olvasó 
nevet, az jó, hacsak egy percre jó ér-
zése támad, az is jó, de az a legjobb, 
ha egy kicsit elgondolkozik azon, 
milyen igaza is van a rajznak.

− Korábban a Ludas Matyi vezető karika-
turistája volt. Ez a vicclap már megszűnt. 
Mellette könyveket illusztrált, rajzfilme-
ket rajzolt. Hol találkozhatnak ma a ka-
rikatúra kedvelői az Ön rajzaival?
− Ma már újságoknak nem rajzo-
lok, inkább csak könyveket illuszt-
rálok –  főleg gyerekeknek. Továb-
bá táblaképeket – természetesen 
karikaturákat – festek kiállítások-
ra. A Pom Pom készítése izgalmas 
volt, de a rajzfilmek gyártása leállt 
Magyarországon, mert a fő megbízó 
a televízió volt. Állítólag pénzhiány-
ban szenvednek. 

* Magyar mesefigura  
** Magyar szatírikus folyóirat 
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