
„Szegedi Katalin kincsekkel és kacatokkal, 
csipkével, selymekkel, gyöngyökkel, szob-
rocskákkal, cirokkal, madártollakkal, lep-
kékkel, szalagokkal, bélyegekkel többdi-
menzióssá festett-fotózott akvarellvilága va-
rázslatosan szép. Kislányosan játékos és ki-
rálylányosan kecses képi világában a kilenc 
égi királylány a világ kilenc csücskéből teste-
sül meg, egyformán egzotikusak, rejtélyesek 
és a maguk egyediségében különlegesek.”

(Lovász Andrea)

Grafikus, illusztrátor. Egy három gyermekes család első sarjaként született. A nagy 
család felnőttként is fontos maradt számára: férjével közösen három gyereket ne-
velnek. A Magyar Iparművészeti Főiskola (mai nevén MOME) grafika-könyvter-
vezés szakán diplomázott, ugyanitt elvégezte a Mesterképzőt is.  A diploma meg-
szerzése után egy általános iskolában tanított rajzot, illetve Kaposváron grafikát 
oktatott felnőtt fiatalok számára, emellett gyermekszínházi előadásokhoz tervezett 
bábokat és díszleteket. 2000 óta kezdett el komolyabban gyermekkönyvek illuszt-
rálásával foglalkozni, mára számos könyv jelent meg a rajzaival. Eddig egy ízben 
jelent meg olyan könyve, melynek szövegét is ő írta, ennek címe: Álomcirkusz.

„Mesekönyveket rajzolok. Ez a munkám, 
a hobbim, az életem. Boldog vagyok, 
hogy azt csinálhatom, amire világ életem-
ben vágytam. Ötéves voltam, amikor egy 
éjszaka felébresztettem az anyukámat, és 
közöltem vele megmásíthatatlan szándé-
komat: ha nagy leszek, mesekönyvrajzoló 
szeretnék lenni! Olyan szép könyveket 
szeretnék készíteni a mai gyerekeknek, 
mint amilyenek engem is elbűvöltek kis-
koromban. Egy gyönyörű Andersen me-
sekönyv oly nagy hatással volt rám gye-
rekkoromban, hogy azt hiszem, innen 
táplálkozik a meseszerű szépség iránti 
vonzalmam. Szívesen idézem a régmúlt 
idők elfeledett tárgyait, hangulatait…”

Apa nagy sportember

Apa nagy sportember.
Esténként mindig szokta edzeni 
az izmait a súlyzóval. 
Apának nagyon nehéz súlyzója van, 
és kint szokta hagyni a szőnyegen, 
hogy anya gurítsa be az ágy alá, 
mert apa annyira kimerül az edzésben,
hogy nincs ereje begurítani. 

KRITIKA

SAJÁT KÖNYVEK

Álomcirkusz, 
 Csodaceruza – 
 General Press, 2002.

Ludvig Bechstein: 
Az elvarázsolt kisasszony, 
General Press, 2000.
Petre Ispirescu: 
A helyek tündére, 
General Press, 2002.
Wieber Orsolya:
Kiskarácsonyi nagy 
Mikuláskönyv
Bestline, 2002.
Alekszej Tolsztoj: 
Aranykulcsocska, avagy 
Burattino Kalandjai, 
General Press, 2004.
Jacob és Wilhelm Grimm: 
Az aranyhajú leány, 
General Press, 2006.
Lewis Carroll: 
Alice Csodaországban, 
General Press, 2007.
Boldizsár Ildikó: 
Boszorkányos mesék, 
Móra, 2007.
Szabó Magda: 
Tündér  Lala, 
Európa, 2007.
Kányádi Sándor: 
A kíváncsi Hold, 
Cartaphilus, 2007.
L. Frank Baum: 
Óz, a csodák csodája, 
General Press, 2008.
Boldizsár Ildikó: 
Királylány születik, 
Naphegy, 2009.

Szép Magyar Könyv-díj, 2000, 2002, 2004, 
2006.
A legszebben tervezett és illusztrált 
könyv díja, 3. helyezés, Egyesült Ál-
lamok, 2003.
Az Év illusztrátora, 2005.
Az év legszebb könyve-díj, Dél-Korea, 2006.
IBBY Honour List, 2006.
ALMA – Astrid Lindgren Emlékdíj, jelö-
lés, 2009.

FONTOSABB DÍJAK

Szegedi Katalin (Budapest, 1963 – )
SZ

EG
ED

I K
AT

A
LI

N

„Ha rondaságok vannak körülöttem, telje-sen ki tudok billenni a lelki egyensúlyom-ból. Szépség nélkül dolgozni sem tudnék.”

A próbának lassan vége lett, 
mindenki hazament. Panka is föl-
tápászkodott a földről, és még min-
dig megbabonázva elindult hazafe-
lé. Szomorú volt és csalódott. Rá-
adásul még az eső is eleredt.

– Milyen buta vagyok! Még a 
nevét sem kérdeztem meg! Soha 
többé nem fogom őt látni! – gon-
dolta, és kicsordultak a könnyei.

Bánataban észre sem vette, 
hogy egy titokzatos árny egészen a 
házáig kísérte…
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Álomcirkusz
(részlet)
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