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A szlovák könyvkultúra kezdetei a középkori
kolostorok szkriptóriumaihoz és az illuminációkat
(képekkel, színes kezdőbetűkkel díszített kézirat –
szerk.) készítő mesterek műhelyeihez nyúlnak
vissza (lásd: garamszentbenedeki1 misekönyv,
1394; Ganois-i Vencel bibliája Pozsonyból;
a terlényi2 misekönyv, 14. sz.), s az itt született
művek sora a későbbiekben világi jellegű illuminált
kötetekkel gyarapodott (Körmöci3 városkönyv, 1426).
Az értékes műalkotásokká lett illuminált kéziratokat
bizonyos értelemben az illusztrált és nyomtatott
könyvek elő futárainak tekinthetjük. Noha az
illuminációktól az illusztrációkig vezető fejlődés
technológiai szempontból sem lehetett folyamatos,
az egyes művek mégiscsak ennek a fejlődésnek
a mérföldköveit jelentik. A funkcionális szerep
szempontjából az illumináció és az illusztráció is
többé-kevésbé azonos alapelv jegyében születik:
céljuk az irodalmi szöveg tartalmának meg -
világítása, értelmezése, kifejezőerejének tágabb
értelemben vett fokozása. A könyvnyomtatás
felfedezése után azonban még hosszú idő telt el
addig, amíg a nyomtatott könyv képzőművészeti
megoldásokkal is élni tudott. S még tovább tartott,
amíg az illusztrációk bizonyos típusa megjelent
a könyvekben, s ez különösképpen vonatkozik
a gyermekkönyvek illusztrációira. 
Az 1688-ban megjelent Nagyszombati4 kalen -
dáriumot (Trnavský kalendár) tekintik az első szlovák
eredetű, illusztrált és nyomtatott könyvnek;

a kiadványt a mezőgazdaság témájához kapcso -
lódó fametszetek ékesítik. A tizenhetediktől a tizen -
kilencedik századig tartó időszakban a rézmetszet
és a kőnyomat grafikai technikái szélesítették ki az
illusztrálás lehetőségeit, s utat nyitottak a művészi
kifejezésmód új formáinak. Főleg a kőnyomat
felfedezése gyorsította meg az illusztrált könyv
fejlődését, legkivált a természettudományi könyvek,
a topográfiai munkák és az útleírások terén. Egyelőre
azonban nem volt szó az illusztráció eszközének
rendszeres alkalmazásáról. Erkölcsnemesítő,
a műveltséget terjesztő és szépirodalmi művek –
köztük verseskötetek, népmondák és mesék – sora
jelent meg, de az adekvát képi kiegészítés hiányzott.
A nyomtatott szó tekintélye dominált.

A gyermekkönyv megszületése
Végül a 20. század elején a gyerekeknek és az
ifjúságnak szánt illusztrált könyvek is megjelentek
a színen. Először, érthető módon, a technológia és
a képzőművészeti lehetőségek szempontjából is
szerény kiadványokról volt szó. „Az egyhangú tipográfia
dominált, a vonal és az ornamens volt a díszítőeszköz;
a tollrajzként készült életkép ritkaságnak számított –
jegyzi meg L. Kohút. A gyermekkönyvek illusztrálását
a képzőművészek – Jozef Hanula, Edmund Massányi5,
Fedor Klimáček, Aurel Kajlich – a domináns festészeti
tevé kenység mellett végezték.
Az 1918 utáni időszakban a nyomdavállalatok és
a kiadói tevékenység kibővítése jelentette

1 Hronský Beňadik
2 Malé Tŕnie, ma már a Bazin (Pezinok, Nyugat-Szlovákia) közelében található Vinosady nevű község része.
3 Kremnica
4 Trnava; a várost a katolikus egyház életében betöltött szerepe miatt „kis Rómaként“ is emlegetik.
5 Az 1907 és 1966 között élt festőművészt és illusztrátort Massányi Ödön néven a magyar művészettörténet is 

számon tartja.
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a könyvkultúra fejlődésének egyik kedvező
előfeltételét (mint azt a turócszentmártoni6

Neografia példája is mutatja). Több egyesület is
foglalkozott kiadással (Könyvnyomdai Egyesület –
Kníhtlačiarsky spolok, Szlovák Művészeti Társaskör
– Umelecká beseda slovenská), mindenekelőtt
pedig a Matica slovenská volt aktív ezen a téren.
Az új illusztrátorok szakmai érését a gyer mek -
lapokkal (Včielka [Méhecske], Slniečko [Napocska])
való együttműködés is segítette.
A kiadói gyakorlat terén a hazai szóbeliség hagyo-
mányát képviselő művek hozzáférhetővé tétele s ez-
által a nemzeti öntudat erősítése állt az érdeklődés
homlokterében. Az illusztrációnak mint műfajnak az
volt a feladata, hogy megteremtse az irodalmi művek
képzőművészeti megfelelőjét. Mikuláš Galanda
(1895–1938) volt az első, aki képzőművészeti értel-
mezést társított Pavol Dobšinský Szlovák népmondák
(Prostonárodné slovenské povesti) című könyvéhez;
fekete-fehér tollrajzainak sorozatára még a szecesz-
szió nyomta rá bélyegét. A klasszikus tollrajz hívének
számított a festőként, illusztrátorként és szobrászként
egyaránt dolgozó Andrej Kováčik (1889–1953), aki
Budapesten folytatta tanulmányait, ahol a Magyar Ki-
rályi Képzőművészeti Főiskola növendéke volt az
1908–1914 közötti években. Az első világháború ide-
jén (1914–1918) mindvégig harctéri festőként tevé-
kenykedett. Az 1919-es évtől Szlovákiában folytatta
pályáját. Először a turócszentmártoni Könyvnyomdai
Részvénytársaság (Kníhtlačiarsky účastinársky spolok)
munkatársa volt, s itt rajzolóként, illusztrátorként s kü-
lönböző lapok – Priateľ dietok [A Gyermekek Barátja],
Slniečko [Napocska], Kocúr [Kandúr], Jež [Sün] – gra-
fikusaként és kezdeményező szerepet játszva kap-
csolódott be a művészeti munkába. Az 1927. évtől
Pozsonyban élt és dolgozott.
Andrej Kováčik képzőművészi munkásságának
kezdettől fogva az illusztráció volt a meghatározó

műfaja. A szlovák népmesékhez, különböző szép -
irodalmi művekhez és idegen nyelvekből lefordított
könyvekhez készült tollrajzai jellegüket tekintve
zsánerképek voltak. Alakjainak tipológiája
portrészerűen jellemzi az egyes történetek hőseit
(lásd: Pavol Dobšinský: Szlovák népmondák ,
1921–1923; Hármas rózsa [Trojruža], 1928; Jules
Verne: Két évi vakáció , 1922; Grant kapitány
gyermekei, 1923). A harmincas években született
illusztráción az alakok és az ábrázolt jelenetek
tárgyias leírása dominál (lásd: Jožo Nižnánsky:
A csejtei várúrnő [Čachtická pani]7, 1932;
Benyovszky Móric kalandjai [Dobrodružstvá Mórica
Beňovského], 1933; Ján Hrušovský: Jánošík, 1934).
A cseh származású, festőként és illusztrátorként
tevékenykedő Jan Hála (1890–1959) a prágai
Képzőművészeti Akadémián folytatott festészeti tanul -
mányokat az 1910–1915 közötti években. Az 1923-as
év nyarán rövid ideig Szlovákiában tartózkodott. A táj
szépségétől és a Magas-Tátra alatti térség folklórjának
gazdagságától elragadtatva még ugyanabban az
évben letelepedett egy ottani faluban, Vázsecben8, s
egész további életét ott élte le. Hála idejében Vázsec
még a vidéki ember sajátságos életének eleven oázisa
volt. A művész egy néprajztudós és dokumentarista
alaposságával látott hozzá a vidék festői eszközökkel
való megörökítéséhez. Amikor Hála illusztrációkat
készített – a vízfestékkel színezett tollrajzot kedvelte –,
akkor olajfestményeinek vázseci motívumaiból indult
ki. Könyvillusztrációinak hősei azonosak a fest -
ményeinek a tipológiájával. De nem csupán a vidéki
életképeket megjelenítő kompozícióiról ismert figurális
motívumok bukkantak fel ezeken az illusztrációkon:
minden valóságos elem, az egész környezet
egyedisége Vázsecet idézte (lásd: Ösvény [Cestička –
ábécéskönyv], 1928; Városból falura [Z mesta na
dedinu], 1929; Szlovák nyelvem [Slovenčina moja],
1933; A szerelem kútja [Studňa lásky], 1935).

6 Martin, régi szlovák nevén Turčiansky Svätý Martin; a város a dualizmus időszakában – noha arculatát tekintve inkább
egy nagy falunak tűnt – a szlovák szellemi élet egyik központjává vált, és Szlovákia kulturális térképén mindmáig fontos
helyet foglal el.

7 A regény Magyarország történetének egyik leghírhedtebb alakjáról, a „vérgrófnőként” is emlegetett Báthory Erzsébetről szól.
Újabban egyre többen vitatják, hogy elkövette a terhére rótt bűncselekményeket, a szlovák író műve azonban az évszázadok
folyamán kialakult hátborzongató legendárium szellemében elvetemült szadistaként jeleníti meg a címszereplőt.

8 Važec; Liptószentmiklóstól keletre található.
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Martin Benka (1888–1971) egyaránt dolgozott fes-
tőként, rajzművészként és illusztrátorként; a könyv-
illusztráció műfajában – miként azt az 1933-ból
való Napfény-paripa [Slncový kôň] című könyv is
tanúsítja –  és a festészetben is ugyanazt az esz-
ményt tartotta szem előtt: az ember és a táj mo-
numentális és heroikus voltának a megjelenítését. 
Festői tanulmányait magánúton végezte: előbb Bécs-
ben egy E. Neumann nevű cseh festőnél, 1909 és
1913 között pedig Alois Kalvoda tájképfestészeti ma-
gániskolájában Prágában. Az 1913–1939 közötti évek-
ben változatlanul a cseh fővárosban tevékenykedett;
ebben az időszakban került sor az első kiállításaira. Képei
motívumainak nyomában tanul mányutakat tett Mor-
vaország és Szlovákia egyedi arculatú vidékeire. Élete
következő éveit Szlovákiában élte le, többnyire Tu-
rócszentmártonban: művészi hagyatékának nagy ré-
szét jelenleg ebben a városban, a Martin Benka
Múzeumban (Múzeum Martina Benku) őrzik. Műve-
ivel 1926-ban és 1934-ben a Velencei Biennálén,
1937-ben pedig a párizsi világkiállításon is szerepelt.   
Jellegzetes képzőművészeti formanyelvet alakított ki,
melynek révén Szlovákia hegyvidéki tájait monu-
mentalizálta s ugyanakkor az egyszerű ember alakját
heroizálta. Rajzművészetében a forma stili zá lásának
és redukciójának az eszközével élt, miáltal a téma
lényeges tipológiai jegyeit hangsúlyozta. Illusztrátori
munkásságában is hasonló eljárást alkalmazott.
Az irodalmi előkép megválasztása éppúgy ezt a fel-
fogásmódot tükrözte, mint annak képzőművészeti
transzpozíciója. Sajátságos művészi alapelveit
a gyermekkönyvek illusztrációiban is érvényre jut-
tatta. E munkáiban egyszerű kifejezőeszközöket
használt – általában fekete-fehér vagy vízfestékkel
színezett rajzok kerültek ki a keze alól, amelyek töb-
bek között a szlovák mesékhez kapcsolódtak
(A napfény-paripa). Képeinek és illusztrációinak mű-
vészi kifejezésmódja a szlovák altatódalok, mesék
és népénekek jellegzetességeivel harmonizál (lásd:
Szlovák altatódalok [Slovenské uspávanky], 1945;
Mesék Jánošíkról [Rozprávky o Jánošíkovi], 1955).
Martin Benka a szlovák képzőművészeti moderniz-

mus monumentalista áramlatának markáns, nem-
zeti motivációjú művészi kifejezésmódra törekvő
képviselője. Az 1937. évi párizsi világkiállítás ezüs-
térmén kívül a legrangosabb állami díjakat és ki-
tüntetéseket is megkapta.
A népi szóbeliség hagyománya felé tájékozódó
irányzat mellett a kortárs szlovák irodalom művei-
hez kötődő illusztrátorok képviselték a másik áram-
latot. Ebben a tematikai kontextusban jelent meg
illusztrátorként Ľudovít Fulla (1902–1980), aki kon-
cepcióját a következőkre alapozta: képzőművészi
érzékenység a könyv mint egész iránt; az illusztrá-
ció és az irodalmi előkép eszmei és funkcionális
összefüggésrendszere; a művészi megnyilatkozás
pontos irányultsága, amelyet a gyerekekkel való pe-
dagógiai kapcsolat hitelesít. 
Más művészek azt az áramlatot erősítették, amely a kü-
lönböző helyzetekhez kapcsolódó és a történetek
csúcspontjait illusztráló zsánerképeken alapult. Az illuszt-
rátorként, grafikusként, festőként, íróként és pedagógus-
ként tevékenykedő Jaroslav Vodrážka (1894–1984)
ebben a felfogásban alkotta meg illusztrációit, készí-
tette elő grafikai szempontból a könyveket, mi több,
maga is írt gyermekkönyveket. Vodrážka azon szemé-
lyiségek közé tartozik, akik alapítókként játszottak je-
lentős szerepet a művészi igényű szlovák könyv
s kiváltképp a gyermekkönyv megteremtésében. 
A turócszentmártoni kiadói központ meghatározó
képzőművészei közé tartozó Karol Ondreička
(1898–1961) a festészeti zsánerkép követelménye-
ivel összhangban készítette el illusztrációit (lásd:
Mesék a hegyekből [Rozprávky z hôr], 1932).
A múlt század negyvenes éveitől kezdve ugyanezen
központ kiemelkedő munkatársai közé tartozott
a festőként és illusztrátorként dolgozó Emil Mako-
vický (1908–1986), aki klasszikus szlovák meséket
illusztrált. Képzőművészeti tanulmányait 1931 és
1939 között végezte a prágai Iparművészeti Iskolá-
ban. Az 1939–1942 közötti években a liptószent-
miklósi és a késmárki9 gimnázium rajztanára volt.
Az 1942. évtől a Matica slovenská kiadványainak kép-
zőművészeti gondozásában vett részt Turócszentmár-

9 Liptovský Mikuláš (régi szlovák nevén: Liptovský Svätý Mikuláš), illetve Kežmarok. Liptószentmiklóson akasztották fel 1713
márciusában a leghíresebb szlovák betyárt („hegyi legényt”), Juraj Jánošíkot. A város arról is nevezetes, hogy itt született
a szlovák kultúra történetének számos jelentős személyisége.
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tonban. Ebben az időben gyermekkönyveket illusztrált
és a Slniečko című lap művészeti munkatársaként is
dolgozott: tevékenysége mindkét szempontból jelen-
tős volt. Az 1949-es évtől szabad foglalkozású festő-
ként folytatta pályáját. A szlovák képzőművészet
fejlődéséhez elsősorban az illusztrációival járult hozzá.
Rajz  tehetségét ebben a műfajban is sikerrel érvénye-
sítette. Egyaránt illusztrált hazai szerzőktől származó és
a világirodalomhoz tartozó műveket (Mária Rázusová-
Martáková: Tavasztól télig [Od jari do zimy], 1948; Pavol
Dobšinský: Szlovák népmondák I – V, 1951; Drágább
a só az aranynál [Soľ nad zlato], 1957; Az Ezeregyéj-
szaka meséi, 1955). Emil Makovický illusztrá torként
főleg a tollrajzot, illetve a vízfestékkel színezett rajzot
kedvelte. Az illusztrációkon megelevenedő hősöket
és jeleneteket a megírt történet életképeiként kom-
ponálta meg. Művészi munkássága ebben az érte-
lemben azonos alapelvekre épülő egységes egészt
alkot. Az életképet előtérbe helyező áramlat képvise-
lőjeként a művészi értékű illusztrált könyv szlovákiai
úttörői közé tartozik. Az illusztrálás terén végzett mun-
kájáért Emil Makovický megkapta a Matica slovenská
díját (1945) és a Kiváló Munkáért elnevezésű állami
kitüntetést (1968). 

A konstruktivizmus alapelvei a könyv kivitelezésé-
ben is érvényre jutottak, s ezen alapelvek tovább-
fejlesztése és megszilárdítására gyakorolt pozitív
hatást a pozsonyi székhelyű Iparművészeti Iskola
(Škola umeleckých remesiel, 1928–1939), illetve az
intézmény pedagógusai (Zdeněk Rossmann, Ľudo-
vít Fulla). Az Iparművészeti Iskola I. Mojžišová meg-
fogalmazása szerint „a provincializmussal vívott
harc központjává lett, s maga köré gyűjtötte a kép-
zőművészeti avantgárd magját”. Ennek az alkotó-
műhelynek az alapelvei érvényesültek minden
olyan esetben, amikor a funkcionalitás princípiumait
kellett érvényre juttatni az ornamentalitás ellené-
ben. A művészi becsű könyv létrehozására irányuló
erőfeszítések szempontjából új alkotói impulzuso-
kat jelentett az illusztrátorok és a könyvek grafikai
elrendezését végző mesteremberek gyümölcsöző
együttműködése. (Ľudovít Fulla, Ervín Semian, Orest
Dubay, Vincent Hložník, Jozef Cincík és Dušan Šulc
neve említendő meg ebben az összefüggésben.)
A nevezett alkotók könyvművészeti tevékenységét
az jellemezte, hogy az illusztrációként szolgáló
képet nem úgy fogták fel, mint egy utólagos és kö-
telezően elhelyezett dekoratív kiegészítést. A könyv
művészi jellegét oly módon akarták kialakítani,
hogy az irodalmi tartalomból és képzőművészeti
transzpozícióból szintézis szülessen. 
Az illusztrálás művészete 1945 után is megőrizte
magas színvonalát, ami a műfajt megalapozó nem-
zedék érdeme volt; e generáció művészete a folya-
matosság megtörése nélkül fejlődött tovább, vagy
legalább az újrakiadások révén maradt jelen: Martin
Benka, Ľudovít Fulla, Karol Ondreička, Emil Mako-
vický, Jan Hála, Jaroslav Vodrážka nevét említhetjük
ebben a tekintetben. Az 1948 februárja10 utáni tár-
sadalmi helyzet minden ellentmondása dacára
a könyvművészet fejlődését több tényező is elő-
mozdította: közéjük tartozott a könykiadók hálózata,
a szép- és gyermekirodalom kiadására szakosodott

10 Az 1948 februárjában végrehajtott hatalmi fordulat következtében Csehszlovákiában is rövid idő alatt kialakult és meg-
szilárdult a kommunista diktatúra, amelyet csak 1989 novemberében sikerült megdönteni.

Miloš Kopták
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kiadókat is beleértve, a képzőművészeti iskolák fej-
lődése (a Képzőművészeti Főiskolán önálló tanszé-
ken oktatták a könyvművészetet és az illusztrálás
mesterségét), valamint a könyvkiadói programok
sora, amelyek keretében a nemzeti kultúra kincses-
tárába tartozó művek élveztek elsőbbséget. A köny-
vek illusztrálásában több képzőművész is esélyt
látott arra, hogy „menedékre“ talál, s elkerülheti az
állam által előnyben részesített, ún. szocialista rea-
lizmus tendenciáinak a szolgálatát. A gyermek- és
ifjúsági irodalom tömeges kiadására irányuló társa-
dalmi megrendeléssel párhuzamosan az illusztrá-
torok közössége is jelentősen kibővült.
Az epikai jellegű irodalmi előképek túlsúlya, vala-
mint a téma illusztrátori parafrázisának egyfajta epi-
kuma a tárgyias, leíró jellegű illusztráció domináns
szerepében tükröződött vissza. A kötelező, kiegé-
szítő szerepet játszó, különböző jeleneteket ábrá-
zoló s következetesen a történethez kötődő rajzok
dominálnak, miként azt Aurel Kajlich, Fedor Klimá-
ček, Ľubomír Kellenberger, Štefan Cpin munkái is
tanúsítják. Martin Benka rajzművészként és illuszt-
rátorként ebben az időszakban, Pavol Dobšinský:
Szlovák népmondák I – III. című, 1953-ban megje-
lent könyvének képeivel jut el pályafutása csúcsára. 
Az illusztrátorok – rajzművészek – alkotómunkájá-
val párhuzamosan azoknak az alkotóknak a mun-
kássága is érvényre jutott, akik a könyvművészet
terén a grafika klasszikus formáinak a reneszánszát
tekintették céljuknak. Ebben az értelemben nyilvá-
nult meg Alojz Pepich (1926-1962) vonzalma a fa-
metszet iránt – őt a szlovák irodalom olyan
klasszikus alkotóinak a művei motiválták, mint
Janko Kráľ és Pavol Dobšinský. Ernest Zmeták11

(1919-2004) fametszetei a népdalok, balladák,
mesék és mondák által ihletett képzőművészeti el-
képzelésekként jelennek meg szemünk előtt (lásd:
Szlovák népballadák [Slovenské ľudové balady],

1948). Róbert Dúbravec (1924–1976) dekoratívan
stilizált színes fametszetei a művészi kifejezésmód
szóbeli, zenei és képzőművészeti forrásait szinteti-
zálták Ľudovít Fulla koncepciójának a jegyében
(lásd: Jánošík és a tündérek [Jánošík a víly], 1959;
Fehér tutaj a Vágon [Biela plť na Váhu], 1968).
A népi szóbeliség képzőművészeti értelmezésére
irányuló erőfeszítéshez alapvető módon járult
hozzá Ľudovít Fulla. Illusztrációi közvetlenül a nép-
mondák, népdalok és a népköltészet tartalmához
és kifejezőeszközeihez kapcsolódnak, s a népmű-
vészet ritmusa és színvilága tér vissza bennük (lásd:
Drágább a só az aranynál, 1952; Babszem Jankó,
1957; Pavol Dobšinský: Szlovák mesék I – II. [Slo-
venské rozprávky I – II.], 1953)
A képzőművészeti fejlődés metamorfózisainak sorá-
ban alapvető jelentőséggel bír Vincent Hložník
(1919–1997) illusztrátori munkássága. Koncepciójában
időnként a rajzoló, máskor a grafikus vagy a festő
alapállása, olykor pedig a kombinációjuk érvényesül.
Illusztrációi tele vannak expresszivitással, dinamikus
gesztusokkal, drámai vonásokkal, a rész és az egész,
a vonalak és a formák kontrasztjaival. Hložník fősze-
repet játszott a gyerekekhez és az ifjúsághoz szóló
világirodalmi alapművek illusztrálásában, és képző-
művészi szemléletmódját tanítványainak is átörökí-
tette. Progresszív szellemiségű illusztrátori erőfeszítései
már a hatvanas évektől termékeny visszhangot vál-
tanak ki a könyvművészet terén egyre szerteágazóbb
tevékenységet folytató alkotók körében. (Viera Bom-
bová, Albín Brunovský, Viera Gergeľová, Ľuba Konče-
ková Veselá, Ján Lebiš és Teodor Schnitzer tartozik ide,
egy másik hullámban pedig Dušan Kállay és tanítvá-
nyai.) A szlovák könyvillusztráció odahaza s külföldön
is tartós helyet vívott ki magának az érdeklődés hom-
lokterében.    

Fordította és a jegyzeteket írta:
G. Kovács László

11 Massányi Ödönhöz hasonlóan vele is találkozhatunk Zmeták Ernő néven. A művész egyébként érsekújvári (Nové Zámky)
születésű volt.
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