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L’ubomír Feldek – Miroslav Cipár: Zlatá svadba/Aranylakodalom. Bratislava, 2011. Columbus



A pozsonyi Columbus Kiadó a közelmúltban külön-
leges kiadványt jelentetett meg Zlatá svadba / Ľu-
bomír Feldek & Miroslav Cipár (Aranylakodalom /
Ľubomír Feldek & Miroslav Cipár) címmel, amely
a szlovák irodalom és könyvkiadás e két emble-
matikus személyiségének immár több mint ötven
évet felölelő „munkakapcsolatáról” és szoros barát-
ságáról nyújt rendkívül árnyalt képet.1 Mindketten
azon generáció tagjaként léptek a színre, amely
alapvető hatást gyakorolt Szlovákiában a gyermek-
irodalom és az illusztráció formálódására a 60-as
évek folyamán. 
A Sztálin halála után bekövetkezett enyhülés
fuvallata az egykori szocialista táboron belül itt is
megérintette az értelmiség és a művészek fiatal
generációinak képviselőit, akik már az 1950-es évek
végén a megszólalás új útjait kezdték keresni.

Feldek az 1957-es évet tekinti mindkettőjük számára
sorsdöntőnek, amikor is a Mladé letá kiadó
versenypályázatot hirdetett irodalmi mű megírására
a legfiatalabb gyermekkorosztály kategóriájában.
Az első helyezett a későbbi ún. Nagyszombati
Csoport3 tagja, Ján Stacho lett. Feldek pályaművéhez
Cipár készítette az illusztrációkat, amely végül
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1 Miroslav Cipár 1959-ben házasodott össze feleségével, Vilmával. A jubileumi kötet megjelenését részben ennek évfordu-
lójához kapcsolták, a megemlékezés ünnepi gesztusaként, miközben Ľubomír Feldek utalt benne arra is, hogy épp
1959-ben zúzták be az illusztrátorral közösen jegyzett első gyermekkönyvüket, a Hra pre tvoje modré oči-t, hozzátéve,
hogy „A művészetben az a gyönyörű, hogy szabad lehet akkor is, amikor nincs szabadság”. A Zlatá svadba / Aranylakodalom
tehát egyfajta metaforája az élet és a művészet egységének, amelyben a két alkotó barátsága kiemelt szerepet kapott. 

2 A „Trnavská skupina” (Nagyszombati Csoport) 1958-ban jött létre. A Mladá tvorba című folyóiratban publikáltak. A csoport
tagjai – Ľubomír Feldek, Ján Stacho, Jozef Mihalkovič, Ján Šimonovič és Ján Ondruš – elutasították az irodalmi sematizmust,
s a 60-as években a konkrét költészet kifejezésbeli eszközeit részesítették előnyben.  

3 A Hra pre tvoje modré oči (Játék a te kék szemedért) című művét Feldek besorolta a felnőtteknek szánt első prózai vá-
logatásába is, amely 1961-ben jelent meg Jediný slaný domov (Egyetlen sós otthon) címmel.   
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a harmadik helyen végzett, Miroslav Válek írásával
megosztva. A Hra pre tvoje modré oči (Játék a te kék
szemedért) a hivatalos kultúrpolitika által támogatott
irodalom sematikus, gyakorta didaktikus felfogásával
állította szembe a gondolat alkotói sza badságát. Az
író éjszakai kalandra hívta az olvasót – egy
cirkuszba, ahol különféle zöldségek az előadás
szereplői. A teremtő képzelet elrugaszkodott
a valóságtól, a téma feloldódott a képalkotás és
a szókapcsolatok játékában. Az utókor is úttörő
lépésnek tekinti e mű 1958-as megjelenését,
a fiatal írógeneráció „manifesztumaként” tartja
számon, részben azért, mert bár szigorúan egymást
váltva, formailag mégis kötetlenül kerültek egymás

mellé a prózai és lírai szakaszok, s közben Feldek
úgy igazodott a gyermek olvasó valóság értel me zé -
sé nek logikájához, hogy azon esztétikai elveket
követte, amelyeket később a felnőtteknek szóló
lírájában és prózájában is érvényre juttatott.4 A Hra
pre tvoje modré oči-t nem sokkal megjelenése után
bezúzta a politikai hatalom, s az akkor még
egyetemista írót elbocsátották a Mladé letá
szerkesztőségéből. E korai negatív élettapasztalata
maradandó hatást gyakorolt rá, s arra ösztönözte
Feldeket, hogy művét beválogassa a jubileumi
antológiába, ahol a szöveg mezőjét az egymás
mellett sorakozó Cipár-illusztrációk sávja osztja két
részre. A zárt elemekből építkező, szikáran leíró
jellegű képek esetében nyomát sem látjuk még
a később olyannyira jellemző „barokkos” burjánzás -
nak. Az ábrázolt alakokat és tárgyakat azonban

4 A manifesztumot Ľubomír Feldek fogalmazta meg,  
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világító „neon” körvonalak rajzolják meg, így
álomszerűen lebegnek a transzcendentális sötétkék
terekben. A gyermekkönyvek fiatal szerzői ez idő tájt
már tudatosan kezdték vizsgálni, hogy a célkö zön -
ség kognitív fejlettségének a felnőttektől eltérő
szintje vajon egyet jelent-e az alkotás egyfajta
beszűkült eszköztárának lehetőségével. A Mladá
tvorba 1958. évi áprilisi számában három
manifesztum jelent meg a korabeli szlovák
költészet és műfordítás helyzetével kapcsolatban, s
a Bude reč o literatúre pre deti (A gyermek irodalom -
ról lesz szó) című az írói hitelességet, mint kizáró -
lagos követelményt tűzte ki zászlajára.5 A Zlatúšik
(1965) című Feldek-elbeszélésben egy kisfiú és egy
kislány keresi együtt azt a titokzatos ismeretlent, aki
újra és újra megszólítja őket, de nem lehet tudni,
honnan jön a hang. Az egyes, illetve többes szám
első személyben elmesélt történet konkrét
eseményei csak a „keretet” adják, s végül a titokra
sem derül fény, ám egyáltalán nem támad

hiányérzetünk az olvasás befejeztével. Üzenet -
közvetítő ereje a novella valóság-feletti szintjének
van: személyes hangvételének, az újra és újra
felhangzó mágikus hívó szóból felsejlő titoknak,
a két gyermek bizakodásának, hogy sikerül közösen
megfejteniük a rejtélyt, az együtt-cselekvésükből
származó összetartozás élményének. A rendre
megismételt kijelentés – „én, és az én legjobb
barátom, Olga” – is e benyomásunkat erősíti,
s közben a gyermeki szemléletet is érzékelteti.
Miroslav Cipár a szöveg mellé fekete-fehér
illusztrációkat készített, afféle „árnyképeket”. Amorf
formafoszlányok síkjaiban futó, kanyargó vonalak
segítségével ábrázolta a két gyermek alakját,
a házat, a könyvtárat és a könyvtárost, vagy a létrát
cipelő festőt. A „pozitív” és „negatív” képrészletek
egymást térben kiemelő kontrasztos játékának
egyenrangú elemei lettek a háttér köztes mezői is.
Cipár a 60-as évekbeli illusztrációkon az emberi
alakokat és tárgyakat, valamint a szöveg betűit is

5 in: GRIF GRAF 2001–2002/1-2, 43. o.



I L L U S Z T R Á C I Ó16 6

a kollázstechnika stílusára „hasított” foltokból rakta
össze, miközben nyughatatlan, „különc” formái már
igazi, „Cipárosan” mozgalmas kompozíciókat
eredményeztek, amelyek a színértékek külön böző -
sé gének térbeli erőviszonyaiban rejlő lehetőségeket
is kiaknázták. Az eseménydús komponálás tudatos
részévé vált nagyon korán a szöveg, azaz a betű is,
mint vizuális jel, amely tevékenyen részt vett
a kompozíció egyensúlyának megtartásában.
Az 1960-as években megjelent leporellók oldalain
(Feldek: Telefón, 1963; Feldek: Kuchárska knihy pre
deti / Szakácskönyv gyermekeknek, 1968) a szavak
ott bukdácsolnak vagy ágaskodnak, a mondat -
részek rövid sorai ott haladnak el a kanyargó
telefonzsinór mellett vagy az úthenger kereke alatt,
meghúzzák magukat a szakács domb-pocakján,
illetve sugarak módjára illeszkednek a fűrész
sebesen forgó lapjához, s mint valami vizuális
költemény, a kipattanó szilánk képzetét keltik.

„A látszólag naiv kézjegy stílusa... kifinomult,
átgondolt munkamenetről árulkodik, melynél Cipár
(talán öntudatlanul, de inkább nagyon is tudatosan)
kiszámítja minden toll- vagy ecsetvonás hatását.” –
írta Ľubomír Longauer.6

A Miroslav Cipár munkásságát ismertető vagy
értékelő egyéb írásokhoz hasonlóan Feldek sem
felejti el megemlíteni a jubileumi kiadványban, hogy
az illusztrátor formavilágára közvetlenül hatott
a szlovák kézművesség egyik jellemző területe,
a drótművesség, amelynek alapja a szál hajlítása.7

Az 1970-as évektől a vonal lett nála a vizuális
üzenetközvetítés meghatározó eszköze. Feldek:
Kúzelník a kvetinárka / A bűvész és a virágáruslány
(1972) című meséjének témája a nyelvi humornak
és a történet fordulatainak szerves kapcsolatában
elevenedett meg, az illusztrációk pedig már ívelt
vagy hullámzó apró rajzos részletek zsúfolt tarka
halmazaként jelentek meg a próza mellett .8

6 In: Zlatá svadba, Columbus, Bratislava, 8. o.
7 A Kúzelník a kvetinárka / A bűvész és a virágáruslány c. meséből M. Cipár közreműködésével, Vlastimil Herold rendezé-

sében 1985-ben animációs film is készült.  
8 Marta Bábiková: Rozhovor s grafikom a ilustrátorom Miroslavom Cipárom / Maximalisti sú požehnaním pre knihu (Be-

szélgetés a grafikussal és illusztrátorral, Miroslav Cipárral / A maximalisták áldást jelentenek a könyv számára) az Irodalmi
Információs Központ honlapján, www.litcentrum.sk/28980
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A „rendet”, azaz az egyensúlyt egy-egy tárgy
méretbeli dominanciája, az ismétlődő motívumok
ritmusa, illetve a színek hideg-meleg vagy komple -
menter kontrasztja teremti meg a képeken. Miroslav
Cipár életművében fontos szerepet kapott
a tipográfia, érdeklődése több irányban tájékozódott.
Számtalan borítóterve jelent meg az évtizedek
során. Betűi és illusztrációinak alkotóelemei közös
gyökerűek, a stilizálás útját választották. Stílusuk is
párhuzamosan változott, kölcsönösen igazodott
egymáshoz. Az 1970-es évektől a betűk karaktere
lágyabbá, oldottabbá vált, esetenként a finom
vonalú virágornamentika jellegét öltötték magukra
(Antonín Ottmayer: Tajomná láska /Titkos szerelem/,
1980), máskor a felirat és a kép burjánzó stilizált
motívumokból építkező, áttört csipkeszövedékként
tűnt fel a lapokon (Ľ. Feldek: Hviezdičková rozprávka
/ Csillagos mese, 1971, Ľ. Feldek: Jantárový svet /
Borostyánkő világ, 1977), s az illusztrátor humora
gyakorta groteszk vonásokat mutatott. A nyolcvanas
évek elején megjelentek Miroslav Cipár élet művé ben
a kalligrafikus betűk. A gondosan megrajzolt,
historizáló karakterű írást tudatosan vitte el abba az
irányba is, hogy a míves vonalak (Gustáv Reuss:
Hviezdoveda lebo Životopis krutohlava, 1980–1984)
sűrűn halmozva egymáson fussanak keresztül
(Kalligráfia P.F, 1980), s ezáltal a felirat olvas ha tat lan -
ná váljék. Végső állomásként gomolygó vonal szö ve -
dé ket láthatunk a papíron (Antikalligráfia, 1982), ám
a művészetellenesnek tűnő gesztus mégis
megőrzött valamit a dekoratív rajz irányított
vonalvezetéséből, így az informel és a tasizmus
felfogásával szemben a vizuális közlés eszközét

nem tekinthetjük eredendően autonómnak. Ľubomír
Feldek szerint Miroslav Cipár úgy szemléli a világot,
mint a kép és a szó szimbiózisát. A 80-as években
készült számos tusrajzának alakzatai a tárgyi
tartalmaktól való elvonatkoztatás előrehaladott
állapotát mutatták, átmenetet képeztek a kép és az
absztrakt jel között, egyszerre tűntek fura hajladozó
teremtményeknek és betűk körvonalainak. Cipár
több intézmény, szervezet, fesztivál, sajtótermék
logoját készítette el, amelyek eredményes pályát
futottak be, napjainkban is aktívan betöltik
funkciójukat, élnek az emberek köztudatában (BHS
– Bratislavské hudobné slávnosti /Pozsonyi zenei
ünnepségek, SNG – Slovenská národná galéria
/Szlovák Nemzeti Galéria, Mladé letá kiadó...).
Szemléletét világítja meg az is, ahogyan a pozsonyi
nemzetközi biennálé logoja létrejött: „A BIB
logojának elkészítésére nem hirdettek semmilyen
versenyt. Természetesen arról tanakodtunk, hogy
a rendezvénynek kellene, hogy legyen díja. Úgy
képzeltem el, mint egy gyönyörű kazettát, amelyben
tipikus mesetárgyakat rejtettek el, mint arany patkót,
arany tollat, arany hajat... A BIB előkészítésében részt
vettek a Mladé Letá kiadó és a Könyvkultúra
Központjának munkatársai, továbbá mi, a Képző -
művészeti Főiskola hallgatói, akik már kiadókkal
dolgoztunk együtt –  Albín Brunovský, Ján Lebiš,
Viera Gergeľová, Viera Bombová és én. Ültünk
a Daxe kávéházban Dr. Dušan Roll-lal, és Ondrej
Mariassyval vagy Laco Nesselman-nal, erre már nem
emlékszem – azon gondolkoztunk, hogyan kellene
hívni a rendezvényt, és milyen logo-ja legyen. Dr.
Dušan Roll azt akarta, hogy a név tartalmazza
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a Bratislava, biennálé és az illusztráció szavakat.
Leírtuk e három szót, és megkaptuk a BIB rövidítést.
Tulajdonképpen készen volt a logo. Nem csináltam
mást, csak háttal egymáshoz fordítottam a két bét,
középen pedig maradt az i, amelyet kicsire
változtattam, hogy úgy nézzen ki, mint egy gyermek,
és az i felett a pont lett a gyermektest felső részén
a fej... René Murat azt írta..., hogy a szerző a labdával
játszó gyermekek szimbólumát alkalmazta”.9

A Pozsonyi Illusztrációs Biennálé (Bienále ilustrácii
Bratislava – BIB), mint versenykiállítás napjainkban is
a gyermekkönyvillusztráció területén megszülető
legfrissebb eredmények nemzetközi szintű meg -
 mérettetésének elismert fóruma, amelyen Miroslav
Cipár is több alkalommal sikeresen szerepelt.9

A Zlatá svadba / Aranylakodalom című antológia
szerkesztői koncepciója kollázsszerűen rendezte
egymás mellé a valóság eltérő szintjeit közvetítő do-
kumentumokat: rövidebb-hosszabb szemelvényeket
kronologikus sorrendben Ľubomír Feldek azon iro-
dalmi műveiből, amelyek Miroslav Cipár illusztráció-
ival jelentek meg annak idején, továbbá Olga
Feldeková, a fiuk, Martin Feldek, egy irodalomtörté-
nész és egy művészettörténész írását, valamint Cipár
számtalan illusztrációját, tipográfiai tervét. A gondo-
latmenet fő irányát azonban az író visszaemlékezé-
sei határozzák meg, aki felidézi a két életút újra és
újra ismétlődő kereszteződésének körülményeit. Ket-
tejük alkotói profilja bontakozik ki a szemünk előtt
az antológiában, amely közben művészetről, barát-

9 Mária Ďuríčková Zlatá brána (Arany kapu) című antológiája M. Cipár illusztrációival 1977-ben elnyerte a BIB Arany Medálját,
valamint a Padovai Egyetem Európa Díját, Ďuríčková további köteteinek – Biela kňažná (Fehér hercegnő) és a Dunajská
kráľovná (A Duna királynője) – illusztrációi pedig az 1973-as és 1977-es BIB Plakettjét. Miroslav Cipár további rangos ki-
tüntetések tulajdonosa: 1975-ben, 1979-ben és 1994-ben megkapta a Legszebb Könyvért versenyben A Kultúráért Felelős
Miniszter Díját, 1979-ben a Ľudovít Fulla Díjat, 2001-ben pedig a Ľudovít Štúr Rend I. Fokozatát.
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ságról, elkötelezettségről, emberségről, szerelemről
gondolkodtat el bennünket. 
A kiadvány a gyermekek számára is kínál iro-
dalmi és vizuális élményeket. Mindezeken túl
azonban felvillant valamennyit Ľubomír Feldek
és Miroslav Cipár generációjának azon társa-

dalmi–politikai tapasztalataiból is, amelyek azt
eredményezték, hogy esetükben az egymás
iránti tisztelet összeforrott a gondolat és az al-
kotás szabadsága iránti elementáris igénnyel, s
az általuk létrehozott gyermekkönyvek ennek
termékeny talajává válhattak.   
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Kiállítás megnyitón a Szlovák Nemzeti Színházban: Kopócs Tibor,
Virág Jenő és Miroslav Cipár, Bratislava, 2011. szeptember 5.

L’ubomír Feldek – Miroslav Cipár

Miroslav Cipár a BIB 2011-es sajtótájékoztatóján
(mellette: Miloš Kopták)


