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Bécsi arany, 1999–2008

Az érsekújvári Cipár-kiállítás katalógusa, 2012 A pozsonyi Cipár-kiállítás plakátja, 2013. november 22 – 2014. március 2.
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Bevezetésül néhány tény: Miroslav Cipár 1935. ja-
nuár 5-én született Hegyeshegyen (Semeteš), Dro-
tária (Drotárie) központjában. Születési dátuma
megegyezik Elvis Presley-ével. Zsolnára (Žilina) járt
gimnáziumba, ebben viszont velem egyezik meg.
Grafikát és monumentális festészetet tanult a Kép-
zőművészeti Főiskolán, ahol Vincent Hložník és
Peter Matejka volt a professzora. 1959-ben meg-
nősült, felesége, Vilma természettudós, két közös
gyerekük van. Nem csak az én véleményem sze-
rint, de a legtöbb, nálam jelentősebb szakember
véleménye szerint is ő az egyik leguniverzálisabb
szlovák képzőművész: festészettel, szabad grafiká-
val és könyvillusztrációval, dizájnnal, monumentális
és jelművészettel foglalkozik, szobrok, színházi
díszletek és rajzfilmek megalkotója.
1989-ben a helyi szerveződésű Szlovák Képzőmű-
vészek Szövetségének ő az első független elnöke.
1990–1991-ben a Matica Slovenská alelnöke.
1971–1972-ben grafikus szakemberként dolgozott
a Children’s Book Trust-nál, Újdelhiben. Sri Lankán
workshopot vezetett illusztrátorok számára. Alkotói
ösztöndíjasként járt Japánban, Amerikában, Francia -
országban. Több tucat kiállítása volt itthon és kül-
földön. Több mint 300 könyvet illusztrált – ebből
legalább tizenöt volt az enyém. És ha már közös
munkáinkat említem, a könyveken kívül volt egy
közös rajzfilmünk is, A varázsló és a virágáruslány

(Kúzelník a Kvetinárka). Díszletet is készített a BOTA-
FOGO című bábjátékomhoz. Egy sor hazai és kül-
földi díj tulajdonosa, nem hiányzik közülük
a L‘údovít Štúr Érdemrend I. fokozata sem. A „gyön-
géd forradalom” 1989. november 19-én kezdődött
Miroslav Cipár műtermében. Egy nappal később
a Nyilvánosság az erőszak ellen (VNP, Verejností proti
násiliu) egyik alapítója és a VNP Koordinációs cent-
rumának tagja lett. És egyike volt azoknak, akik
az elsők közt tértek vissza munkájukhoz, és mel-
lőzték a politikai karriert. Ennek köszönhetően ma
nem kell az idejét vesztegetnie semmiféle választási
kampánnyal – és nyugodtan kiállíthat Érsekújváron.
Engedjék meg, hogy idézzek abból, amit mások
mondtak róla. Nemrégiben jelent meg František Mik -
loško Tíz igazak (Desať spravodlivých) című könyve,
amelyben egy személyhez szóló tanulmány szól
Miroslav Cipárról. Mikloško azt mondja benne: „Miro,
akárhová kerülsz, a Te életed értelme az, hogy
szebbé tedd az életet.” És ha Mikloško ezt mondja,
akkor ez azt is jelenti, hogy jobbá, morálisan szebbé
teszi a világot. František Mikloško tanulmányában
nemcsak Cipár művészetét, hanem karizmáját is ki-
emeli, karitatív aktivitását, együttműködését a Michal
Vašek Kiadóval és a megboldogult Petr Smolíkkal,
aki beindította kiadói tevékenységét. Mindannyian
tudjuk, miről van szó.
A művészetteoretikusok közül L’udmila Peterajová
asszonyt idézzük: „Egyedülálló jelenség közegünk-
ben, aki klasszikus iskolázottsága ellenére mintha
semmiben sem kötődne a tradíciókhoz… Drótostót
véréről és személyiségének tudatalatti drótostót ré-
széről, Kysučokról (szülőhelyéről – a szerk.) és elő-
deiről beszél. Bizonyára sok igazság van benne.
Ennek ellenére Miroslav Cipár művészetében más
mélytudati szintek is léteznek, és vajon tudatos-e,
hogy nála az írás és a kép egyfajta kezdetleges
szimbiózisba, még a differenciálódás előtti állapotba
tér vissza. Rajzait nézve nem egyszer felmerül

L’ubomír Feldek

1  MEG  1  AZ  3
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a kérdés – kódolt írásbeli megnyilvánulásról van-e
szó, avagy figurális képről … Az az érzésem, hogy
Miroslav Cipár művészetének számos jegye az eu-
rópai képzőművészeti gondolkodáson kívül áll, és
más kontinensek ősi, eredeti kultúrájához közelít.”
Ennyit L’udmila Peterajová asszonytól…
Ami engem illet, nem fogok ma művészettörténészt
játszani. Csupán barátként fogok beszélni. Szava-
imat mindenekelőtt az inspirálja, amire baráti
beszél getéseinkből emlékszem. Mironak csodála-
tos kapcsolata volt apjával. Cipár papa olyan ember
volt, aki nem félt az élettől, aki tudta, miként har-
coljon, hogy az élete sikerüljön, és el tudta viselni
az élet minden támadását. Mindkét Cipár szülő
még fiatal korában kiment Amerikába, hogy meg-
keresse a jövőre valót. Hoztak kintről egy anekdotát
is, amit Miro azóta is kedvel. Állítólag, amikor a Ky-
sučaniak egy csoportja Amerikát járta, egyszer csak
megláttak egy édesburgonya reklámot: SWEET PO-
TATOES, és így szóltak: „Nem kell tovább mennünk
– a világ csupa potato!” (szójáték: angol: sweet
– édes; szlovák: svet – világ). Az anekdotán kívül
Miro szülei egy kis dollárt is hoztak Amerikából. Ám
jött velük a világválság is és mindenüket elveszí-
tették. És megint nulláról kellett indulniuk. Amikor
ismét lábra álltak és vendégfogadót nyitottak a he-
gyek közt, Hegyeshegyen, kitört a háború, és Cipá-
rék fogadójában a partizánok találtak menedékre.
Nem egyszer megtörtént az is, hogy németek té-
vedtek arra – Miro apja látogatásukat hidegvérrel
fogadta, még akkor is, amikor épp a szomszéd szo-
bában ültek a partizánok. Valaki azonban elárulta,
így a háború vége felé egy tömeges kivégzés ál-
dozatául kellett volna esnie. Nem esett. Miro apja
volt az egyetlen, aki a kivégzést csodával határos
módon túlélte. Méghozzá kétszer. Mert nem csak
a kivégzőosztag sortűzét élte túl, hanem azokat
a lövéseket is, amelyeket még közelről is leadtak
a kivégzettekre. Éjjel kimászott a holttestek közül
és hazakúszott.
Miro a történethez ma hozzáfűzi: „Apám akkor
negy venöt éves volt. És aztán még újabb negyven -
öt évig élt – ez pontosan az élete közepén történt
meg vele.” A felismerés – hogy a kiemelkedő pilla-
nat, amikor eldől számunkra a lenni vagy nem

lenni kérdése, mely épp az életünk közepén érke-
zik el – apja halála után Miro egyéni filozófiájának
része lett. Többször is hallottam erről a központi
pillanatról beszélni – és úgy gondolom, hitt ennek
mágikus erejében. Miro Cipár azonban nem az
egyetlen, aki ilyesmiben hitt. Hitt benne például
Dante is. Az ISTENI SZÍNJÁTÉK ezekkel a sorokkal
kezdődik:
„Az emberélet útjának felén

egy nagy sötétlő erdőbe jutottam,
mivel az igaz útat nem lelém.

Ó, szörnyü elbeszélni mi van ottan,
s milyen e sűrü, kúsza, vad vadon:”…

A középpont mágiájára felhívja a figyelmet Shakespeare
is – például már színjátékának elnevezésével is:
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM, amely az eredetiben így szól:
MIDSUMMER NIGH’S DREAM. Nyárközép éji álom.
És ha már Shakespeare-nél tartunk – említsük meg
a HAMLETet is. Hamletnek a hesingöri vár bástyáján
megjelenik apja meggyilkolt szelleme, és elárulja,
hogy Claudius ölte meg. Felszólítja Hamletet, hogy
álljon bosszút a gyilkoson. Hamlet azonban tépe-
lődik – hisz mi van akkor, ha apja szelleme valójá-
ban az ördög volt és gaztettre bújtja fel? Később
azonban színészek érkeznek Helsingörbe, és Ham-
let megkéri őket, játsszák el Gonzaga király meg-
gyilkolását, s  amikor a darabban elérkezik
a király gyilkosság pillanata, Claudius leállítja a játé-
kot, fényt kér és távozik. Hamlet ebben a pillanat-
ban bizonyosodik meg arról, hogy apja szelleme
igazat mondott, és bosszút kell állnia. És mit álla-
pítottak meg a Shakespeare-kutatók? Ez a pillanat,
az epiphania, vagyis a megnyilvánulás pillanata, az
igazság pillanata, amely a második felvonás har-
madik jelenetének 263–264. sorában érkezik el,
a midpoint (a középpont), milliméterre pontosan
ugyanakkora távolságra van a híres tragédia kez-
detétől, mint a végétől.
A középpont mágiája azonban nemcsak időben
jelenhet meg. A kiállítás címe, az 1 MEG 1 AZ 3
bizonyítja, hogy Miro Cipár azok közé az emberek
közé tartozik, akik hisznek a középpont mágiájában
–, ami az ő esetében nem az élet kezdete és vége
között helyezkedik el, hanem bármi egyébnek a kez-
dete és a vége között, de inkább úgy mondanám,
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Elbasan – Postelbasan, 2010

Dulakodás, 2009 Kis c., 2014
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hogy egy időbeli intervallum középpontja helyett
Cipár midpointja térbeli, mondjuk egy kör közepe.
Erről a körről mondandóm elején már szó esett – ez
a kör Cipár sokoldalú tehetsége, amellyel a természet
megajándékozta, s ami gyengébb jellem esetén el-
viselhetetlenül terhes ajándék lehetne. Cipár azonban
univerzális tehetsége mellé kapott még egy ajándé-
kot – az apjáéhoz hasonló férfias erőt. Nem hagyta,
hogy hatalmas tehetségét ereje szétfeszítse és elap -
róz za. Nem rabszolgája, hanem ura lett sokrétű adott-
ságainak. És ez a tehetség körtáncot jár a képzelt
középpont körül, mint amilyen közép e kiállítás el-
nevezésében az összeadás jele is. És mindaz, amit

Cipár létre tud hozni – s ez bizony nem kevés –
e körtáncban kezet nyújt egymásnak és összeadódik.
S hogy ez milyen szabályok szerint történik – arról
nálam sokkal jobban tud beszélni ő maga. Én már
csak annak megállapítására szorítkozom, hogy Cipár
hite a mágikus középpontban van – vagy máskép-
pen szólva –, hála az érett összpontosításnak, lehe-
tőségünk nyílik ma meggyőződni arról a csodáról,
hogy 1 MEG 1 AZ 3.

(Kiállítás-megnyitó. Érsekújvár/
Nové Zámky, 2012. január 26.)

Balázs Andrea fordítása

Találkozás Miroslav Cipárral a kiállításon

Vladimír Predmerský és Miroslav Cipár a tárlaton, mögöttük
a Kísértés feketében című festmény

Trifor III. (Mimon), 2002. (A fotókat a pozsonyi kiállításon 
Miglinczi Éva készítette 2014. február 15-én.)


