
S Z E M L E2 0 2

Könyvborító Dušan Kállay illusztrációjával Miroslav Cipár illusztrációja 

Albín Brunovský illusztrációja Albin Brunovský illusztrációja



2 0 3

Az alábbi sorok talán sosem íródnak meg, ha az
idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon nem
az Art Limes főszerkesztőjével együtt nézelődöm
a szlovák könyvkiadók standjánál. A pozsonyi Iro-
dalmi Információs Központ (Literárne informačné
cenrum) munkatársnője ugyanis érdeklődésünket
látva egy feltűnően szép könyvvel ajándékozott
meg bennünket, azt kérve, ha módunkban áll,
a kiadványról tájékoztassuk a magyar(országi) szak -
mai közvéleményt. E rövid ismertetővel tehát neki
is tartozunk, jelen írás azonban ettől függetlenül is
megszületett volna: a szóban forgó könyvről egy-
szerűen nem lehet hallgatni.
Az igényes kivitelezésű, szemet gyönyörködtető
publikáció a Szlovák gyermekkönyv címet viseli,
s  imponálóan gazdag tárháza, kincsestára
mindannak, amit a szlovák gyermekirodalom
történetéről, legjelesebb képviselőiről s a könyvek
sokaságát illusztráló képzőművészekről tudni
érdemes. A kötet abból az alkalomból készült, hogy
a 2010. évben Szlovákia volt a Bolognai Nem -
zetközi Gyermekkönyv-vásár díszvendége, s északi
szomszédunk illetékes szakemberei egy valóban
reprezentatív és adatgazdag kiadvánnyal léptek ki a
nemzetközi színtérre. A könyvet összeállító Lucia
Kepštová az előszóban olyan „ágas-bogas” faként
jellemzi a szlovák gyermekirodalmat és illusztrá -
torainak munkásságát, amelyen „többféle gyümölcs
érik ugyanabban az időben”. Aki a könyv tartalmá -
val meg ismerkedik, nemcsak helytállónak, hanem
valószínűleg túl szerénynek is fogja tartani ezt
a megállapítást. Egyértelműen kiderül, hogy a szlo -
vák anyanyelvű vagy szlovákul is olvasó gyerekek
(ne feledkezzünk meg a szlovákiai magyar és
a magyar országi szlovák olvasóközönségről sem!)
lelki fejlődését, szellemi érését kiváló alkotók
sokasága segítette elő – igaz, leginkább a huszadik

század eleje óta, amikor a mai értelemben vett
gyermekirodalom vitathatatlanul önálló műfajjá lett.
Még felsorolásszerűen is lehetetlen mindenről em-
lítést tenni, amit ez a gazdag tartalmú, szerkezeti
szempontból is rendkívül változatos kötet kínál,
ezért az alábbiakban csak a legfontosabb fejeze-
teiről szólunk.
A beköszöntőnek szánt, illetve az olasz gyermekiro-
dalom szlovákiai fogadtatásának múltját és jelenét
felidéző írások után Marian Veselý Az illuminált kézi-
ratoktól az illusztrált könyvig című, kézőművészeti
szempontú áttekintése következik, melyből többek
között az derül ki, hogy a gyermekeknek és a tanu-
lóifjúságnak szóló könyvek kiadása Szlovákiában
szinte a kezdetektől fogva nagy nevű és kevésbé is-
mert festők és grafikusok illusztrátori tevékenységé-
nek jegyében zajlott. Veselý az 1950-es évekig
vázolja fel a szlovák gyermekkönyv fejlődését, a leg -
utóbbi évtizedekről  pedig az Art Limes olvasói által
már ismer Barbara Brathová írt kiegyensúlyozatlan-
sága ellenére is érdekes, a fejlődési tendenciákat
pontosan megrajzoló, A jelenkori illusztráció genézise
címet viselő összefoglalást. A gyermekkönyv-illusz-
tráció műfajának jelenlegi szlovákiai helyzetét illetően
Brathová a magas művészi színvonal mellett azt
hangsúlyozza, hogy ez ideig sikerült elkerülni a glo-
balizációs tendenciákkal együtt járó uniformizálódást.
A két említett írás után több mint száz oldalon ke-
resztül a legnevesebb illusztrátorok portréi következ -
nek (a szó szoros értelmében is), amelyek révén
dióhéjban megismerhetjük a pályafutásukat, meg-
tudhatjuk, melyek voltak művészetük meghatározó
vonásai, s nagyon jó minőségű, sokszor könyvoldal-
nyi méretű képek révén fogalmat alkothatunk a stí-
lusvilágukról. A kötetben bemutatott művészek
között egyaránt találunk klasszikusokat (Ľudovít Fulla,
Vincent Hložník, Albín Brunovský) és az idősebb,
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a közép- s a fiatalabb nemzedékhez tartozó kiváló
művészeket (Miroslav Cipár, Ondrej Zimka, Jana Site-
ková-Kiselová, Dušan Kállay, Martin Kellenberger,
Peter Čisárik, Peter Uchnár, Dana Moravčíková – meg-
jegyzendő, hogy a névsor ennél jóval hosszabb). 
A szlovák gyermekirodalom múltját ugyanúgy két
fejezet tárgyalja, mint az illusztrációkkal kapcsolatos
alapvető tudnivalókat. Ondrej Sliacky Az erkölcs -
nemesítő olvasmányoktól a játékig című, tiszteletre
méltó alapossággal megírt irodalomtörténeti
visszapillantása a 18. század utolsó harmadától
a múlt század ötvenes éveinek végéig tekinti át
mindazt, ami a műfaj körébe sorolható. A szlovák
irodalom iránt érdeklődő olvasónak igazán nem lehet
oka panaszra: mind Sliacky, mind az 1960-as évektől
napjainkig tartó időszakot bemutató, A szlovák
gyermekirodalom értékeinek kibontakozása című
fejezetet jegyző Zuzana Stanislavová jó érzékkel,
a szakszerűség és a világosság követelményét szem
előtt tartva tett eleget a tájékoztatás feladatának,
s munkájuknak köszönhetően joggal érezhetjük úgy,
hogy megbízható ismeretekre tettünk szert . Ezt
a jóleső érzést erősíti, hogy az illusztrátorokhoz
hasonlóan a legjelentősebb tollforgatók portréi is
szerepelnek a kiadványban. Utóbbiakat is gazdag
képanyag kíséri, mindazonáltal – érthető módon –
ezek az írások némileg hosszabbak, s bibliográfiai
adatokat, annotációkat, az írók önvallomásaiból vett
idézeteket is tartalmaznak. A szerzők névsora nem
kevésbé rangos, mint a képzőművészeké: a szlovák
népmeséket és mondákat a 19. században
összegyűjtő Pavol Dobšinskýtól kezdve a huszadik
század irodalmát magas szinten képviselő Ľudmila
Podjavorinskán, Jozef Cíger Hronskýn, Ľudo Ondre -
jovon (és másokon) át olyan kiemelkedő kortársak
szerepelnek benne, mint Ľubomír Feldek, Dušan
Dušek és Daniel Hevier.

A Szlovák gyermekkönyv című kiadványból a fenti-
eken túlmenően az is kiderül, milyen célt szolgál
és hogyan működik a gyerekek irodalmi és képző-
művészeti ízlését formálni hivatott, nemzetközi ha-
tósugarú pozsonyi tájékoztatási, dokumentációs és
kiállítási központ, a BIBIANA, milyen elképzelések
jegyében jött létre s miként vált jelentős nemzet-
közi rendezvénnyé a Pozsonyi Illusztrációs Biennálé
(Bienále ilustrácií Bratislava), milyen díjakra számít-
hatnak azok, akik írókként vagy képzőművészekként
hozzájárulnak a gyermekkönyvek színvonalának nö-
veléséhez, s az irodalmi vagy esztétikai kvalitásaikért
a közelmúltban díjazott, illetve az 1993–2007 között
idegen nyelvre lefordított művek felsorolása sem hi-
ányzik. A szlovákokkal való együttműködés iránt kü-
lönböző okokból érdeklődő olvasók számára pedig
biztosan örömet jelent, hogy a kötetből a gyermek-
könyvek publikálásával (is) foglalkozó kiadók adat-
tára sem hiányzik.
A szlovák Irodalmi Információs Központ s termé-
szetesen a könyv megszületésénél bábáskodó
szakemberek csapata egy kivételesen szép és
hasznosság tekintetében is elsőrangú kiadvánnyal
gazdagította a témakör olvasóközönségét: szeren-
csések vagyunk, hogy eljutott hozzánk.

(Slovenská detská kniha. Bratislava, 2008.
Literárne informačné centrum)

Peter K’lučik illusztrációja


