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SOJANOVIĆ-KÁJCH KA ţMIN 

ÖSI  KÜZDELMEK ÁBRÁZOLÓJA 

»Mi van a fölszín alatt a Bácskában?! . .. Hogy is karná 
azt ki idegen patkó?! ... A Pegazusnak, a patkónak 
oda v aló n a k kell lenni, hogy a füvk  és a nádasok alatt 
megtalálja a tündórkastéiyt. Mert az megvan nálunk.. 

(Papp  Dániel:  Tündérlak MâgpaŤhonban) 

Köszőhtjük Milan KonjoviĆot, kösżöntjük áz  embert és à művészi sżü-
letésénók hetvenötödik évford,Iójá alkairnébÓi. Szó rétnhk szóbán meg-
köázőnni mindäzt a szépet, ?7emóset,  mellyel eddig iš hlbgäjáńdékożött 
b ńnűŔket, és  ‚&Ţuk  színéinek újább csodáit. 

ăoldog  lehet az az ember, aki állandóan Csak adni tud, aki önńön-
magát fel tudja mutatni, akinek sikerül Uz áz örök, titkos emberi  VáYV, 
amélyet Ady Endre, éppen agy nagyváradi tárlat káposán, Így fogál-
mażbtt ifl&g: 

Sżeretnărh mágam meýmútátní, 
h ,ýy  látva láŚsańák. 

ábldök éż , aź  ebér, aki höm śżôru ńiásók adömányára,  dó lói-
es meztelen m ny nagt ujtja fe4nk,  hogyha már mi' nem vagyunk 

képesek az onkifejezésre, segítse bennünk a felismerést, a természet 
légcsodálatosabb misztériumának megismerését, az embertitok meg-
fejtését. 

Az ember ás műve elválaszthatatlan egymástól. Féltve őrzött, rej-
tett tudat alatti világ tárul elénk, de csak akkor, ha levet/0k magunkról 
a szürke hétköznapok álarcát, és van bátorságunk - az önelemzés 
keserves kálvárlá ját végigjárva - megmutatni létünk valódi, álcázat-
lan egyszerűségét, s az emberi lényeget, a lélek megfejthetetlen 
misztériumát. Az ember talán sohasem jut el a totális megismerésig, 
hiszen az az Út, melyet ennek érdekében Újra és újra megjárni kény-
telen, végtelen. A beteljesülés csak pillanatnyi lehet, holnap már más 
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ígażságok  felé fordul tekintetűnk, Új vágyaink, álmalnk születnek, s 
aQkat kergetjük, azok ffé n$$juk  ki kérő  keiüi*4  s nagyon boldog-
tlănok vagyunk, ha el nem érhötjük. 

A művész alapvető  magatartása mindig a teljes életre való törek-
vés útjának szüntelen keresése, az élet pedig kimeríthetetlen. Konjovi ć  
mondta egy alkalommal: »Az élet csodáját Senki sem oldja meg.« 
Mégis, az Igazán nagy m űvész ezt az eleve meddőnek látszó harcot 
vívja meg, s a küzdelem során elő-elő törnek az emberi lényeg mélyebb 
forrásai, amelyek végső  soron mégiscsak a teljes élet megismerését 
szolgálják. 

Milan Konjović  képei együttesen is, de külön-külön is, ezt az ősi 
emberi küzdelmet ábrázolják, amelyet Ács József »a fény és árnyéka 
küzdelmének nevez, melynek során a m űvész megpróbál behatolni a 
»minden titkok titká-ba, s közöttük is a legnagyobb titkot próbálja 
megfejteni: önmagát. Különösen jellemző  ez az embert ábrázoló mű-
veire, melyről így vall a Mester: »Annak ellenére, hogy táj- és búza-
festőnek tartanak, az ember izgat, Őt szeretem - s rajta keresztül a 
magam szenvedélyét ábrázolom«. (Dolgozók, 1971, 52. szám.) 

Az a felismerés, hogy: »A művészet menekülés a halál elől', a 
tudatos, mindent vállaló, teljességre törekv ő :  ember hitvallása, aki tud-
Ja, hogy csakis ily módon győzheti le az ember a fizikai megsemmisü-
lés fenyegető  nihilizmusát, az ebből eredő  cinizmust, s mentheti át 
áz utókor számára a szellem, a lélek üzenetét, melynek alapvető  mon-
danivalója az emberbe vetett feltétel nélküli hit. Hinni ás bízni tudni 
az emberben, ez Milan KonjoviĆ  művészetének őrök, kiapadhatatlan 
forrása, s ez teszi Őt korunk nagy humanistájává. Innen táplálkozik a 
képeiböl áradó optimizmus, az a mérhetetlen melegség, mely a na-
rancs- és sárga színek váltakozásában simogatóan, megnyugtatóan hat; 
s melynek látására felenged az emberben a dúló bels ő  feszültség, s 
az elidegěnedéstől visszavezet az értelmes élet igenlése felé, önbi-
źalmat ad. 

A búza- és a kukoricatáblák, a napraforgók, a végtelen mez ők 
Sokszor csak pusztán a tiszta színek alkalmazásával, kétségbevon-
hatatlanul az élet himnikus dicséretét fejezik ki, s az élet gyökeréig 
hatolva, annak egyik döntő  mozgatóerejét, a termékenységet szimbo-
lizálják. Igazolják a festő  egyik kijelentését: »A búzaképekben is ott 
van az ember -' 

(...)  csak meg kell látnunk.« E képeknek lényege 
nem a természet ábrázolása. Az csak ösztönzés, eszköz, melynek se-
gítségével kimondja véleményét a világról, az emberről, a létezés értel-
máról. S e létezés értelme az a küzdelem, melyet az ember vív a lehe-
tetlennel, az elérhetetlennel, mert csak Igy tudja ‚fő/szabadítani saját 
magát, mert Csak így tudja önmaga* előtt igazolni a létezést. 

KonjoviĆ  képeiből  8 .  korláteiból fölszabadult ember életigenlése 
árad. A színek gazdagságaegy-  belső, ieŃki gazdagságról árulkodik, és 
arról  sz  önzetlen, mindig  C~ . adni vágyó magatartásról,. mellyel e 
képek megajándékozzák a szemlélőt. ‚Az örönr 'és boldogság ellen-
pólusaiként megtaláljuk. a sötét, a borús ámy6kokat, melyek megpró-
bálják  sz  emberbe fojtani a hitet. KonjoiĆ  művészi hitvallása e két 
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elem egységbe kényszerítésén alapul. E két elem egymást kiegészítve 
kelti fal bennünk az életről való gondolkodás kényszerét, s így válunk, 
ha csak passzív részeseivé is, annak a küzdelemnek, amely a teljesség 
meghódítására irányul. 

»Nálam mindig a fény győz, és mindenen áttöri - mondta erről 
a művész. Ennek az üzenetnek kisugárzása az, amely megnemesíti, 
emberi közelségbe hozza még azokat a képeket ís, melyekben látszó-
lag a sötét, hideg tónusú színek dominálnak, a Konjovi Ćra  Oly jellemző  
fekete kontúrokat feszítve. 

Az emberről festett portrék sokszor groteszk, szarkasztikus ele-
mei a belső  lelki eltorzulások vetületeiként jelentkeznek, s a megértést, 
nem pedig a megvetést szimbolizálják. A szeretet nem áll mindig ab-
ból, hogy mepróbáljuk eltussolni az elferdüléseket. Az őszinte, mélyröl 
fakadó szeretet arra tanít bennünket, hogy az embereket hibáikkal 
együtt fogadjuk el. Konjović  portréi ennek az elfogadó, de egyben 
figyelmeztető  szeretetnek a jegyében születtek. Arra figyelmeztetnek 
bennünket, hogy a körülöttünk levő  világban nincsen minden rendben, 
s nagyon sokat kell még tennünk, hogy az emberek arcáról kisimul-
janak az eltorzulások. Amikor figurá inak modelljeit olyan egyének 
közül választja, mint Dura Kilenc, Dura Voštar, vagy Đura Kikela, akkor 
ezt nem azért teszi, hogy kínevesse, elítélje az embert. »Ezek ott hord-
ják az arcukon egész élettörténetüket mondta róluk maga a m ű-
vész. Azt hiszem, a szeretet erőpróbájáról van itt szó. A lelki defor-
máció, a lelki nyomorúság ábrázolása módot ad a teljes érték ű  sze-
retet kifejezésére. S ismét ezek egyensúlyaként ott vannak az Olyan 
festmények, mint amilyen az Emma ás Verocska, Emma a kertben stb. 

Ha Konjović  megfogalmazásában »a boldogság nem más, mint 
egyensúly a világ ás magam között«, úgy m űvészetében erre sz egyen-
súlyra való törekvés jut mindenkor kifejezésre, melynek drámai meg-
fogalmazását a színek adják. Attól függően, hogy milyen ńiértékben 
sikerült ennek az egyensúlynak közelébe jutni, válik egy-egy kép szá-
munkra a szépség, a megnyugvás, a csend, vagy pedig a bels ő  hábor-
gásokat fölszabad!tó, pusztító erők forrásává. 

Az a tudatos határozottság, mely Milan KonjoviĆ  egész egyénisé-
gét áthatja, az a művészi öntudat, mely megvédte Őt attól, hogy szülő-
városába visszatérve a végtelen vajdasági kényelem megfojtsa, meg-
bénítsa egyéniségét, ott van minden egyes széles lendület ű  ecsetvo-
násában, annak az örök igazságnak bizonyításául, hogy a művészet 
nagyjai m I n d e n h o 1 ás m i n d e n k o r az emberiséget tudják 
szolgálni, ha tudnak rendíthetetlenül önmagukban hinni. 

Milan Konjović  felfelé ívelő  pályáján sohasem kételkedett önma-
gában. Ezért volt bátorsága negyven óweI ezel őtt otthagyni Párizst, 
s eljönni közénk, a kultúra peremvidékére, hogy képeivel, melyeknek 
mindenkori ihietői a vajdasági tájak, enteriőrők voltak, s e földnek 
‚akói, megtanítson bennünket a szülőfőid, az esendő  ember szeretetére, 
rákényszerítsen egykedvű, lomha gondolkodásunk fölszámolására, s 
belopja szívünkbe a nagyvilágot, s vele mindazt, ami képes lesz a pro-
vincializmus tespedtségéből kiszakítani bennünket, ha csak arra az 
időre is, míg a képeit szemléljük. 
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Ma ezt a példamutató bátorságot Is köszönjük neki, az @~ és 
művészi nagyság e megdőnthełetlen bizonyítékát, azt a kitartást, mely-
lyeI megvédte magát a rosszindulatú gánososkodástól, s a mai napig 
kitartott mellettünk, vállalt bennünket. 

A lélek magasra törő  lángolását nem tehet gúzsba kötni, nem 
lehet elfojtani. Erről vallanak azok a képek, melyeknek harsogó, vad 
színei az Ősi, elementáris, a fölszabadult erő  tüzével perzselnek, felé-
getik a hitetlenség, a kétkedés, a közöny korlátait, szétfeszftik a szi-
gorú, egységbe kényszerítő  fekete körvonalakat, s a szabadon való 
gondolkodás szimbólumává magasztosulnak. Köszönjük a Mestamak a 
közöttünk eddig eltöltött negyven évet, amely ha néha Úgy is rémlett, 
hogy hiábavaló, végeredményben mégiscsak Őt Igazolta: az emberbe 
vetett sziklaszilárcl hitét, mlynek segítségével életm űvét megóvta az 
absztrakt művészet sokszor antihumánus cinlzmusătét, s ssilangtôl men-
tesen fejezte ki mindazt, ami a teljes érték ű  emberi élet igenlásét 
hirdeti. 

»Számomra Vajdaság a bölcső, e legnagyobb szerelem ás e sír-
helyem. E vallomásánál beszédesebb ez a tett, mellyel 196-ben 
megajándökozta a várost. Életművének féltett kincseit adta nkünk, 
ahogyan Ő  megfogalmazta: »Képek, melyek velem maradtak, amelyek-
161 sohasem akartam elszakadni, amelyeket nem tudtam megtagadni a 
legnehezebb pillanatokban sem, amelyeket féltékenyen Őrlžrem, ezeket 
a képeket ennek a gelérlának a/ándăkczom. Azé a vărosé ezek a ké-
pek, molybon születtem, amelyben a tudatom óbr*dezni kezdett, ahol 
ember lettem, ahol müvésszó formăiódtam.t 

Köszönjük, Mesteri 


