
rendeli magát, képzeletét ° a .nyelv 
nyújtotta véges lehetőségeknek. • 

A verscsoportok közein pedig fe-
kete alapon cikázik a világos' és 
ritka vagy egyre sűrűbb, összetet-
tebb vonalvezetésű , drótgubanco:kra 
emlékeztető  illusztráció. 

A kötet leghosszabb verse az Ed-
zéslehet őségek. És a hosszú, a leg-
hosszabb vers hova vezet? A mo-
dern 'élet nyrüzsg ő  'szövevényiébe, 
amelyben lényegbevágóan forítos 
szálai a triviális fonalait kereszte-
zik. A történések gyors egymásután-. 
ja Is inkább nevezhető  rohanásnak 
valami felé. Az Edzéslehet őségek: .a 
különböző  szinteken és hullámhosz-
szakon viharzó „Gsomttörő  élet" még 
a 'mély lélegzés, 'tízórás alvás és 
ötszöri evés ellenére .is előbb-utóbb 
a végbe 'torkollik, a „harcosok" ere-
detére való tekintet nélkül: A logi-
ka helyenként tótágast páll: meg kell 
szorozni 'a bögréket, tányérokat, lá-
basokat; megsárgult csipkefüggö- 

ny:öket ragozni; az üzenetek viszont 
a Mosdó ikékítős vizébe toccsannak. 
Callage bizarr elemeit vehetjük 
szemügyre, ha közelebb lépünk, de 
az egész összhatása sem marad el. 

Ez a napsújtotta vidék, amelybe 
Bön.diör Pál kötete betekintést nyújt, 
józanságában szinte 'kegyetlen, 
szenvtelen, vel őkig ható. Sehol egy 
fa lágyabb kontúrja. Pedig az ol-
vasó szinte vágyik lamibja alá. Olyan 
jó a 85. oldalról ezt a két „érzel-
mes" sort beszippantani, forrás vi-
zének illata talán: 

trzem a kövek és bogarak szagát, 
a letaposott fűszálakat egyenként 

(éržcm) 

Szabad-e ezt a lakonikus vallo-
mást egy újabb kötet -  'előfutárjának 
tekinteni? Az 'érzelem ilyen impli-
cit megnyilatkozását palackpostá- 
nak? 

VIRÁG ÁGNES 

SZOBROKBAN ÉLŐ  MARADANDÓSÁG 

Baranyi Károly élete és m űvei. 
Forum. újvidék, , l'974. 

Vannak könyvek, melyeknek meg-
jelenése ünnepet és egyben ajándé-
kot is jelent. A . szerző, az olvasó 
számára is egyaránt.' (Most. azokra 
gondolok, akik igazán szeretik a 
köriyvetl) Az ember 'már :ilyen el ő-
legezett tisztelettel, valami bels ő  
melegséggel veszi kezébe, s .így is 
lapozgatja, mert tudja, 'hogy ez, amit 
olvas, . azismeretekben, élmények-
ben való gazdagodásán túl az Id ő-
nek is :szál, hagy a távolabbi jövő-
ben is hírt adjon egy küzdelmes kor 
roppant. erőfeszítéseinek maradandó 
eredményeiről. 
. Ezért az ilyen mű  •a számadásnak 

egyik legszebb 'és legértékesebb köz-
l+ési formája. 

Baráinyi Károly szobrászművészt 
életének nyolcvanadik évében érte 
az a minden röpke kritikát, 'terje-
delmesebb méltatást felülanúló, • •s 
egy-egy retrospektív tárlat sikere-
nél is tartósabb 'elismerés, hogy rélet 
rajzával együtt díszes . kiadásban 
megjelent műveinek albuma, 'amely 
alkotói pálylájánalk kiemelkedő  mun-
káit színes és fekete-fehér repro-
dukciókban - megörökíti. Igen, ez 
már régi, s szerte a világon érvény-
ben lévő  gyakorlat: az írónak al-
konyodó éveiig kell várnia, mire 
műveinek gyűjteményes kiadása 
megjelenik (ha ugyan még 'életében 
erre sor Ikerül), a képz őművésznek 
pedig egy ilyen kivételes 'érték ű  mű - 
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re, ,amelyet a művészetkedvel ő, az  
igazi művészetbarát +sajfát• képei,  
szobrai, könyvei között őrizgetve  
bármikor a kezébe vehet és fölla-
pozgathat, emlékezve •a m űterem sze-
líd csöndjére, vagy a nagy tárlatok 
forrólégkörére, .amelyet ki-ki a be-
fogadiásiánalk -mélységeihez mérten 
hordoz .+ma.gában. De általános ér-
vényű  jelentőségéből sem a jelen, 
sem a jövő  számára a látszólagos 
könyvtári némaság nem von le sem-
mit, hiszen Baranyi Károly művé-
szerte életünkkel egybeforrva ma is, 
holnap ás úgy él, mint ötvenegyné-
hány esztendővel ezelőtt. . 

Erről a kötet elején olvasható 
életrájz sokkal 'szemléletesebben és 
sokkal közvetlenebb hangon beszél. 
A nagy életvonalak szerencsés ta-
lálkozója az, hogy az alkotó művész 
életpályájláról élettársa, Baranyi ~né 
M+arkov Zlata művésznő  írta ezt a 
lírai 'szövésű  kétszereplős curricu-
lum vitaét. Ezért szinte drámába kí-
vánkozó tartalmi mélysége és ritkán 
fellelhető  hitele van ennek a vallo-
másnak, hiszen aki vall, mindmáig 
hű  •kísérője annak az alkotónak, 
akiről , női lelkéből áradó finom meg-
érzésekkel ,csipkeszerűen ,;kikézi-
muriklázott" sorai szólnak. Ha — 
nem is tudom :hanyadszori átolvasá-
sa után — az életrajzi adaitokra 
gondolok, s azokra az évekig tartó 
kutatásokra, ,melyekeit hasonló mun-
kák megírása előtt magam is végez-
tem, belém vág a kérdés: kit ől is 
kaphatnánk Baranyi Károlyról hí-
vebb biográfiát? É1+ebútjánák hul-
lámzásairól — küzdelmeir ől, verg ő -
déseiről, a makacs anyag megszelí-
dítéséről, megformálásáról —, kísér-
leteiről és az +ú 'j s z +e +r ű  s é g állan-
dó kereséséről kitől kaphatnánk a 
legintimebb részleteiben is megbíz-
hatóbb leírást, mint a m űvész mű-
vésznő  feleségétől.  

Különleges élmény ennek az 
igen szerény, lágy ,hangvételű  élet-
rajznak az olvasása. Vibrál . benne 
a .fény és az árny, árad a mosoly, 
megcsillan az alig elrejthet ő  könny; 
simán csörgedezik, s az alkotó bár-
melyik életszakaszáról van szó, az 
érzelmesség h őfoka csak annyisra 
szövődik bele, amennyit egy ilyen 
kompozíciójú biográfia műfaji kö-
vetelményei megengednek. Bár Zla-
ta • asszony a szobrászművész mun-
katársa is, nem egy művének i+hie- 

tője i+s, mégis milyen fiátyolszerííén 
a háttérben tud maradni . . . 

„4t évet töltöttünk az ómátyás-
földi madárdalos, kellemes, szép 
környezetben; itt már mind a ,ket-
ten dolgoztunk. Ott ismertem meg 
a munka zenéjét, az ,agyag földo-
bását, formázását, a márvány es. á 
kő  pattogását, apró ütögetéseit, a 
szobor faragását. 

Károly heves vérmérséklet ű  volt, 
gyorsan járt, evett, dolgozott, de-a 
munkájában elkülönült a világtól, 
kezében az ész és az érzés úgy össz-
pontosult, hogy nem hallott, nem 
látott mást, csak azt .csiniállta kitar-
tóan, amit az ész és az érzés dik-
tált. Csapta az agyagot, és gyors 
mozdulatokkal határozottan rajzol-
ta bele a farmákat ... Behunyt 
szemmel is éreztem, hogy a m ű  +me-
lyik részén dolgozik, különösen ha 
márványt faragott." 

Az egyes korszakaikat átível őn 
nem egy fejezetében érezzük ezt a 
megnyilatkozásfát, s azt a hihetet= 
lennek tetsző  kitartó lelkesedést, 
amely az idős +műv+észpárból a fia-
talabbakat Is lendületbe sodró hév-
vel árad:.  

„Baranyi most tovább tervezi 
szobrait, +a legmegfelelőbb arányok-
ban lépést tartva az építészettel és 
technikával, parkokba, terekre, sza-
bad mezőkre az ■aut+ósztrádrak men-
tén. A mai életünkben és környe-
zetümtkben csak a ritmikus és dina-
mikus formavilággal lehet felada-
tokat korszerűen megoldani, ezért 
Károly ezen az úton halad." 

Egy ilyen — derűre ború, borín-
ra derűvel teli — életút megisme-
rése után az olvasó t űnődéseibő l 
felocsúdva fokozottabb érdeklődés-
sel lapozgatja tovább ezt a köny-
vet.  

A bevezetőből kicsengő  lírai hang 
utolsó ütemét +a költő  veszi ,át,. ez 
előbbihez simuló poétikus 'hangon. 
Pap József Egy szoborra című  kiöl= 
teményének tömör, kicsiszolt sorai 
úgy haltnak, mintha iBaranyi Káróly  
műhelyében vésőt ragadva kőbe 
véste volna őket: keskeny gránit-
oszlop;b:a, amely Exegi monumen-
tumként áll bevezetőül aa kötet má-
sodik része előtt.  

A természetnek és az (életnek -  đ  
képei ezek, akár a ,plakettek, akár 
a portrék, tanulmányfejek, szobrok, 
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Szoborcsoportok ,  reprodukcióit néz-
zük. Már az első  színes reproduk-
ció — az Ádám és Éva című  szo-
bor — időben is, térben is hosszú 
ideig fogva tartó képzettársításokat 
ébreszt fel a nézőben. Madáchi kép 
ez? Nem! B'aranyi Károly víziója, 
amely nem egyszer évezredeket át-
ugorva bibliai, - mitológiai alakokat 
idéz — mint a világűrt mindenre 
elszántan átröpülni kész Ikarosz —, 

vagy tanulmányfejei közül a nagy 
csaták vérmezőit visszaidéz ő  Albán 
fej, a zord Tanulmányfej és a szik-
lakemény arcvonású, harcba induló 
Katona. Megejtő, hogy a Mester ke-
zevonásai milyen drámai erővel ér-
vényesülnek ezeken az arcokon. 
Hosszas elmerengés után az a meg-
győződés szilárdul meg most újra 
és jobban, hogy B+aranyi minden 
idegszálával átérzi  a világot. 

Ezt nem csupán maradandó ér-
tékű  tanulmányfejei árulják el — 
most, ezekben a remek reproduk-
ciókban még tartósabban —, hanem 
kompozícióiban, 'szoborcsoportjaiban 
is ez az erő  jut kifejezésre — Su-
bás  parasztok, Ritmus, Fejek —, 
akárcsak a némavilágához oly közel 
álló állatok lebilincselő  erej ű  meg- 

formálásában (Oroszlán, Bölény, Ló-
fej, Kakas és A nagy hal megeszi 
a kis halat). 

Baranya Károly azok közé a ki-
forrott 'szobrászművészek közé tar-
tozik, akik egy széles Skálába beve-
hető  minden technikiá.ban otthono-
san mozognak. Legyen az kő, fá, 
vas, bádogleanez, pozdorjalemez, sa-
mott vagy csak gipsz; ujjai nyo-
mán a vonalak párhuzamosa, talál-
kozása, -  kereszteződése, a hajlatok-
ban drámaian kemény vagy líraian 
lágy ívelése az ember, a természet 
láttán a lélek és az élet Boly sokfé-
le rezdülését fejezik ki, mint 
amennyit egy színeikben gazdag ka-
vics a fényektől izzó keresztmetsze-
tében, azérzések végtelen skáláját 
kifejező  egyetlen tekintetben (a Ka-
tona), vagy a kettémetszett fa év-
gyűrűiben, a pozdorjalemez szem-
cséiben, 'a samott érdes anyagsze-
rűségében. 

Igen! Az alkotó ■művési még 
nyolcvanesztendős korában is az új 
felé tör. Szeretné meglelni a maga 
helyét a holnap parkjaiban, mezőin 
és terein, mert úgy érzi, hogy 
,,... bízni kell abban a virágban is, 
amit kéz helyett traverz tart." 

LÉVAY ENDRE 

LEGSZÜKSÉGESEBB SZAVAINK GYŰJTEMÉNYE 

SARROSI KÁROLY: A magyar nyelv alapszótára. 
Tartományi Tankönyvkiadó Intézett, YJjvidrek, 1974. 

A szerző  Tanuljunk magyarul! című  
tanítói kézikönyveinek, illetve rtan-
könyveinek kiegészítéseként jelent 
meg A magyar nyelv alapszótára. 
Vajdaság Szocialista Autonóm Tar-
tomány terliletén fdkozafiosan tért 
hódít a környezet nyelvének elsajá-
títása, vagyis önigazgatású szocialis-
ta társadalmunk népeinek rés nem-
xetisiégeineik az a törekvése, hogy 
egymás nyelvén keresztül megis-
merjék egymás szokásait, hagyomá-
nyát, irodalmát, - egyszóval kulbúrá- 

ját. A magyiar nyelvnek mint nem 
anyanyelvnek a tanítása els ősorban 
Vajdaság általános iskoláinak szerb-
horvárt tannyelvű  tagozataiban ter-
jedt el. ,. 

A magyar nyelv alapszótárának 
elkészítéséhez elsősorban .szógyako- 
risági alapkutatásokra volt szükség. 
Sárvasi Károly megvizsgálta a hétt ől 
tizenegy éves gyermekek írásbeli és 
szóbeli kommunikációjának leggya-
koribb szavait (A Tartományi Tan-
könyvkiadó Intézet Közlönye, Űjvi- 
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