
Bohuslav Martinů (1890. december 8–1959. augusztus 28.),
zeneszerző, hegedűművész, zenepedagógus, Bedřich Smeta-
na, Antonín Dvořák és Leoš Janáček mellett ő a cseh zenetör-
ténet „nagy kvartettjének” negyedik tagja. Rendkívül termé-
keny, sokműfajú, a legmodernebb stílusok és kifejezőeszkö-
zök iránt is nyitott alkotó volt, akire egyaránt hatott a népdal-
ok világa, az impresszionizmus, a neoklasszicizmus, az exp-
resszionizmus és a dzsessz, s e hatások és kivételes művészi
invenciója ötvözésével hozta létre életművét, a huszadik szá-
zadi modern zene egyik csúcsteljesítményét. Sokatmondó
tény, hogy van műve, amelyet dadaistának minősítenek (A kés
könnyei [Slzy nože] című „miniopera” 1928-ból), van, ame-
lyet szürrealistának (a Julietta címet viselő opera 1936–1937-
ből), akad, melynek a futball volt az ihletője (Half-Time,
1924), s olyan is – méghozzá balett –, melynek a konyha esz-
köztára (Konyhai revü [Kuchyňská revue, 1927]). A múlt szá-
zad történelmének tragikus fordulatai Martinů sorsát is mesz-
szemenően meghatározták: noha 1924-ben Párizsba települt
át, továbbra is kapcsolatban maradt szülőföldjével, ahova
rendszeresen visszajárt. Ez azonban 1938 után lehetetlenné
vált, mi több, a zeneszerző Franciaországból is menekülni
kényszerült, s 1941-től az Egyesült Államokban élt. A világ-
háború után haza akart térni, ebben azonban egy súlyos bale-
set megakadályozta, az 1948-ban bekövetkezett kommunista
hatalomátvétel pedig végérvényesen meghiúsította a hazaköl-
tözést. A különböző diktatúrák elő menekülő emberek sokasá-
gához hasonlóan ő is száműzetésben, Svájcban halt meg.
További fontos művei: 2. vonósnégyes (2. smyčcový kvartet,
1925); A katona és a táncosnő (Voják a tanečnice, opera,
1926); Csellókoncert (Violoncellový koncert, 1930); Az erdő
hangja (Hlas lesa, rádióopera, 1935); Vígjáték a hídon (Vese-
lohra na mostě, rádióopera, 1935); Mária-játékok (Hry o
Marii, opera, 1936); Concerto grosso (1937); Tábori mise
(Polní mše, kantáta, 1939); 1-5. szimfónia (1-5. symfonie,
1942–1946 között Martinů „menetrendszerű pontossággal”
minden évben új szimfóniát komponált); 6. vonósnégyes
(1946); Szimfonikus fantáziák (Symfonické fantazie, 1951);
Esküvő (Ženitba, tévéopera, 1952); Görög passió (Řecké
pašije, opera, 1957); Gilgames (Gilgameš, kantáta, 1958);
Izajás jövendölése (Proroctví Izaiášovo, kantáta, 1959). (50
éve halt meg)
Alfons Mucha (1860. július 14–1939. július 24.), festő, grafi-
kus, illusztrátor, a cseh képzőművészet történetének egyik leg-
jelentősebb s vitathatatlanul a leghíresebb alkotója. Számos

európai művészhez hasonlóan ő is „a festészet fővárosában”,
Párizsban próbálta meg érvényre juttatni a tehetségét, s ez
sikerült is neki: 1894-ben az ünnepelt francia színésznő, Sarah
Behrnhardt számára megalkotta a Gismonda című plakátot, s
ettől kezdve sikert sikerre halmozott, rövid időn belül a sze-
cesszió legkiemelkedőbb mesterei közé sorolták. Hírnevét és
rangját mi sem jelzi jobban, mint az a tény, hogy Franciaor-
szágban a szecessziót az „art nouveau” („új művészet”) elne-
vezés mellett gyakran „Le styl Muchá”-nak is nevezték. Pla-
kátjai szinte kivétel nélkül a műfaj örökbecsű remekei – olyan
nagyszerű alkotásokat találunk közöttük, mint a Lorenzaccio,
A kaméliás hölgy, A szamáriai asszony, Medea, Hamlet, Tosca
– s a sort még hosszasan folytathatnánk. Dekoratív pannói –
többek között a Négy évszak, Négy művészet s a Drágakövek –
a szecesszió szépségeszményének legtökéletesebb megjelení-
tései közé tartoznak. Festőként is számos jelentős művet alko-
tott, közülük elsősorban a Nyolc boldogság című akvarellsoro-
zat és az 1911-1928 között született nagyszabású festményso-
rozat, a Szláv eposz hirdeti Mucha dicsőségét. (70 éve halt
meg)
Boleslav Polívka (1949. július 31–), színész, pantomimmű-
vész, Věra Chytilová és Jan Hřebejk filmjeinek köszönhetően
Magyarországon is viszonylag sokan ismerik – a rendezőnő
művei közül a Bohóc és a királynő, a Kiűzetés a Paradicsom-
ból és az Örökség, Hřebejk munkáinak sorából pedig a Kuc-
kók (Pelíšky), az Élet mindenáron (Musíme si pomáhat) s az
Irány a tenger (Pupendo) említhető ilyen vonatkozásban.
Sokoldalú, rendkívüli tehetség, egyik-másik alakítása kapcsán
a „zseniális” jelző sem tűnik túlzónak. (60 éves)
Josef Škvorecký (1924. szeptember 27–), író, műfordító, a
kortárs cseh irodalom kiváló, Hraballal, Kunderával, Vaculík-
kal, Ivan Klímával egy sorban említhető alakja. Áradó mesé-
lőkedvvel, érdekfeszítően megírt, iróniától áthatott regényei-
ből és elbeszéléseiből több évtized cseh történelme bontako-
zik ki a második világháború időszakától a hetvenes évek
közepéig. A bizonyos fokig alteregónak is tekinthető „anti-
hős”, Danny Smiřický személye által összefogott, az író nem-
zedékének sorsát bemutató ötkötetes regényciklusa az elmúlt
fél évszázad egyik legjelentősebb cseh irodalmi vállalkozása.
Škvorecký esetében említést érdemel, hogy nem habozott egy
sokak által lenézett műfajban, a detektívregényben is kipró-
bálni képességeit – az eredmény arról tanúskodik, hogy jól
döntött. Az 1969 óta kanadai emigrációban élő (s az 1989. évi
fordulat után is ott maradó, bár időről időre hazalátogató)
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