
Á Vas i  M ű h e l y  f e s t ő i
As új elnevezés új követelményt is támasztott a ko

rábban vasi fiatal képzőművészek csoportja néven szerep
lő festőkkel szemben. Formailag állandóbb kapcsolatot, 
tartalmilag tudatosabb, összehangoltabb programot felté
telez az új megjelölés. Természetes, hogy a kollektivitás 
és az egyéniség harmonikus illeszkedését, a műhelyben- 
segnek alkotásokban megnyilvánuló jegyeit keressük a 
Vasi Műhely bérmutatóján. Kétely rejlik a kérdésben, ame
lyet szinte mindenki megfogalmaz az ujjászerveződés hí
rére: jogosan viseli-e a társaság a vasi műhely nevet? Va
lamennyi vasi képző- és iparművész együvé tartozására vo
natkozik a vasi jelző? A csoport nem ezt vallja. A taj- 
hoz, a megyeihez a korábbinál szorosabb kötődés tudatos 
vállalása 'ad tartalmat a névválasztásnak és az a szándék, 
(hogy baráti és alkotó közösségé olvadjanak a hasonló kö- 
nilmények, hasonló célok vezette nem hivatásos festők, 
képzőművészek.

A vasi fiatal képzőművészek csoportjának megszűné
sét látványos törés nélkül vészelte át a húsz—huszonöt 
tagú társaság. 1968 óta viselték és már tehernek, kissé ko* 
mikusnak érezték a fiatal jelzőt a kör alapítói (Simon 
Iván, Várnai Valéria, ManosíáLvi Antal például tíz-tizenoS 
éve jelen vannak a megyei kiállításokon). A csoport át- 
«seryeaődését gyorsította, hogy a szombathelyi ifjúsági ház 
«negyei művelődési központja alakulásakor megszűnt a 
közös műterem, amely klubként rendszeres találkozóhelyül 
te szolgált. Vértesi Péter kivált a csoportból, a vezetést Si
mon Ivánra bízták. A tavalyi óv helyiség-,, program- és 
társkereső kuszasága után a Megyei Művelődési es Ifjú
sági Központ támogatásával megtalálta helyét, feladatát 
a csoport Néhányon eltávolodtak tőlük, de a képzőművész 
kör vonzása nem csökkent, fiatalok, új tagok jelentkez
tek. Az elszigetelődés helyett emberileg szorosabb kap
csolat, művészileg szigorúbb, kritikusabb kör alakult. Is
kolákba, üzemekbe, kisebb művelődési házakba viszik el 
.rendszeresen képeiket. Tárlatvezetésre vállalkoznak, be
szélgetnék a nézőkkel. -

Szombathelyen jelenleg két tárlaton ismerkedhetünk 
a Vasi Műhely alkotóival. A csoporthoz tartozó, de tőle 
•egyre határozottabban elkülönülő, a mpga útján járó Szo- 
kolszky Miklós önálló kiállításának adott helyet a Forra
dalmi Múzeum. A műhely kollektív tárlata, IS festő és 
egy kerámikus munkája a Művelődési és Sporthoz galé
riáján látható,

Szokolszky Miklós
Egyéni látásmódjával, témáival, tompított ssamueel*- 

nÉkajával, elmosódott festéemodjáwal elkülönült a tavaszi 
es őszi megyei tárlatok mezőnyében is, A család, a hét
köznapok ellesett, jellegzetes pillanatai és az elvont gon
dolatok adták témáit, önálló kiállítása már csal: meg
erősíti, hogy Szokolszky Miklós nem a külsősége» áb
rázolásra törekszik. Az összefüggések, az érzelmek, a han
gulatok kifejezni vágyásával közelíti meg témáit. Felol- 
dozást keres saját zárt, befelé forduló énje és a külvilág 
között. Dráma és líra egyaránt jellemzi képeit.

Festesse térnék kiapadhatatlan forrása, ihletóje a csa
lád, A nagy karoeszékben kucorgó kisfiú, a gyermekvárás 
(Háromkirályok), a Család, a Konyha, a Férfi gyermekkel 
hangulatos, érzelemmel teli alkotások.

Egészen más, saorongásoe, vízióé állapotot szuggerál 
az Éjszakai autóbusz, a Töprengők. Az életet kutató fiatal
ember érzékeny reagálásának tükrei ezek a képék és, a 
Gélektől léitekig, Kapaszkodó is. Nem sikerültek olyan le 
tisztultra, mint a családi táblák. Kivéve a Töprengők cí
műt, amely kiforrott alkotás. A megoldatlanságok ellenére 
ás ezek a legigényesebb, a legtöbbet ígérő vállalkozásai 
Szokolszky Miklósnak .

A nagyméretű olajképék társaságában néhány ak- 
vanell és tusrajz is a falakra került. Az önarckép és a 
Padom című rajz s  tömörítés, a hangulatteremtő készség 
bizonyítéka. Kellemes meglepetés a néhány akvarell. Élénk 
foltokkal, derűs színekkel festett Külvárost, Udvart és 
Tanyát Szokolszky Miklós.

A kiállítás a befelé forduló, fegyelmezett festésre 
koncentráló alkotót mutatja. Kék-szürke korszak lesz-e

A férfi hatrapülantott és meglátta a sofőrt, amint éppen 
ümat szed élő táskájából, Dugar meg sem várva válaszát 
kiválasztotta a legszebbet, legnagyobbat, feldobta, ügyesen 
elkapta, a beleharapott a harsogóan zamatos gyümölcsbe. 
Miután végzett vele, tenyerévé! megtörölte száját, s ezt 
mondta:

— Te meg mit ülsz itt? Cevelszűrén arra számított, hogy 
Veled fog sétálni!

Naszan elengedte a füle mellett a sofőr szavalt, nem vette 
fel a célzást. Túlságosan megrohanták a múlt képei. S az 
emlékek vékony fonala a gyermekkortól a máig húzódott 
Akkor, 1939-ben vesztette el az apját A hír, hogy hősi ha
lált halt a harcmezőn csak a háború vége felé jutott el 
hozzájuk. Anyja egyedül nevelte emberré. Egészsége azon
ban néhány éve megingott Be kellett költözniük a városba. 
S ugyan miféle munka akad ott egy állattenyésztőnek? Be
iratkozott hát a kertészeti tanfolyamra, s új szakmát tanult 
ö  maga is meglepődött; váratlanul megszerette új hivatását 
fcí amikor megkezdődött a szűzföldek meghódítása a halhin 
golx körzetben, azon a helyen, melyet a háború alatt oly bő 
von öntözött vér, Naszan társaival együtt elsőként érkezett 
ide. Munkát a halhin-goli kísérleti állomáson kapott Utat 
építették a bombáktól, lövedékektől szaggatta földön, s a 
Halhin-gol mindkét partján kertek borultak virágba, tele
püléssé szaporodtak a takaros kis fehér házak. Ügy tűnt 
maga az élet tör utat magának, bújik elő a földből víssza- 
tarthatatlanul, . .  Cevel szűrért tavaly érkezett az állomásra. 
Azt suttogják, nem ok nélkül kellett távoznia a földműve
lésügyi minisztériumból; hibát követett ej, s lám, leutazott 
a világ végére. Dolgos munkás volt, de nem könnyű ter
mészetű. Nem mindig jött ki az emberekkel, csípős nyelvé
től nem egy lány szenvedett. Igaz. ha dolgozni kellett, amúgy 
jstenigazából, akkor mintha kicserélték volna, rögtön akadt 
társai számára kedves szava, bátorító tekintete. Kezdetben 
nem tetszett Naszannak, — nem szerette az olyan embere
ket, akiknek jellemét azonnal nem ismerte ki. Figyelni kezd
te ezt a szertelen teremtést, s  Cevelszuren felkeltette ér
deklődését. S azután. . .  azután hirtelen lángra lobbant, 
olyan erővel és szenvedéllyel, hogy maga is megijedt Bár- 
mennyi*« is megpróbálta leplezni szerelmét, időnként úgy

ebből a világlátásból, útkeresés-e vagy már megtalált mon
danivaló és forma jelentkezésének tekinthető — nyitott 
kérdés. Valószínű, hogy a kibontakozás egyik áUosnásáról 
van szó. Hiszen olajjal és akvarellet új színek, formák 
jelentkeznek maris, (k o n tú r oe és erősebb színezésű például 
w Bárány). A tragédiák, a hangulatok iránt fogékony fia
tal esepregi festő sajátos, egyéni arculatot képvisel, nehéz 
utat jár,

A csoport bemutatója
Néhány új név eb néhány megújult ismert alkotó, eső

séi*» középmezőny és néhány kiemelkedően jól sikerült 
műalkotás. Jó anyagot hozott a kiállításra a Vasi Műhely. 
A mennyiségileg kevesebb kép a zsűri szigorúbb, igényé- 
sabb válogatását bizonyítja. A műhelyszarűeég a stílusok 
és a témák rokonságában fellelhető. Nincs feltűnést keltő 
formai kísérlet A szimbolikus és a montázssaem megol
dások mellett a látványnak reális arányokban való vissza
adása jellemzi általában a  formákul túrát.

Simon István két nagyon szép képpel bizonyította 
megújulását. A Boszorkányfa egységes hungulafú és for
májú, kiérlelt alkotás. Remekül sikerült a Rönkhúzás, Moz
galmas, sokalakos, harsány hangulatú, a legjobb a kiállí
tott rajzok között. Simon István a rá korábban jellemző 
misrajzok helyett főképp ólajképekkel szerepel az idén. A 
Város a dombon, a Nyitott kapu új szándékot jelez. A sí
kok mesterkélt felborítása modorossá teszi ezeket a ke- 

9 pékét.
Marosfalvi Antal, a kiállítás egyik legogyénilbto és leg- 

mkeresabb festője. Stílusára ráismerünk, témái változato
sak, élményvilága gazdag. Győzi technikával, fantáziával. 
A nagy fa halála és A kék madár meseszert!, szenvedést 
es feloldódást érzékeltető szép festmények.

Hangulati, formai egység jellemző Vártud Valéria ké
peire is. Az enteriőrök, a csendéletek, a csendes, magányos 
percek festője Vamai Valéria. Finom, lágy színezésű, ben
sőséges hangulatú a Tálaló, a Virág, a Veranda, a Vörös- 
kővár.

Halos Csaba, a világító sütnek, a nagy felületek hatá
sos festésével tűnt fél a korábbi kiállításokon. Az olaj
jal jobban, egyénibben tud bánni, mint a temperával, ezt 
a benyomást köttették új képei. Kőszeg látványát ragadta 
meg két képe. Kőszegtől kapott festési kedvet Simon Já
nos is. Sűrítéssel, az egymásba torlódó felületek, síkok áfc- 
túnéeével vagy hangsúlyozásával szerkesztette meg Kősze
gi «nlék-eát, A sorozat; első darabja képes leginkább át
adni az egyéni városélményt.

Hasperger József és Pozsonyi János, a megtorpanás
sal okoznak csalódást Rasperger Kafka-illusztrációját foly
tatja. Alom töredéke hagyományos téma, csinált megformá
lásban. Pozsonyi Janos grafikái nem igényesek.

A fiatalabbak között Szűcs István és TarpataTd KA- 
ndy érdemel nagyobb figyelmet Szűcs István a valósághoz 
kötődő és éűménydús rajzai azt mutatják, hogy egyre biz
tosabban engedelmeskedik kezének a toll. Finoman, gon
dosan megmunkált tusrajzain a látvány és a képzelet fo
nódik össze. Tarpaíaki Károly a mártelyi rajztábor jó kép
zésének, realista iskolájának eredményeivel felszerelve 
rajzol. Tanyái tanulmányok, többek a másolatnál, igére-. 
tes próbálkozások.

Geszler Mária, az egyetlen nem fetető a tarlaton. A 
'  tavalyi tanulmányút élményeit visszhangozzak agy ármun

kái. Ismert, kedvelt sidúsában lcorongozta meg a Kis ház
a t  A Sivatagi város című faliképé igényes, nehéz munka, 
új fám a Geszler Máriánál. A Teázó szinte megszólaló, 
derűs társasága a leghangulatosabb, már-mar a kerámi- 
kusság határait túllépő szobrászati munka. A Gesztor-ke
rámiák széf. meglepetései a tárlatnak.

Megszokott urnával van jelen a kiállításon Tiborcz 
Zsuzsa, Csicsman Rudolf. Pongracz Zoltán munkás témá
jú, Sárvárhoz, gyárepítkezésekhez kötődő képei a korábbi 
évtizedek szocialista realista stílusában készültek, erős, 
de rideg színezéssel, apró foltokra bontó technikával. Ma- 
ffyar János, a Homoki tanyával és a Szín nel a természe
tes, hangulatos megörökítés hive. Zárt kompozíciókkal, 
bensőséges hangulattal dolgozik. Budai Rózsa
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érezte, Cevelszuren mindent sejt. Például tegnap is, a lány 
teljesen Váratlanul így szólt hozzá;

— Holnap a Hamar hegy mögötti hágóhoz utazom föld
mintát venm. Talán te is velem jöhetnél?

— Igen, természetesen —a férfi rögtön beleegyezett, » z a 
varodottan elfordult, hogy leplezze örömét — De vajon el
engednek-e veled?

— Ez én már megbeszéltem.
S íme, most együtt utaznak . . .
— Gyerünk, Naszan, menjünk Cevelszuren után — java

solta Dugar. A sofőr nyilván már unta Naszan szótlanságát.
Cevelszurennel a halhin-goli simái találkoztak. Arcán 

megindulás, mély bánat nyugalma.
— Induljunk, főnök? — kérdezte Dugar.
Cevelszuren felsóhajtott, majd válaszul elmosolyodott, s

némán a kocsihoz Indult.
A hamar hegy hágójához vezető út további részét némán, 

gondolataikba merülve tették meg.
A gépkocsi megállt a hágónál. A közös sír felett emelkedő 

obeliszk csillogott a reggeli nap fényében.
„Hiszen ez apám emlékműve is” — gondolta büszkén, de 

egyben szomorúan a férfi.
A völgyekből a napsugaraktól felmelegített hervadó fű 

édeskés, átható illatát hozta a szél. Cevelszuren megszólalt.
— Látod, Naszan, boldog emberek vagyunk mi ketten; 

csak a háború sebeit kellene még begyógyítani. Hány év is 
múlt el azóta, s a megkínzott föld még egyre emlékezik. . 
De mi felszántjuk ezt a sokat szenvedett földet, betemetjük 
az árkokat, letöröljük színéről a háború szörnyű nyomait. S 
kertet ültetünk az emlékmű köré. . .  Ha én kertész lennék, 
ide feltétlenül, egy házikót építenék, körötte kert, s itt él
nék életem végéig.

Naszan maga sem tudta mitől vezérelve hozzátette:
— Én is erre gondoltam. Itt kell élnem, ahol apám hősi 

halált halt 1939-ben.
— Az én apám is egész fiatalon ment el a háborúba, húsz

éves volt. S 6 sem tért vissza. . .  Amíg nem gyógyítjuk be 
a föld sebeit, nem gyógyul be a sebzett szív sem,

E g y m á s  m e l l e t t  álltak, válluk összeért, s nézték az 
áldásos őszi nap verőfényében vakítóan csillogó gránitoszlo
pot.

Oroszból fordította: Földeák Iván

. (1974. november 26-a a Mongol Népköztársaság fennállá
sának 50. évfordulója.)

Puccini operái a rádióban
„Európa utolsó tömegmoz- 

gató, tömeghódító operamu- 
asikája” — mondotta Sza
bolcsi Bence Puccini müvei
ről, amelyek szinte' születé
sük pillanatától napjainkig 
mindig és mindenhol világ
sikert arattak, s amelyeket 
ennek ellenére — vagy sok
szor épp emiatt — a szakmai 
közvélemény részéről annyi 
gáncs, kritika és értetlenség 
kísért. Igazi jelentőségéi: jó
val Pucciint halála utóin, 
nagyon, lassan ismerték csak 
el, de egyes téves nézeteket 
—’ amelyek a világsikert és 
a közérthetőséget az érték
telennel. az olcsó hatásva- 
dászattai azonosítják —- sok
szor napjainkig tapasztalhat
tunk. November 29-én öt
ven éve, hogy egy brüsszeli 
klinikán elhunyt Giacomo 
Puccini. Tizenöt évvel ez
előtt ünnepelte a világ szü
letésének századik évfordu
lóját, s  jas ünnepi megemlé
kezések, méltatások hang
súlyozzák, hogy Puccini még 
mjnddg nem kapta meg az 
őt megillető helyet a zene- 
történet óriásai között 

Operái az ősbemutatók 
után «gy-két évvel hozzánk 
is eljutottak, s azóta is az 
Operaházi legtöbbet . játszott 
darabjai kozott szerepelnek • 

Halálának ötvenedik év
fordulója alkalmából a rá
dió sorozatban mutatja be 
összes operáját, az Edgar 
kivételével. November. 29- 
töl heti feet alkalommail 
hangzanak fel Puccini dalla
mai a legszebb felvételekről. 
Szerepel a programban első 
operája a Lidércék is. ame
lyet annakidején egy pályá
zaton még dicséretre sem 
méltattak, mégis csakhamar 
óriása sikerrel mutatták be 
Milánóban. Még a bemutató 
előtt felfigyelt erre a darab
ra a legnagyobb olasz kiadó
vállalat igazgatója Giulio 
Ricondi és szerződést bizto
sított a súlyos anyagi gon
dokkal küszködő zeneszerző
nek. Másik viszonylag ke- 
vrábé ismert műve A fecske 
Qiuű operett is cihám ©dk

ebben a sorozatban, hoar
teljessé tegye az alkotómű
vész portréját

A művek nem pontosam, 
keletkezésük sorrendjében 
szerepelnek a rádióban, csak 
hozzávetőlegesen követik az 
ősbemutatók Időrendjét. A 
sorozat nyitóprogramja a 
Manón Lescaut, az első át
ütő sikerű, rövid idő alatt 
világhírűvé vált Puccini mű. 
A felvétel karmestere Lam
bert» Cardelli; főszereplői 
Házy. Erzsébet, Hasfalvy Ró
bert, Melis György. Malecz- 
ky Oszkár. Ez az egyetlen 
felvétel, amely magyar mű
vészekkel készült, a többi 
adásokban a világ legna
gyobb operatársulatainak 
ünnepeit sztárjait hallíiait- 
juk. A Turandot Birgit Nias
san és Franco Corelli, a 
F illáiig óki.sasszony Leontyne 
Price es Richard Tucker, a 
Nyugat lánya Renata Tebal
di és Mario del Monaco, a 
Bohémélet Benj amino Gigli 
es Licia Albanese, a Tosea 
Maria Callas. Güuseppe dj 
Stefano és Tito Gobbi fő
szereplésével kerül műsorra. 
A Triptichon — a három 
egyfelvonáisoe — szereplői 
Renata Tebaldi, Mario de 
Monaco. Robert Merril és 
Fernando Corena. A felvéte
lek karmesterei Erich Leims- 
dorf, Franco Capuana, Vie

lter de Sabhata es Francesco 
Milimari Pradelli.

A rádió-sarossat c é lja  nem 
a z , h o g y  n ö v e lje  P u c c in i-  
ra jo n g ó k  a m ú g y  je n ép e«  
tá b o rá t;  —■ a  telje*, é le tm ű  
n é h á n y  h é tr e  s ű r íte t t  b e 
m u ta tá sá v a l éknélyültetobeffi, 
fo ly a m a tá b a n  ism trh etífe  
m e g  a z t a z  a lk o tó te v é k e n y 
sé g e t , a m e ly n e k  ég y a s  d a 
ra b ja i kü löm -külőri a n n y i  
n a g y szerű  é lm é n y t  sz e r e z tek  
m á r  a  haSlgatőkm ak. P u c 
c in i a  m a  «mibe®e; a  h u 

sz a d ik  szá za d é , is m o st, f é l  

év szá za d  tá v la tá b ó l is h o z 

zánk esői, rólunk beszél, a 
m i é r z é se in k e t  sa ó la lta ja  

m e g  «aereziínü színpadéin ,
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