
MŰVÉSZET 

MŰVÉSZEK 
A TISZA PARTJÁN 

VLASICS KÁROLY 

Meglepő választ kapok, 
amikor a szegedi képző-
művészek legidősebb rep-
rezentánsa, Vlasics Károly 
felől kérdezősködöm a 
Képzőművészeti Szakkör-
nek otthont adó zeneiskola 
épületében. 

— Károly bácsi odahaza 
van, nem is jön be ma, be-
tegeskedik — kapom a fel-
világosítást. 

Hogyan is ne lepődnék 
meg ezen, hisz jó néhány 
esztendeje ismerem már 
Öt, ám hasonló hírt sosem 
hallottam a 86 esztendős, 
közismerten élet- és egész-
ségszerető mesterről. Jel-
legzetesen markáns arcá-
val, szíjas alakjával, okos 
mosolyú mókusszemével 
úgy él benső világom ked-
ves emberei között, mint 
aki elfogyhatatlan energi-
ákkal rendelkezik. 

Mihelyst bekopogok hoz-
zájuk, kiderül, hogy a vi-
gasztaló szavakra semmi 
szükség. Felesége azzal fo-
gad: felkelt a betegágyból, 
felöltözött, s az „egészség-
telen idő ellenére is elpo-
roszkált a Tábor utcába, 
megnézni a pos tá t . . . 

Elkerültük hát egymást. 
Futok vissza, s mikor szak-
körbeli kis szobájába nyi-
tok, már készülő, jegenyés 
tájképével foglalatoskodik, 
igazít rajta néhány ecset-
vonással — s friss mozdu-
lattal vörös bort csordít a 
pohárba. 
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Eltűnődöm: vajon min-
dig ilyen volt-e, ilyen kö-
vetkezetesen derűs, s hosz-
szú élete során vajon soha 
se keseredett el? 

— Ne hidd! — jegyzi 
meg hirtelen, mintha a 
gondolataimban olvasna. — 
Bizony, életunt én is vol-
tam már, igaz, hogy egyet-
lenegyszer: az első világ-
háborút követő években. 
Asztalos apám kis kopor-
sósüzlete a tönk szélére 
jutott. Egyik bolyongásom-
ból hazatérve teljes letar-
giában leltem a családot. 
Mentőangyalként fogadtak 
— gondolván, én majd ki-
húzom enyéimet a nyomor-
ból. Sajnos erre már én 
sem voltam képes, beütött 
a teljes csőd. Magamat 
okolva a szerencsétlensé-
gért, elhatároztam, hogy vé-

get vetek életemnek: a Ti-
szának megyek. A Tisza 
partján ődöngtem, mint a 
holdkóros. Egyszerre meg-
látok egy töpörödött, ron-
gyos kis öregasszonyt, 
ahogy a Tisza-parti sze-
métből előkotorászott hagy-
mát és penészes kenyeret 
rágcsálja. Százráncú arca 
vidámságról, 
ről tanúskodott. 
tem magam. Hol vagyok én 
még ennek a vénségnek a 
nyomorúságától?! S lám, 
milyen nyugodt derűvel fo-
gadja so r sá t . . . Talán ab-
ban, hogy a fejem azóta se 
adtam végérvényesen a bú-
nak, nem kis köze van e 
derűs tekintetű vénasszony-
nak . . . Emlékezetem part-
jaira vissza-visszajár. 

Az esett, városszéli figu-



tudatosan áldozatos tevé-
kenységről, melyet az ú j 
művészgeneráció nevelése, 
szervezése, útra bocsátása 
tekintetében vállalt Minde-
nekelőtt az immár 18 esz-
tendeje működő Képzőmű-
vészeti Szakkör alapításá-
val és mindmáig tartó, lel-
kiismeretes és szakszerű 
vezetésével. E szakkörben 
kezdték szárnyukat bonto-
gatni olyan, ma már elis-
mert fiatal művészek, mint 
Samu Katalin, Pintér Jó-
csef, Dér István, Zombori 
László, Mayer Gyula — 
hogy csak a nevesebbeket 
említsük. Vlasics Károly és 
munkatársai a kezdet kez-
dete, 1950 nyara óta egész 
sor tehetséget indítottak 
útjára, nem is szólva arról, 
hogy jó néhány egyéb te-
rületen munkálkodó em-
berben türelmes emelke-
dettséggel munkáltak ki 
hozzáértést, érzékenységet 
a képzőművészeti alkotá-
sok megítélése, értékessé-
gének vagy értéktelenségé-
nek elbírálása iránt. Több 
száz ember köszönheti Sze-
geden Vlasics Károlynak 
azt, hogy „ért" a képzőmű-
vészeti széphez, hogy kor-
szerű műízléssel rendelke-
zik. 

Mindezért jogosan kapta 
az idős mester a közel-
múltban kormányzatunk el-
ismeréseként a „Szocialista 
Kultúráért" kitüntető jel-
vényt. Milyen öröm lenne 
az igaz művészet kedvelői 
számára, ha szorgos, áldo-
zatos és valóban áldásos 
tevékenységét még hosszú, 
alkotások születésétől gaz-
d a g éveken át kamatoztat-
ná a jövő nemzedék javá-
ra Károlyi Lajos legmél-
tóbb tanítványa, a szegedi 
művészek sajátos karakte-
rű, szegényen is gazdag 
életű nesztora . . . 
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rák — sorsnyűtte öregem-
berek, szikár parasztasszo-
nyok, terebélyes piaci ko-
fák, a Tisza part ján méláz-
gató „hangászok" mind-
mind vissza-visszajárnak 
vásznaira is. Bizony, nem 
a módosak kiegyensúlyozott 
világa az övé, hanem a 
szívvel formált, a komiku-
mot hangsúlyozó hangvétel 
esetén is részvétteljes sze-
retettel megalkotott, esen-
dő, „célszerű szegényembe-
reké". 

Ebben a vonatkozásban 
számomra az egyik legmeg-
kapóbb, Vlasics Károly la-
za kompozíciós gyakorlatá-
r a legjellegzetesebb, fojtott, 
ezüstszürkés, pasztelles ko-
loritját, lilás-fátyolos, 
gyöngyszerű színvilágát leg-
pregnánsabban érzékeltető 
a „Sajtosok" című kép. Ez 
a piaci atmoszférát rögzí-
tő, az adott világ varázsai-
tól áthatott mű az egysze-
rű emberek iránti mélysé-
ges vonzalomról vall, a ha-
misítatlan, az élet apró örö-
meiért kemény munkával, 
gyakran szenvedéssel, ál-
dozatokkal fizető kisember 
szeretetére ösztönöz, a hi-
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vatását komolyan vevő mű-
vész ecsetjének varázsos 
áhítata sugárzik róla. 

Rokon véle a „Makran-
cos öreg" című alkotás, 
melyen egy-egy fejmozdu-
lattal jellemeket képes ér-
zékeltetni nagy életismere-
tével — vagy a „Kisvasúi-
ra várók" című, mely az 
utazó parasztasszonyok 
elénkvetítésével életsorsok 
egész rendjéről beszél — 
szinte a móriczi regényla-
pok tömörségével, szűksza-
vú szuggesztivitásával. 

Sokáig lehetne még so-
rolni a kivételes élet- és 
lélekismeretről árulkodó 
művek címeit. A hely sza-
bott volta, sajnos, meg-
akadályozza a krónikást 
abban, hogy e visszafogot-
tan dekoratív színekkel 
dolgozó, aszúvá érlelt élet-
bölcsességgel rendelkező, 
küzdelmes sorsú művész 
egész életművét egybefűző 
tanulmányt kerekítsen. Egy 
dologról azonban az adott 
kereteken belül is szót kell 
ejteni: Vlasics Károly nem-
zedékeket összefogó szere-
péről, arról a — napi apró-
munkából összetevődő — 

KISVASÜTRA VÁRÓK 
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