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MAGYAR JÓZSEF

megyébe irsz? Igen •. VazE-megye,· vaz svár-,
vazsvár,
TUdn1, h0gy jáI-.Vas-megyélJen7 Esett az eső. Nem mindig _esik. Akk0r fuj a s z.ó L,
Nem mindig fuj a szél.
Akkor harangnznak.
Az igaz, h0gy s0kat-harangcz_
nak, no de azért van ntt rr:ás is. Érdekes SGkszir_ü föld az. Vannak tei-:.intélyes k·inézésü hegyei,
az Alpok l)yulványai. .. Vannak dombok, new
is ~cvéG, és vannak sik vidékek is. Es Tudod mi az érdekes? A sikság
köz8péről .egys zercsak az ember elé áll valami, _ami t a legkevésbé .v árt ,
il. Büki ha tárban
p0.ldául egy európai szinvmfalu
gyógyfÜrrl.ő. Angol,
svéd, magyar és c\sztrá.k reumások áztat ják a végtagjaikp,t
Fl.Büki mező
l6'gközepén. Hát nem szép? S.ághegy is váratlanul
toppan, a vánd or' elé.
Mész a kocSlidon egynzercsak
ott meredezik előtter'_ Mrtgyarcrszág t.a Lán
legnag;yotb a·lv/, tüzhánY0 krátere.
Félelmetes
látvány.
Kicsi t arréhr
él.
Jákj_ temp10m mag'3.sodik. Azt ár. tovább mész, rt hábafüzesi
silf,-kombinRt
tOTnyai álli;tan.ql{_·meg, Ugy á.l.Lna k a mez közepén, m n rh» egy uj VFl.llás
tGmplc~ai . lennének •..hengeteg viz van arrafelé.
Ez nekem nagynn tetszik.
Persze nem .akkorák mi n t éjl. Duna, de a héba azért elég tekintélyes
nrtgy-.
s águ , Elég s-ok él. tr. is. lEs ahr-L nem volt,
ett csináltak.
A Sznrr:.hathelyi csónakázó' tó helyén például
még néhány évvel ezelett
csak átkczoutul bÜdös szemétgödrök
vul tak. P.ersze van azért
természetes
tó is elé'g
Es rengetDg. v j_. rág van. Sokféle vi·j:.ág van. Utc án , kertekben
a réteken,
szóv~l mindenhpl,
ah~va csak néz a~ em~er. És fa. Sehol az országhan
a~ny i fát nem láttHffi ;n~.nt ott. Persze a legj rhban azért Kőszeg te tszett • .Akknra csak n.in t egy ki tart
tenyér és .oLyan az ép oIy an s z áp ,
h0G"J heleszédül
az emrer, KŐSZE:g
••• .A legszebb vénség talán az orsZRgban , Bs ami a Juris i.cs vára u illeti
, egyik legd Lc s bb is. VarázsIa tr;s
vidék ez. Barta Laci a festő egyszer azt mondta róla,
érdekes a falu-.
kép Vas-megyében~ Ugyanolyan val tozatos
mint a táj .•' A'Hegyhát. utcái
8S
h~zai peldául
egészen mas~k mint a t~hbi dombvid~ké. A sikságrAl
nem
l_s beszél ve. A .házak valahogy szorosahhan,
melegebben állnp,k egymas
mellett
mint máshol. Igaz, hogyasikság
falvai
még gnndozotta~bRk,
. Talán kulturáltnbbak
i8. Bár ezt nem tudom biztosan.
Az hizt7os, hegy
több 2Z uj ház és kevesehb. a virág.
Látod, ehben meg én nem vagYGk biztos:' ~n mindenhol sok virágot
láttam.
Lehet" hogy igazad van. De térjünk vissza .. a falukrR.
Az .A.lpok~lejtőire
támas_zkodó falvak megintcsak
egészen mások,mint kt6hhiek.
Mintha nem is egy megyéren lennének.
Még
él. házak
j-s mások. CSRk az emberek hasonlí tanak egymásra. Különösen az
öregek. Bánnel;yik falu öregek napközijéhe
bebotlik
az ember) mí.nth.,
\Te..s
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ugyanazok ülnének. Pedig vannak köztük yendek, németek, magyarök, hnrvátok. Hiába a munka nagy szobrász. Az Orségi falukép azután az egész
országban páratlan. Négy, öt, vagY,még töhb házcsoportbél ahogyan ot~
nevezik, szerből állnak a falvak. Es milyen szépen beszélnek. Pát lépéssel cdéhb már a vend vidék kezdődik. Nagyon szép réteket és rengeteg tehenet láttam. Sok arrafelé a tehén. Hát valamikor val~ban s0k
volt. Egy időhen azután valami egészen titokza~ns ügyből kifolyólag
elhanyagol ták az állattenyésztést.
No szerenc.sére ujra észhekaptak és
most gőzerővel nekiláttak. Hát ha ugy csinálják ahogy CeldömHlk központját, akkor messzire jutnak. Te, én olyan nagyvnnalu,jAl
eltalá~t
modern virosközpon tnt keveset láttam. Ce l.dőmo lk nem város. Falu. Na(;y-.
község. De Szombathely csak város? Hát pir esztendőcske Ata igén.
Hány eaz t end őo aks óta? Mondjuk kétezer. 'De az Isis szentély raz Lopa i
csak mintegy 1800 évesek. A romkertben található hatalmas mnzaikfel~let se sokkal fiatalabb. A régi római m4ut kitűnő illapota viszont
azt 1izonyitja, hogy mIndössze 1706 éves. Nr persze a v~r03 ujabbkori,
főleg barokk és klasszicista épúletéi is jé állapotban vannak. Hála
érte a m~iaknak is., Mert ebhen a városban volt mit ujjáépiteni. h háboru egyik legpusztitAhb ~ombázása ezt a virost érte. Szerencsére ennek az emlékeit már csak a tulélők emlékei~ől és par rosszminőségü f0tóról lehet felidézni. 45-ben eltakaritották a romokat és ahogy tuiták, rendbeszedték a virost. Viszont az ujjáépités zaját, mint a ha-'
tirmenti városokban általában, itt is a csend évei váltották fel. Ne
pir éve azután feléhredt a város. Mégnczzá nem is akárhogyan. Te, szinte ~lképesztő, hihetetlenül rövid idő alatt mi mindent épitettek i~t.
Az apró kis romantikus udvarok mellet~ hatalmas és szépen, jAl kivitelezett épületek magasodnak. A cipőgyara - ami a,háboru előtt kis k~cerij volt - most a világ 54 országába exportál. En ugyan a gyárban
nem voltam, Ne láttam a ClauNius szállót. Vas1ak tervezték~ Le rt kalappal. Sajnos az árak e t t is. Nekem a
ons zenvas ebf az a megyéhen, hogy az emberek és amegye
vezetői szinte megható mAdnn szeretik a müvészetet és a müvészeket. Szinházuk nincs, de a festXk kerámikusok szohrászok minden támogatást megKapnak. S ugyanugy szeretik
az egészségügyet is. Arra is rengetegek áldoznak. De kap az ipar is.
A megyére általáhan El könnyüipar jellemző, és dicséretükre legyen
mondva ésszerüen gazdálkodnak. Nem esnek gigantomániába, viszont amit
csinálnak igyekszenek jfl megcsiná.J_ni. Sajnos r.etn nn.ndí.g sikcerül. Nem
vagy te kicsit elfugult a megyével? De igen. Mikor jártil ott utoljára? Hát ugy egy.óve. Felmentem a pallásra és kinéz tem a herkelikon.
Tudod mi az? Nem. Hát a palláslik, Messze ellátni onnan. Es én sokszor kinéztem már azon a herkelikon. Minden évszakban. Szeretek kinézni onnan. A fél megyét látni és .•. és valóh8.n sokszinü föld az.
Szines, érdekes emberekkel, kegyetlenül nagy patrióták. Imádják a megyéjüket. Mikor El Szombathelyi Haladás kiesett az NB I-hől, még a ha'lak is gyásszallagot viseltek, Vashan. De jelle~ző rájuk, hogy mikor
talilkoztam egy odavalósival aszongya~ Imréum, ~iestünk, rie az instromentomát olyan nics, hogy be ne kerüljünk ujra. Szerencsére ugyanilyan
szenvedéllyel és hittelépitenek
is. Ji megye különben valószinüleg R
sok csapadék miatt tavasszal a legszebb. J~l ismered Vas-~egyét.
Persze, onnan szár~azom ••••••
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A film Vas rlegye sokszinü szépségét igyekszik feltárni, igazolni, bizonyitani megragadó, az arra járó idegent is maradándó
képek, benyomások sokaságával teletüzdelő;megkapó voltát - a természeti környezet solmzó Lamuaagáva l , e Ll en tmondáe os ságave.L, az
egyes t e Lepü Lée ek , Le gy er.ek az ok falvak, vagy városok, változatosságával, az ott éló emberekkel, a megye emlékeket, multat tisztelettel őrző továbblépésével, stb.
Konkrétan mi az amivel bizonyitani kiván a filc? - Láthatju:~
a végte lennek tetsző IT1E: zőket, s a tájból "váratlanul előbukkanó
weglepetéseket", legyen az a mult egy darabja, mint a Jáki templom~
vagy jelenünk egy ik lét esitménye, a Rábafüzes i S·ilókombinát Az
egymást vál tó-megszaki tó mezőket, erdoket , vizeket, t ava ke t RITa
jd
a következő képsoroko.n a természettől körülölelve előbukkanó
városok következnek, mint pl. Kőszes, amely jóllehet "nem nagy obb ,
mint egy kitárt tenyér", de szepségoben talán a "legszebb vénség",
egyik legdicsóbb emJacével, a Jurisics várFal, valamint "névtelen",
de a multról regélő utcáival, házaiv&lo Felbukkannak az érdekes és
r-eridxí.vü l izgalJlas, egymástól igen eltérő, mindig a kor..kréttermészeti viszonyokhoz igazodó faluképeko Mások a hegyhát utcái,
a maguk melegen, mintegy védelmet keresően eé)Ymáshoz s ímuLó házaival, s mások az Alpok le~tőjére támaszkodo falvak. Röpke pillantást vet az emberekre is, akik, jóllehet soknemzetiségü vidék, egyformák, a munka, a "nagy szobrász" által hasonlóra "faragvalto A faluképek, emberek után a ma reprezentáns példájának Cell2.tekercs dömölköt hozza fel, mely jóllehet caak nagyközségi ranggal brr;de centrumára gondolkodás nélkül .moridha tlta éi turista, hoyg "g;yönyörü városközpont"o A következő állomás a 2000 éves Szombathely,
a maga kettősségével, régi római müu t j aí.va L, az Izisz Szentel:ylyel, barokk, klasszi~ista épiileteivel, valamint modern létesitményeivel, cipőgyárával, egyre fejlődő oktatásávalo Végül érinti
a megye kulturális életét, kiemelve a festészet, a szobrászat, a
kerámia domináns voltát, a szinház hiányátQ S mi az, amiben az e
vidéken lakók hiánytalanul egyek?- Ez a vpa t rdot í.zmuo , az.üke bb
hdzájuk iranti elvakult szereteto
A filmnek egy budapesti presszóban lezajlé beszélgetés ad ke~e~eto
Tehaát nem ha~yja a képsorok~t9 a legbeszédesebb bizonyitékokat
önmagukért szolani, hanem. közb3iktat egy"mag~arázót~9 egy idegenvezetőt, egy "Budapestre szakadt Vas megyeit, aki önméJga számara
felidéző, emlékező~ beszélgetőpartnere9
vúlarlint a néző szánára
bemutató, mege z er-e t t. tó célzattal beszél szük eb b hazájáról benne
Q
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A film al phan""ját és sz rk zet

ti.

háro

bes~élgetés hat' rozza

e • 'zt tero'szetesen nem ugy ~ell 'rteni, hogy szinkron Bzovegek vegtelen "rad ta ömlik sz't a !'ilmben. :lgy_egyszó, néha egy
'rd's,
ban. Az

askor eu1 ••• tesi

k

lllanzott kérdésekr

tkedö

ondat hangzik el cs k szinkron-

a valaszt, noha

gát a kérdést ls

'peknek ell közölni.

a

Az első beszélgetés e53 oly

valakivel ~ortenik. aki

járt Vas m 3Jében. ~integy lőtt
amik

8

megy ére

vi11anto

ég soha nem

fel azokat a képeket,'

legjellemzóbbek.

A m gye kUlső arcára.
A ve t len repcet blákat;

•

A

sikságból váratlanul. hirtelen felbukkanó heg3e~t;

Bozsok sárga, kek és piros sz1nü házsoraiti

Az 6rs'g dombjaj , a 1abalknal meghuz6d6 falvakkal;
Szombathely uj 's ultramodern lak6telepeitl
A cesztenyes ket a V leméri dombok oldalán és a V nd
vidék furcsa falvait ahol a haz k ötven, szaz méter
t'volságban vannak 86ymást61.
e

illan Kovacs

orBZ

'szló rca, aki elmondja, hogy ez a vidék az

legnagyobb olyan összefüggő terúl te, ahol

inesen TSZ.

28 falu tartozik hozz· • Ezen a vidéken csak erdő vano Hatalmas
össz gü OTP betetek, ugyan kkor kataszt.ófalis igénytelenség.
p

tr61eum lámpa, r gi naptárak, boszorkánymesék, és t kéietes

érdektelenség a világ dolgai iránt. A legnagyobb bánat a halil,
a l gnaeyobb öröm,

ha télen vihar dönti le az erdo fáit, Hisz

akkor pénz all a h zhoz, a it rögtön lehet vinni az OTP-be.

-2Az utakon tehénszekerek balla'

k es ba a látóhatár szél'

átzugnak a tzentgotthard-i gyors piros kocsiai, szinte megvillanó és tOVettiinöálomnak hiszi ő::c,t8 szem.
Furcsak és hihetetlen rez rvátum ez a vidék, de tény

v

z, hogy

és nem lehet n m beszélni »61a.

t

Dél van.
Pár kilóméterrel
na

'szakabbra a

a napfényb n. A fák

ábefüzesi sil6tornyok 8zikráz-

latt hatalmas vehénc ordák hüsölnek.

Az Őrs g talajjavit6

ép onstrumai rueilett béd lnek a munká-

sok. (raktor vo t tt

büfé-kocsi áll melletcük:.

Han eteg virág. Vir'

a haz k elócti ki

Kósz Q f l tti rét jein.

k rtekben

z Alpok


Hatal
as vir~Bz6 akacerdök és virágzó

al'-ás kertek. És minden akácerctö mellett a meg,yere oly

j

II

zö

méh-kaptir k á fehér védósis kos méhészekkel.
D'l van.

Az óvod'k udvarain gyerekek alusznak. 8ág-h g,i vulk

kráter-

ban lányok n po znak.

Ság-hegy.
páratlan,

déli oldal

szólok, a domb tetejen az országban

onumentá11s vulk~kr

nat ra bevillan a
r k szaladgálnak,

ter. A déli napf'nybe egy pill _

ult. A krater alj

in t apró hangy' ll,

sziklák tetején fekete egyenruhás f'rf1ak

llnak. Szárazon, kem ny kattognak fel a gépp1sztolyok.
Dél van.

KUlön! l órák, különféle hangGa jelzik ezt.
A fil

asodik r sz ben olyan valakivel beszélgetek, aki

már járt Vas mess'ben. Látca a J
templo

mbe-

-1 cemplomot és az Isis

oszlopát, amit Jákon találtak

eg. Elmondták n ki,

- 3 hogy ezt az oszlopot el akarták vinni a faluból, de a nép
ne

engedte,

ert

z el ö h'boruban elesett katonák nevei

vannak. r v ave.
Jart Bükkön az orszag legszebb falusi gyó3Jfürdóhelyén.
látta a

zo kl tavakat é

szorosan

megcsod lta a vaai f lvat, chol

SJ ishoz illeszkedó, hOl lazán sz'tsz6rt, de

in-

dig fák es virágok között all6 hazait.
Sz ntgotthárdon találkozott oZ 1 ·st i Pist~v l,
hogy lakato

ho

n

11ett,

ország l gnagyobb k rti törpe



gyárt6 Bzakemb re.
aze1estei

Z

a k szagyárban

ki a

lmondüa neki, hogy hosszas ku~atas ut~
gip zböl kell a tö~'ket

~ártaniJ hane

rájött,
e mentb61,

Mert u "Y sokkal időtáll6bbak.
Szombathelyen

egnézüe a regi barokk városrészt. az Iseumot,

a romk rtet és megi merkedett Claudius császárral, aki jel nleg
portási minőségben t ljesit szol8alatot a várooan. Ami viszont
élete értelm't jele ti, ho6Y a két'venkénti na y karneválnak

indig o a fószereplője. Ö Claudius cs~szár, aki avarost

alapitoüta. Ami~t ez a port's n gyon

z ret. Azt, hogy a többi k

is le6alá b annyira szeretik, bizonyit ja az a tény, ho y Szombathely, amit aháboruban

tónkr

bombaztak, ma hogy néz ki.

izonyitja a V'rell~t6 Központ, az uj,
csónakaz6 tava,

'8 az orszig

sportpalota,a Claudius szál16,

és az uj lakóh'zak.

legszebb
Oipögyár

A harm di b zélgetés fuszereplője a rendező, akinek
szülőfóldje
m ~e.
ég alI a ház, amiben szül t tt.

Szülei és rokonai még élnek. Sőt dol oznrk ter előszővetk zetben és gyarakban.

Itt élnek gyerekkori bar't i is. Mosolyogv

üdvözlik az utcán,

ráköszQnne

az abl kokb6l és leültetik kerti asztalok mellé.

-

mlékmüvet - k'ri az egyik, _.

ézd meg az uj
vezt •

- Kiszart vel

a TSZ, - panaszolja

tudod n m lépt

ter-

arácsony Pista, •

be és most a harm d1k faluban

dtak



z enyeim helyett földeket. Hajnali haro kor indulok,
hogy od érje
mar ne

és este tizkor érek vissza. Pár év mulv

birok, mi lesz velem?

- Uj szamit6központot szervezünk, - Ujságolj

Berend Péter, _

A legaodern bbet a vidéken.
- Több m111i6
s li
- ~ai'

év s tat talaltunk

másik.

~S

Print

olda lb

._

mutatja ~lt t ragott a f ból.

legtöbb uj falusi haza t ebben a megyében épit eték.-

dicsekszik az épitesi osztály fő éLnőke.
-

z 1 az, de milyen hazakat? - dühöng a festő barátom.

- A ilyenekb n fürdószoba van és

C - v

ja vis za

ekt

1ndulatosan a mérnök.
- Tlz 'v ulva kocka

l ku gyerek k születnek bennük, _

ordlt a festő.
- De nem l sznek
- Penék n

n olk6rosak aint régen.

a legszebb épitészeti hagyományokat.
Falanszt rt csináltak.

/
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nyo ort rugtuk fenék nt - ordit a mérnok.

I

,

ind a ketten

iskolatarsai • A odezn e. 'szséges, de csunya házak-

ban, ugyan~-y ott

aknak a rokonai

t

ismerőseim, mint a régi e$ész-

égtelen, de han ulatos, oszlopos toz ácu házakban. TUdo
mind a kettőn k iö&z

ahogy'

ind

k

is tudom, hoey van m

hárm n

a

a rtövőt

ajd az elképzelései

ert mind a k toten jót akarn k.

zsuppos h'z, van bad

hogy

van. A m rnöknek i , u feston k is. Azt is

r mél~m, ho y egyszer találkozn
illetően.

t
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A Dramaturgiai Tanács véleménye alapján néhány figyelemreméltó
eszrevétel született.
Ezek a következők

:

1./ Nem szükséges a ttkeret dialógban me~fogalmazott
tt

része,

csakugy, mint az 1944-es bombázások, pusztitások "rendezett" jelenete, szöveges kommentálása. A képek mindkét esetben többet adnak.
2./ A távlati fejlesztés során kialakuló uj központok /Körmend, Sárvár, Őriszentpéteri

bemutatása igen fontos.

Helyile~ ezeknek, s az ezekkel kapcsolatos elképzeléseknek a bemutatására

igen jónak látszik a tervezőintézeti

komplexum.
3./ Jó lenne kiválogatni es felhasználni

a meglevő archiv

anyagokat, nemcsak az 1944-es pusztitásokra

vona1;kozó

részben, hanem pl. Tóth Géza 3ulyemelő vil:igbajnokságának bemutatásánál is.
4./ Az Isis-szentélyről

szóló részben bevillanó római élet-

képek, portrék félrevisznek, feleslegesek

és a film sti-

lusától teljesen eltérőek.

5./ Feltétlenül szü~ségesnek tlL~ik a megye jellegzetes tudósegyénisé~ének /vagy egyéniségeinek/

A fent összegezett eszrevételeket
reméltónak tartom, elfogadásukat

szerepeltetese.

igen fontosnak, figyelem-

javasolom, mivel csak erősithetik

a film koncepcióját.

Budapes 1;, 1972. január 31.
Gere Mara sk.
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Fehér papirlap fekszik előttem. Az ablakon tul
nagJvárosi forgalom. Autók, villamosok, autóbuszok dübörögnek,
- Filmet irsz? - érdeKlődik egy bará~om.
- Igen.
- rféma?
- Vas-megya.
A lüktető ritmusu fővarosi forgalom képei közé
~as-megye tájai ékelődnek. Előszőr csak e~y-egy villanás ere·éig, azután uralkodóva válnak.
A megye legszebb, le~je~legzetesebb

~ájai tünnek

~el. Virágzó repcetáblák. Velem komor, fekete fenyőerdői, az
Órse~ szelid hajlásu dombjai, hatalmas buzatáblák a Gyöngyös
pataK mellett, virágzó alpesi rétek, virágzó gyümölcsösok, ezerszinü erdők az őszi tájon, hóba süppedt házak a vend vidéken, ropogva dó Lő faóriások bizonyit ják a megye szinte páratlan sokszinüser;ét.
Ezt a mintegy bevezető és összefoglaló montázst a
farsang egyik legkedvesebb Őrségi n~pszokásanak

a rönkhuzas-

nak Kepei zarják. Kirobbanó vidámság, régi, máig megőrzött dalok
es humo k jellemzi ezt a Vasi ünnepet.
- Miért pont Vas-megyéről irsz? - kérdezi baratom.
- Mert szeretem. Számomra ez a legkedvesebb megye, valaszolom neki. A tekintetem az ablakon tul dübörgő forgalom
fele mutat, de sokkal messzebb latok annál.
- Napkel te után, - irom az előttem fekvő papirlapra.
A nagyvárosi utca zaját, a száguldó autók képeit,
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_- a ~avoli megye tajainak, ele~enek a kepei v~ltják fel.
A reggeli feny hársak, platanok, akacfák es fenyók
:evelein csillog. A mezok a dombok az eraok az utak meg nepte:eneK. Kihaltak meg a falvak es városok utcai is.
Amilyen valtozatos a vasi taj, olyan sokszinüek,
sOKIelek az utcái is.
Az egyik faluban kiskertek örzik a hazakat, a Masikan közvetlenül a járda mellett allnak feszes mereven a ket és
~ yablakos hazak.
Bozsokon patak kanyarok az utcán, habakovácsi házait
a~ig látni az utca kétoldalán álló faktól. Vasvár utcai dombokra
KapaszKodnaK, Sárvaré szelesen elterpeszkednek.
Még csend van a hazak közt, de lassan mar ébrednek a
vldeken.
Egy ember megy az uton.
~resz alatt fecskék zsivajognak.
üzle~redőny szalad iel.
A Kószegi határa~kelóhöz meger~ezik az elsö gepÁocsi.
A mezőn, kukorica és buza~ablaK kóz~ emberek mennek
a Bükki strand felé.
Ma~a a strand meg csendes. Csak a sivitva aramló
~yógyviz harsogása ad életet a Kipalt medencéknek. Auztin lassan,
s~inte eszrevetlenül benepesülnek a föves terek, a medencék, a zuhanyozók és az autóparkoló a strand mellet~. Magyarorsz=ig egyik
legnagyobb gyógyfürdöje, ami a mező közepén van, elni kezd.
Egy barázdáIG arcu ferii leránt ja magasba emelt
Áeze~. Hatalmas robbanás. Egy rec;iház fala surü porfelhot verve
omlik s~et. Mintha ez jeladas lect volna az elet harscgva indul

- 3 me~ye legKülönfélebb

területein.

Az utakon traktorok dübórognek. Épitkezés daruja len-

_~4. Füreszgép

vágja sivitva a faban oly gazdag megye fatórzseit.

~ b~~ ezrei, hatalmas tehéncsordik, lovak blzonyitják, hogy az allat:en,:esztes ezen a tájon nagyon magas szinvonalu.
A Szombathelyi cipógy~r gépei zugva, csattognak ontjak
=agukból a legujabb modeleket. A gepek mellett rengetek a fiatal •
.=-ontos,preciz

moz

du.Lacok , Kezek, szemek, mosolyok es ren,:::;eteg
cipő.

ózottük nagyon sok az olyan, amelyik messze vidékeket is megjar
ajd. Képek villannak messzi orszagok eletebol, amlket ezek a cipok
:'~"tinak.
Azutm

ujra dübörögneK a gepek es ujabb es ujabb modelek

xe r-iíLne k le róluk. Amegye

kőnnyu í.pa.ranakegyik or-s zagrsz e.rce ismert

gy a.caez.

Az órsegi dombok alatt hatalmas talajjavitó gépek dolgoznak. Az orszagban páratlanul nagyaranyu talajjavitó munka folyik
itt. A levegőt gépek dübórgése remegteti.
A Szombathelyi

tervezointezetben

ehhez Képest csend van.

Az óri~si rajzasztalok mellett az uj megye képei keszüineK. Sebesen slkló ceruz~k, munkiba mélyedt arcok. A polcokon atervezes
alatt álló ~s már kivitele~esre kész epÜleteK makett jei.
- Aki tiz éve j~rt itt, nem ismer rá a me3yere, - mondaj
egy fiatal tervező.
A Szombathelyi sportcsarnok edzőtermében Toth Ge~a vilagbajnok dolgozik. Amlkor izzadt, verejtekező arcaI kinyomja a hatal~as sulyt, tapsorKán robban. Egy pillanatra mintha tele lennéneK a
széksorok, de csak egy pillana'tiratünik igy. A valósag az, hogya
széKek üreseK, a szinpad nema, csak a világbajnoK aolgozik. Körülötte
fiatalok allnak és nézik.
Kemény, ha'tiarozottcsap~so~kal veri a fát Gellér'tiBán-
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oraszmüvész. Villan a véso, suhan a kalapacs és szinte a
_=~k

elott formalódik az anyag. Geller~ Sandor Bajarol jöt~, de

__seg müvesze lett. Figurái, dombormüvei az i~teni emberek ele"dezi.
Forog a korong Geszle~ Maria mühelyeben. Amit a szobrászaK

a szerszámo~ jelentenek azt Geszler Mária az ujjaival müveli •

._ anyag pedig ezeknek az ujjakna~ is engedelmeskedik.

A polcokon

wuvesznő alkotásai mellett a megye messze földön hires fazekasai_ak a munn:al.
Hatalmas autóbusz érKezik Kőszeg fő~erére.
Fényképezőgepek

csattognak, keskeny felvevők zugnaK.

rosszul exponált kepek sikerülnsk, a felvevők imbolyogva, bi_-nytalanul tartot~ kezen:ben örokitik meg a csodas kisvaros hazait,
~cait, terei~, templomait és a szélben lengedező ódon cégtáblákat
: uzletek felett. Kiabálás, ricsaj, vidámsag, hangos nevetes. Valataskaradió szól. Tizenegy óra. A templomto.ronyban megkondul a ha_~~g. Az orszagban egyedül itt Kószegen cizenegy órakor is haranoznak. A jelenből egy pillanatra a multba zahanunk. 1532-ben a
-vröKók ebben az óraban vonul~ak el Koszeg falai alól.
A vara~ lat juk, korabeli emlekeket, fegyvereke~, me~szete"et

regi könyveKből és a régi harc emlekei~. Kózben szüntelenül

Mire elhallhatnak ujra a mában vagyunk. A varos feletti
cmboldalakon perme~eznek. A permetlé min~ ezüst fátyol lebeg
a zöld levelek felett. A szőlok mógött az alpok he3yóriasai ma~asodnak.
A fehér füzetlapra a teleirt oldalak alá uj bekezdés
erül.

DEL

!
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Falusi templom órája mu~a~ja a delet.
Sárga, kék, fener es rózsaszinü hazak falá~ sü~i
e l nap. Zsuppvetejü, tornácos regi hazak faláv süti es modern
~~ ~~zaKe~. Vas-megyében vannak faluk, különösen az Őrsegban, ahol

=7

~~s melletv alI a legregibb és a legujabb.
Ebédelnek.
A vend vidék paraszt jai a mezon az arokparton

~:/e, a talajjavi~ó gépek munk~sai büffé-~ocsi arnyék~ban, Csempesz~~~csiban a lugas alatt, ami oly divatos errefele. ~bedelnek a
-~oakovacsi óvódaban és ebédelnek a Szenvsotthardi szoclalis Ovt_~n óreg lakol. Dél van.

Barokk óra ü~i a tizenketvőt.
Szombathely barokk varosresze is pihen. Szépen
::&ragovt erkelyek, ablakok, kapuk es ház~avók süt;Kereznek a deli
_enyben.
Napóra arnyéka mutav a vizenkettes szamra.
Az 1sis templom oszlopai közt nyugalom honol.
~ pillanatra mintha megvillanna egy- regi főpap képe, de lehet
oY csak kaprázat volv.
A romkertben a regi római uton is feltünik egy
lonárus arckepe, de rög~ón szet is foszlik. A lepcsókön is mlnvrra

romai szerelmespár ülne, de ők is csak egy pillanatra jöttek.

_..•.
vilagszerte hires moza i.xpa d Lón sarus Lábak

suhannak, a

kös

i.r-ok

szelen üreg ember üldógel, koszoruval a fején.
A Derkovics lakótelep óraja is delet mu~at. A
odern vonalu uj házak közt is viszonylagos nyugalom van. A játszo~éren állnak a hlntak, az uszoda vize rezzenesvelen, A havalmas
~sünakazó tó vizén egyetlen csónak sincs.
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A tó melletti kerthelyisé~ben

ketten ülnek szemben

, ~ssal. Előttük az asztalon ebedmaradekok. A ferfi karórájin
- - perccel mult tizenkettő.
- Pontosan huszonnyolc eve, - mondja a ferfi.
Akaróraján

megalI a percmutató.

Zuhogni kezdenek a bombák.
homok, füst, halottak.
Rommező avaros.
Semmi nem latszik mar belőlle, - mondja a nő.
A verellátó

Asportpalota

impozáns epülete •••
•••

A legmagasabb lakóepülev képe •••
A Claudius Szálló •••
Hat hullám jött aznap, - mondja a férfi.
Ujra bombák robbanása.
Romok, halottak, füstfelhő.
A nő mosolyog.

Az uj lakótelep képei.
Bombák, füst, halottak.
A montazs hatszor idézi fel a legitámadast es hatszor

varost, ami ujjaszületett a szörnyusegek utan. A montazs utolsó
~efejező snitt je a város felett magasodó felszabadulási emlékmü,
_ely talan a legszebb az orszagban.
A karóra ujra ketyeg. A feher papirlapra uj bekezdes
erűl.
D~LUTÁN

--------A csendet a Latex gyar gepeinek a zugasa oldja fel.
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arcoK hajolnak a gepek föle. Kezek mozdulnak, szemek villannak,
szinpompás anyagokat bocsátanak ki ma6ukból. A GYár terveintaÁat almodnaK me~, de ezek az álmok a csatto~ó gepeken
- sa~~a v~llnak. Valtozatos mintak, kaprázatos sZlnek, fekete,
barna haju lanyok, furgen mozduló kezek. Ez a Latex e;yar.
A Pelikán parkban uttörő zenekar gyakorol. A menete_es

özbeni zenélést gyakorolják. Néha megbotlanak, egymás lábára

___DeÁ, de azért halad a dolog.
Pápóczon az ország első elemi iskolájában Berzsenyi
szaval egy kislany. Azért a Berzsenyiét, aki nem messze innét
azashetyén született.
A Sághegyi kráterben lányok napoznak. A hatalmas fe-e sziKlafalak tövében ha a tetőről nézzük őket, virágoknak tünnek.

szi~lakapilllkeresztül végtelen sikság kepe tárul elénk. Lefelé
_ ve a Balatonig ellátni. A Saghegy mint magános órias magasodik
s~~ag

közepen. Nincs párja, testvére, hasonló hozzá. Egyedül áll.
A vend vidék dombjai viszont kézenfogva egymást, szoro-

egynás mellett állnak. Idillikusan szep táj ez. Simogató-hátu
es mindenütt erdő. A falvak házai ötven-szaz meter távol•.
n vannak egymástól. Páratlanul érdekes falukepet ad ez az e1_~ezes. Gyönyörü ez a vidék, ae valamiért halott tájnak tünik.
- ~~ak némák. Néha feltünik egy tehenszekér, nagyritkán egy bicik- s. Öregasszonyok mennek a város felé, ami itt Szentgotthárdot

je-

hatalmas kosarakkal a fejükön.
A házakban öreg kalendáriumok, a falakon szentek képei,
3:K

nelyen petróleumlámpa.
A fészerekben ócska szerszámok-elavult
Gszer tanui.

gazdalkodási

-

Q

u

-

A dornboldalakon tehenek ballagnak az ekek előtt.
_~~

szarvat jObbára öreg emberek tartják.
Ha a látóhatlár szelén átlsuhan a Szentlgotthárdí vonat

5

~ctlorkocsija, egy pillanatIra felnéznek, azutin tlovább dolgoz-

Par kilométerrel arrébb, modern silótlornyok csillog~epeK dubörögnek.
- A vend videk a gondunk, - mondja egy tanácsi vezető.
- ~-n-o~ult, nehéz probléma. Az öregek szájában még borszorkánymesék
de a gyerekeik a legkorszerübb gépeken dolgoznak a Szentgott~arakban. Petröleumlámpával

világitanak, az igenyeik katlaszt-

_~::san alacsonyak, de az otépében százezrek vannak letétben.
__

ok és szegények egyszerre.

NEKEM SZüLŐFÖLDEM

------------------- !

Kétablakos záz,
~egsárgult, régi fényképek,
Anyám

2

ház előtt,

Alig olvasható fejfa a temetőben,

Egy reg i malom,
Egy hatalmas platanfa, egy rét közepen es barátok.
=elem, megállitanak,

átlólelnek, elujságolják, hogy •••

Uj hazat epitettek,
A lányukat felvetIték az egyetemre,
az uj számitó központban dolgoznak,
sszevesztek a főnökükkel,
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Diesel mozdonyt vezetnek,
Olaszországban jártak,
Gyózött a Haladás,
Unokájuk született,
A sógor visszajött Amerikából, mert rájött, hogy csak
\;[1

élni,
Uj római kori emlékeket találtak,
Olyan karnevál lesz az iden, amilyen mé~ nem volt.
Elkeszült az uj zeneiskola,
A fiukat kineveztek igazgatónak, stb •


~~yszóval élnek, ahogy élnek az orszag többi megyéje-~

ano~y eInek az egész országban. A különbség csak az, hogy ók
eie , amire rettenetesen büszkék.

Budapest, 1972. január 26.
Magyar József

Vas megye
Vázlat egy Vas megy éről készülő színes

A filmben kétféle igényt próbalok és kell is
a megyei tanácsnak azt a törekveset, hogy
képet mutassunk, másodszor a saját és a Studió azon elhatarozását,
hogy mindez a megfelelő müveszi szinvonalon keszüijön el.
Tekintve, hogy magam is Vas me~yei vagyok, ezt a tenyt szeretnem
a film hangvételében, stilusában és anyaggazdagságaban érzéKeltetni. Magyarul szólva egy erősen szubjeKtiv hangulatu filmet keszi- .
teni.
Mit akarok megmutatni a filmben?
Elsősorban azt a hatalmas lendületet, felfokozott dinamíznust, amí
a Vas meaoyei épitőmunkát jellemt~. Itt valóban "percek alatt" nőnek
ki hatalmas létesítmények a földből. JUj varosnegyedek, gyárak, középületek./
Ugyanakkor mikor az ujat ennyire pártolják és szeretik, érdekes
módon a régi kor emlékeit is példamutató ~ondossággal keresik, kutatják és gondozzák a már feltártakat. Példaképp itt szeretném
megemliteni a szombathelyi lsis szentelyt, a romkertet és Jákon
megtalált Isis oszlop törtenetét, a régi római fiadi utat és az
országban a legszebben restaur~lt várost Kőszeget.
Szeretném megmutatni a megye érdekes embereit is. Gellért Sandor
faragómüvészt, Geszler Maria kera~ikust, Barta László festőt,
Shahl József mülakatost, Békefi Antal nepdalgyüjtőt, Tóth Géza
világbajnokot és amegye foepitészét. Ezek valamennyien, ugy lehet mondani hozzánőttek a megyéhez es a munkaik mindenütt jelen
lévő /megyei/ patriotizmust hordozzák.
Nagy~n érdekes és páratlanul szep a vasi táj. Szelid, lankás dombvidék, az Alpok hóval fedett csucsai alatt. Az ősz es a tavasz
pompázatosan szines, B. nyar eleji földeket a sárga repcevirag
hatalm.s táblái szinesitik. Ebből a nyövényből itt vetnek a legtöbbet az orsz.agban. De gesztenyefa is itt van a legtöbb. Az Őrség a
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maga nemében szintén para tlan. Szeretném ~eg~utatni Orszentpéter
és Szalófö faluképeit. Az Őrse~ gyönyörü /sajnos már kiveszőben
lévő/ falusi épitőmüvészetét, a bany~t, ahonnan ~illió éves fadarabokat b~nyásznak, a hatalmas talajatalakitó ~unkat, Ság hegy
pincéit, a Mádi tavakat, Szombathely hatalmas csónakazó tavat,
amit jóreszt társadalmi munkával epitettek.
Ha mód lesz rá a farsangi rönkhuzasról is forgatok par snittet.
Tipikusan Vas megyei néps~okis ez, ugyanu~y mint a tök~agolajütés
és a sövényugratás is. A harom Vas megyei nepszokás közül azt
veszem fel, amelyik a legmutatósabb és hangulatában leginKabb
illik a filmbe.
A megye az országnak fában egyik leggazdagabb megyeje. A fát
pedig kevés helyen szeretik u5Y, mint itt. Bizonyit jak ezt a
naGalmas arbcrétumok, a fak kóze bujtatott falvak, a fejlett
faragómüvészet és a óyönyörü erdók.
Szép ez a megye. A vas megyeiek patriotizmusa nem veletlen,
és szerencsere nem passziv jelenség. A megye egész képe bizonyi tja ezt.
Azt akarom, hogy ez az aktiv es naGyon hasznos patriot~zmus
nyomja rá a bélyegét a filmre es a film képeivel es szövegével
ezt b zony tsa.
í

í,

/: Magyar József :/

