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Vörös Béla: Jazz-zenekar, 1927

Vörös Béla: Furulyázó, 1942 Vörös Béla szobrászművész
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„Vörös Béla […] a modern plasztika immár klasszi-
kussá vált korának a művésze, életműve a tradíciót
és az avantgarde törekvéseket összekötő periódus
rangos terméke” – írja […] Németh Lajos. A művész
1973. szeptember 21-én – a Komárom megyei
Múzeumok meghívásának eleget téve – Tatán talál-
kozott a Komárom megyében élő képzőművészekkel.
A beszélgetésről készült magnetofonfelvétel néhány
részletét közöljük.

A pályakezdő évek
Sok mesterem volt. Amikor a Képzőművészeti Fő-
iskolán Csók keze alatt dolgoztam, egyszer azt
mondta: Vörös, magából sohasem lesz festő, kár
a fáradságért. Ezért aztán átmentem Vaszaryhoz.
Vaszary Jánosnak köszönhetem, hogy művész lett
belőlem; ő respektálta a növendékek egyéniségét,
engedett dolgozni. Amikor az első rajzomat csi-
náltam nála – egy portrét – kétszer-háromszor el-
ment mögöttem és mindig megjegyezte: Vörös,
ez kész, ehhez már ne nyúljon hozzá, mert biztos,
hogy el fogja rontani. Vaszarynál mehettem sza-
badon a saját fejem után. Persze ez a nagy sza-
badság sem tartott sokáig. Már akkor is azt csi-
náltam – amit ma is vallok –, hogy bármilyen
festéket fogok a kezembe, mindenből ki lehet
hozni valamit. Amikor barna festékem volt, azzal
festettem. Vaszary azt hitte, hogy a Székely Berta-
lan szisztémáját akarom lemásolni, és ekkor na-
gyon megharagudott. Azt mondta: Vörös, nem le-
het itt viccelni. Én festő tanár vagyok, itt festészetet
kell csinálni.
Egyszer Vaszary azzal jött: olyan megtiszteltetés
ért, ami növendékeknek ritkán jut részül: ha rajzaimat
nem adom drágán – amelyek a Nemzeti Szalonban
voltak kiállítva –, Csók István megveszi. Akkor föl-
mentem Csókhoz, és azt mondtam neki: köszönöm
a megtiszteltetést. A rajzaim nem eladók.
Amikor Vaszary megharagudott rám a barna festék
miatt, akkor egy kicsit elveszítettük egymásban

a bizalmunkat. Vaszary nehéz természetű ember
volt, kemény karakter. De a művészet terén tőle
kaptam a legtöbbet.

Műfajok, korszakok
1931-ben a Gyarmati Kiállításon megismerkedtem
egy elefántcsontkereskedővel, aki növelni akarta
a termelését. Megkért, hogy eljöhessen a műte-
rembe megnézni, mit csinálok. Amikor elkezdtem
elefántcsontba dolgozni, azt mondták, bolond
vagyok: az elefántcsont nagyon drága anyag, sok
munkát kell belefektetni. Ez igaz is: az elefántcsonttal
úgy kell dolgozni, hogy kihasználjuk az anyagot
a maximumig. De az anyagot mindig tisztelni kell.
Az elefántcsontot nagyon szeretem. Faragása
a bizánci korban volt a legszebb. Amikor elkezdtem
faragni, én is a bizánci művészet bűvkörébe kerül-
tem, abból indultam ki, és nem is szakadtam el
tőle nagyon, de ezek a faragványaim mégiscsak
a XX. század szülöttei, modernek.
A rajzok 1920-tól végigkísérik az életemet, persze
nem az a fontos, hogy mikor jöttek létre, hanem
az, hogy milyen művészi értékük van. A festészetben
én amatőrnek éreztem magam, de vannak olyan
pillanatok, amikor az embernek muszáj valamit csi-
nálni, és akkor megpróbálom. Még ma is erősen
kísért Csók István kijelentése, ezért a festményeimet
is inkább csak színes rajzoknak nevezem.
A kezdeti periódusban a kubizmus hatása alá kerül-
tem. Erősen szerkesztettem a szobrokat, masszív
dolgokat csináltam. Később azt vettem észre, hogy
teljesen kiürülök, és csak dekorációk a szobraim.
Akkor megálltam, és három évig hozzá sem nyúltam
semmihez. Aztán felszabadultan újrakezdtem, vissza-
tértem a természethez. Nem azt mondom, hogy
ez minden esetben helyes, nálam ez egy reakció
volt. A természet törvényeit tisztelni kell, nem élhe-
tünk vissza velük. Most már csinálok mást is: túl-
zásokat, torzításokat, de a természeti harmónia
törvényét sohasem sértem meg.

Wehner Tibor

BESZÉLGETÉS  VÖRÖS  BÉLÁVAL
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Vörös Béla: Gitáros, 1966 Vörös Béla: Fej, 1952

Vörös Béla: Fekvő nő, 1945
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Minden művészeti irányzatot megpróbáltam és
megpróbálok érzékelni, értékelni, értelmezni és
tanulmányozni, levonva a következtetéseket meg-
tartom azt, ami jó, és eldobom, ami rossz.

Hitvallás
A törekvésem az, hogy abból a káoszból, amelyben
ma élünk, kibontakozzon egy olyan művészet,
amelynek a középpontjában az ember, az emberi
tartalom áll.
Az embertelen művészetet el kell utasítanunk. Én
az embert nem tudom elválasztani a művészettől.
És a művészetet nem tudom elválasztani a társa-
dalomtól. Művész az, aki a művészetben – mivel
a művészet a társadalom szintézise –, aki ebben
a szintézisben ki tudja fejezni a társadalom tartalmát
és formáját, és elfogadható, értelmes célt jelöl ki.
A művészeknek az a feladatuk, hogy vizsgálják
a természet és a társadalom törvényeit, és igye-
kezzenek a művészet terén éltetni a társadalmat.
A művészetnek ősidők óta ez a feladata. Irányítani
akar és szépet akar létrehozni. Ha egy értelmetlen
művet felakasztunk a falra, azt csak dekorációnak
tudom elfogadni, nem művészetnek.
Egyszer meghívott Schöffer Miklós és megmutatta
tornyának tervét: szemkápráztató, hatalmas terv.
Azt mondtam neki: ezek után én letehetem a min-
tázófát, nincs értelme, hogy dolgozzak, mert ez már
a XXI. század művészete. Azt mondta erre Schöffer:
én nem művészetet akarok csinálni, én tervezni
akarok valamit, ami az embereket megfogja és
gondolkodásra készteti. Ez egy nagyon becsületes
kijelentés volt.

Tervek
1922 óta állítok ki. Olyan kiállításokon, ahol Picasso,
Matisse és a mai művészet nagy egyéniségei
voltak jelen. Számos város létrehozott már egy
múzeumot, ahol a helyi művészek műveit, de min-
denképpen a XX. században született alkotásokat
mutatják be. Én az egész eddigi munkásságomat
megőriztem együtt, és felajánlottam szülőváro-
somnak, Esztergomnak. Műveimet át is adom akkor,
ha biztosítékát látom annak, hogy kétheti kiállítás
után nem kerül ládákba, raktárba, pincébe. A város
részéről felmerült egy Vörös Béla-múzeum gon-
dolata. Nekem ilyen nagyképű terveim nincsenek.
Ha valamit csinálnának Esztergomban, én megadom
az alapját, úgy hogy aztán művésztársaim mun-
káival gazdagítsák, alkossanak egy modern kép-
zőművészeti gyűjteményt.
(KRÓNIKA – Komárom Megyei Múzeumok Tájé koz -
ta tója, 1974/9–10.)

Vörös Béla:
Életöröm, 1960
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Vörös Béla: Haldokló fiú, 1978 óta Esztergom

Vörös Béla: Haját mosó nő, 1943
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Magyar talajról sarjadt és Franciaországban érett
meg Vörös Béla művészete. Életműve egyszerre
tartozik a francia és a magyar művészet körébe.
Az École de Paris szobrásza, formanyelve elkép-
zelhetetlen a kubizmus nagy forradalma, általában
a modern szobrászati törekvések ismerete nélkül,
ugyanakkor a modern magyar művészet egyik alap-
vető jellemvonásának megfelelően, mindig meg-
maradt a természetelvűség határain belül. Sosem
mintázott nonfiguratív műveket, szobrászata a kéz-
zelfogható, anyagi valóságból nyeri ihletését, realista.
De amint a kubizmusra történt hivatkozás is mutatja,
e realizmus nem a XIX. század stílusirányának elké-
sett követése, hanem magába szívta az új plasztikai
eredményeket is.
A modern szobrászat ugyancsak sokrétű, gyakran
ellentétes irányok keresztezik egymást. Ha az utak
szét is váltak, az azonban nem igen vitatható, hogy
a közös forrás a kubizmus, a régi plasztikai kon-
venciók áttörése az ő érdeme volt. Ahogy a kubista
festők szakítottak a természet illuzionista ábrázo-
lásával, elvetették az akadémizmusban kiszikkadt,
puszta rutinná vált klasszikus, egynézőpontú pers-
pektívát, a természet látványának impresszionista
rögzítése helyett a festményt képépítményként értel-
mezték, úgy a kubista szobrászok szemében a szo-
bor sem a valóság formáinak egyszerű leképzése,
utánzása, hanem új valóság teremtése, amely ha
utal is a tárgyra, amelyből inspirációját nyerte,
megáll önmagában, belső logikája, maga teremtette
tömegritmusa van.
A kubizmus másik nagy érdeme: elsőként törte át
az akadémizmusban zsákutcába jutó görög -
reneszánsz tradíció béklyóit, és a primitív plasztika
felfedezésével, formajegyeinek adaptálásával új
lendületet adott a szobrászati gondolkodásnak.
Vörös Béla a kubizmus által megművelt talajról
indult. Nem lehet egyértelműen a kubizmus képvi-
selőjének minősíteni, művészete több arcú annál,
mint hogy egyetlen stílus körébe lehetne vonni.

Formaproblémái más irányokhoz is közel vitték.
Mégis, művészetének gondolati előfeltétele a kubiz-
mus elveket tisztázó forradalma, másrészt az ő szob-
rászatában is nagy szerepet játszik a primitív
művészet, jelesül a néger plasztika tanulmányozása
és a tömeg dinamikájára építő kompozíciós metó-
dus. Korai szobrai – mint például az 1928-as keletű
Anya gyermekével – ugyancsak bizonyítják, hogy
indulásakor a kubizmussal rokon formaadást érezte
a legközelebb céljaihoz.
A tömegek kontraposztójából épülő kompozíciós
megoldás mindvégig Vörös Béla művészetének
egyik összetevője maradt. Általában aktokat jelení-
tenek e szobrok: ülő, álló, fekvő női figurákat, haját
fonó leányt. A szobrász alapvető élménye a tömegek
masszivitása. Szobrai gyakran egy tömbből vannak
kifaragva, a kubus zártságát alig töri meg egy-egy
mozdulat vagy bevésett, jelzett tagolás. A formák
súlyosak és geometrikusak, először inkább köb-,
kockaszerűek, majd hengeridomúak.
Vörös legerőteljesebb kisplasztikái a hengeridomokból
épített aktok. Ezekben a plasztikai tömörség erőteljes
dinamizmussal párosul, a tagok kontraposztos ellen-
téte feszültté teszi a kompozíciót. A vastag törzs,
lábak masszivitásával kontrasztál egy-egy váratlan,
de a kompozíció logikája által hitelesített karmozdulat
és az aránytalanul kicsi kebelforma. Súlyosság és
dinamizmus, ízes formák nehéz veretű ritmusa jel-
lemzi az e típusba tartozó szobrokat. Ez az irány
talán a leghomogénabb Vörös művészetében. Figurái
általában kis méretűek, de belső feszültségük monu-
mentális ihletre utal. Összefogottságukban is élettől
lüktető szobrok.
E típuson belül időbeli megoszlásról nemigen
beszélhetünk, legfeljebb csak a már említett érte-
lemben, tudniillik a korai szobrok még közelebb
álltak a kubizmus szögletes formáihoz. A belső
mozgástól feszülő, korongolt formákhoz hasonlító
elemekből épülő kisplasztikák az újabb keletűek.
Vörös Béla művészetében azonban hiábavaló lenne

Németh Lajos

VÖRÖS  BÉLA  SZOBRA I RÓL
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szigorúbb értelemben vett kronológiai rendet, lineáris
fejlődési sort keresni. Motívumait újból és újból fel-
dolgozta, a variációs sorok átfonják egész életművét.
Néha korábbi szobrain később is dolgozott. E drámai
töltésű, geometrikus meghatározottságú formakört
tehát homogénnak tekinthetjük, a hamar megtalált
esztétikai problematika sokrétű variációs körének.
A kubizmusból induló, bár csak fenntartással kubis-
tának nevezhető műveknél is felvetődik a néger
plasztika inspirációja. Vörös Béla a modern szob-
rászoknak ahhoz a nemzedékéhez tartozik, amely
már magától értetődően sáfárkodott a primitív
művészetből levonható mintázásbeli és kompozi-
cionális tanulságokkal. Különösen álló aktfiguráinál
és az olyan elefántcsont-faragványoknál, mint a Két
fej érződik a néger szobrok lakonikus formarendjének
az élménye.
A primitív művészet hatása egyrészt a klasszikus
arányok szuverén átformálásában, a mértanias for-
mák hangsúlyozásában jelentkezik, másrészt az exp-
resszivitásban, amely különösen a maszkok sajátja
volt. Vörös Béla művei között is fel-felbukkannak
a maszkszerű kompozíciók, hol expresszív fájdalom
tolmácsolójaként, amint azt A poézis halála című
kompozíció példázza, hol torz figuraként, mint
a Jean Cocteau-maszk esetében. E maszkokban
a plasztikai jelentés, a formaviszonylatok egymáshoz
való rendje érzelmi, drámai töltést is kap. Az a drámai
indulat, amely a henger formájú aktkompozíciók
kontraposztos ritmusába vetítődött, e maszkszerű
művekben nyíltabban emocionális töltésű.
Ez az emocionális hang már-már szimbolikus,
illusztratív közléssel párosul Vörös Béla művei másik
csoportjában, amely formai téren a súlyos tömegű,
kubisztikus típusú stílus antitézisének minősíthető.
Míg ott a köbszerű zártság vagy a dinamikus
feszültségében is súlyos veretű idomok kontrasztja
dominált – itt grafikusan elnyújtott, kecses moz-
dulatú, nyúlánk figurák jelennek meg; sziluettjük
már-már Botticelli dekadensen hullámzó, kéjes
vonalvezetésére emlékeztet. Ott a zártság, az egy-
beforrottság érzése még a mozgalmasabb szob-
roknál is megmarad – itt áttört, vékony formákból
épülnek a kompozíciók, melyeknek elemei úgy-
szólván pálcatagok vagy csontkonstrukciók. Ami

mégis összefűzi e sokkal légiesebb stílust a rusz-
tikusabb hangvételű művek csoportjával, az a kom-
pozíciós ritmusban fellelhető rokon vonás. Ha itt
a ritmus szelídebb is, és a kompozícióban sem
található olyan feszültség, mint amely a tömegesebb
szobrok legnagyobb részét jellemezte, mégis
a tagok, a mozdulatok egymásnak való megfelelése,
belső meghatározottsága rokon szellemű a másik
típusba tartozó szobrokéval. Bizonyos kompozici-
onális rokonság tehát megmaradt.
Elkülöníti azonban a kisplasztikák e nyúlánk, hajla-
dozó ritmusú csoportját, hogy itt nyíltan előtérbe
kerül az érzelmi, gyakran illusztratív jelentés. Míg
az előbbi csoportban főként álló, heverő, úgyszólván
az öntudatlan létezés fokán maradó figurákat talá-
lunk, ahol a tárgy, a modell teljesen mellékes, illetve
csak alkalom az esztétikai gondolat kibontakozta-
tására, addig ezek a művek asszociációs sort indí-
tanak, érzelemre apellálnak. Nem véletlen, hogy
míg a másik csoportnál a címadás csupán önkényes,
inkább csak a motívum jelölésére szolgál, itt csak-
ugyan jelöl valami lényegesebb tartalmat is.
A Mindennapi kenyér, A vak, Az élet útja, a Párbeszéd
– érzelmet sugárzó művek, a másik csoportból leg-
feljebb csak az Ifjú párban érződik valami hozzájuk
hasonlítható. Az érzelmi jelentés általában melan-
kolikus, a törékeny, hajladozó formák ritmusa is
ezt sugározza.
A vaskos tömegű és a vékony, nyújtott formájú
kompozíciók vissza-visszatérő motívumai mellett
az utóbbi két évtizedben Vörös Béla mind több
olyan művet is alkotott, amelyeknek esztétikai prob-
lémaköre ugyancsak eltér az említett két csoportétól.
Legtöbbjük vaskonstrukció, és alkotójuk assembla-
ge-oknak nevezi őket. Tulajdonképpen azok is.
A technikai civilizáció tárgyi világának véletlenszerű
darabjaiból – mind megannyi ember alkotta, de
funkcióját veszítette objet trouvé – konstruál emberi
formációra emlékeztető szobrokat vagy plasztikai
struktúrákat. A minden tárgyban benne rejlő plasztikai
jelentés kibányászásáról, röpke ötletek, ízes meg-
látások rögzítéséről van szó, az eredeti rendelteté-
séből kiszakadt, esetleg törött, használhatatlan
tárgyak adta inspirációról, a tárgyi világ metamor-
fózisáról. Nem szürrealisták e művek, hiszen hiányzik
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belőlük az abszurditás, az ambivalens kontamináció,
az anorganikus iránti vonzódás. Ugyancsak nem
lehet őket pop art assemblage-nak minősíteni,
hiszen mindig félreérthetetlen a szobrászati kom-
pozíciós szándék, a konstruktív tevékenység.
Plasztikai ötletek ezek, a valóságot szobrász sze-
mével néző művész mindenből szobrot konstruálni
akarása élteti őket.
A kubisztikusan zárt, a sommás formájú, belső
dinamizmustól áthatott, a gyengéden harmonikus,
érzelmet tolmácsoló, a maszkok gúnyos fintorát,
expresszivitását követő és az assemblage-konst-
rukciók alkotják tehát Vörös Béla életművét. E szob-
rok kiegészítőjeként mindvégig megtaláljuk
az iparművészeti jellegű tárgyakat, többnyire ele-
fántcsont-faragványokat. Ezek formailag azonban
nem alkotnak önálló világot, esztétikai rendjük
lényegében azonos a kubisztikus, a primitív művé-
szettől inspirált művekével.
Vörös Béla művészete sokrétű, hatósugara széles.
Különféle kifejezési formáit egyformán jellemzi,
hogy megmaradnak a természetelvű művészet
hatókörén belül. Ez félreérthetetlen még az önma-
gában absztrakcióként ható assemblage-konstruk-
cióknál is. Ezekben is a véletlenszerű elemekből
figuratív vagy legalább is arra utaló szerkezet for-
málódik, a művész a gépi civilizáció véletlenszerű,
lélektelen darabjait humanizálni akarja.
A bevezető sorokban említettük, hogy Vörös Béla
az École de Paris művésze. Művészeti eszméi, esztétikai

nézetei a harmincas években alakultak ki. Később
mind tisztultabbá váltak, új és új problémakörrel gaz-
dagodtak – mint például az elnyújtott arányú kisplasz-
tikák sora vagy az assemblage-ok –, de ezek az új
impulzusok, útkeresések nem változtatták meg az alap-
elveket. Vörös Béla tehát a modern plasztika immár
klasszikussá vált korának a művésze, életműve a tra-
díciót és az avantgarde törekvéseket összekötő peri-
ódus rangos terméke.

(Dévényi Iván – Galambos Ferenc – Németh Lajos:
Vörös Béla. Budapest, 1972. Corvina Kiadó. 25–31.)

Vörös Béla
szobrászművész




