
MŰVÉSZET
Bokros László kiállításáról
Egységes anyagot mutatott be Bokros László a Fényes Adolf Teremben, Buda-
pest talán legpatinásabb kiállítási helyiségében. Formalátásában, esztétikai
problémakörében egységes anyag. „Olyan festészetet akartam létrehozni, mely-
ben benne van az eddigi kísérletem minden eredménye" — mondja Bokros
új képeiről, és csakugyan felismerhető az összegező tendencia. Emellett azon-
ban egy már korábban megindult változás logikus állomásáról is szó van.

Annak a nemzedéknek a tagjai, amelyhez Bokros is tartozik, elég nehezen
találták meg saját hangjukat. Néhányan ugyan előretörtek és önálló stílust
alakítottak ki, de a nemzedék legtöbbje máig is bizonytalan. Túl sok hatás és
élmény érte őket, túl nagy ugrást kellett másfél—két évtized alatt megtenniök.
A főiskolán a késői impresszionizmus, a naturalizmus, a realizmusnak hitt
adademizmus szellemében oktatták őket, kapcsolatuk a magyar művészetnek
valóban progresszív hagyományaival jó időre megszakadt. Bokros még némi-
képp szerencsés volt, hiszen még a főiskola előtt Martyn Ferenc korrigált neki,
volt tehát valami személyes kapcsolata a modern irányok képviselőivel. Ez
azonban inkább csak a szellemi igény megsejtetése volt, az a gondolat, hogy
a magyar képzőművészetnek nemcsak a főiskolai katedrákon képviselt lehető-
ségei, irányai vannak — sok idő, érlelődés, ismeretszerzés kellett azonban
ahhoz, hogy e megsejtés valóban művészi problémavállalássá szilárduljon. A
főiskolán Bokros ugyanazt a formalátást, technikát tanulta meg, mint nemze-
déktársai és a főiskola elvégzése után számára is úgy látszott, hogy két lehe-
tőség között választhat: vagy a posztnagybányai irányhoz, vagy az alföldiek-
hez csatlakozik. Jóllehet a főiskolán Bokros három esztendőn át Szőnyi Ist-
vánnál tanult, nem az ő útján indult, hanem Szolnokra telepedvén az alföldi
iskola hagyományát folytatta.

Az alföldi iskola az ötvenes években lényegében azonossá vált a manap-
ság hódmezővásárhelyi iskolának nevezett szellemi csoportosulással, szellemé-
ben ide kötődtek a Szolnokon dolgozó festők is. Természetesen az iskola elne-
vezés csak amolyan osztályzó fogalom, hiszen nem beszélhetünk egységes al-
földi vagy hódmezővásárhelyi stílusról, mégis voltak összekötő jegyek, bizo-
nyos tematikai, képszerkesztési és koloritbeli sajátosságok, amelyek elkülönül-
tek mindazoktól az új, egyéni útkeresésektől, amelyek az ötvenes évek vé-
gén és különösen a hatvanas évek elején már jelentkeztek a magyar képző-
művészetben is.

Bokros — több kortársához hasonlóan — az alföldi iskola sajátos jegyeit,
témakörét a szerkezet hangsúlyával igyekezett modernebbé tenni. Ez a kom-
pozíció feszességét, a formák sommázását és szigorú kontúrháló kialakítását
vonta maga után, a színvilágot pedig a sötét tónus jellemezte. Nemcsak Bok-
rosnál jelentkezett e szerkezetesebb formaadás, néhány éven át több hasonló
jelenség volt megfigyelhető a tárlatokon. Kétségkívül az eredendően roman-
tikus-realista hang szigorodott, a formálás szűkszavúbbá vált — a továbblé-
pésre azonban nem igen volt lehetőség. A kontúrhálózat, a sommázás csak-
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hamar szerkezeti szkémák kialakításához vezetett, amely csak újabb és újabb
variációs szkémákat hozhat létre, de valójában mélyebb fejlődés kibontakoz-
tatására, differenciáltabb problémakör kifejezésére nem igen alkalmas. Bokros
is túllépett e megoldási kísérleten. Megőrzött bizonyos jegyeket, így például
a kontúr most is fontos a képein, de szerepe, jellege más, nem sommázott
szerkezeti háló, hanem dekoratív ritmusképlet alakítója.

A Fényes Adolf Teremben kiállított művek szerint Bokros elfordult az
alföldi iskola vagy a hódmezővásárhelyi művészek problémáitól. Sokkal több
fűzi műveit a negyvenes évek magyar avantgarde-jához. Mindenekelőtt az
Európai Iskolá-ból kiváló, a Négy Világtáj felé galériában tömörülő művé-
szekre gondoljunk, Martyn Ferencre, Lossonczy Tamásra, az elméleti gondo-
latkörben pedig Kállai Ernőnek ,,A természet rejtett arca" című könyvében
lefektetett elveire. Nem egyszerű visszatérésről van szó — inkább a hagyomány
vállalásáról. A most kiállított művek hangulata, szelleme rokon a magyar non
figuratív festészetnek a negyvenes évek második felében kialakult stílusával.

A magyar non figuratív művészet hagyományáról beszéltünk — ez azon-
ban ne tévesszen meg bennünket. Bokros képei ugyanis nem ónon figurati-
vek. Egyébként ezt a címük is mutatja — bár az önmagában még nem sokat
mond. De itt a címek valóságos tényt rögzítenek. Ciklusai, sorozatai csak-
ugyan azok, aminek mondja őket, tehát vízpart, kert, évszakok. Hogy ezekről
nem földrajzi vagy meteorológiai helyzetjelentést ad, a kép nem csupán stili-
zált látvány — az még nem jelenti azt, hogy képei non figurativek lennének.
Sőt. Egzisztenciálisan kapcsolódnak a természethez, az organikus formákhoz.
E vonásában pedig Bokros ismét a magyar avantgárdé hagyományához kap-
csolódik. Hiszen a magyar képzőművészetben ugyancsak ritka a valóban non
figuratívnek mondható mű. Sokkal inkább a természetből való kiindulásról, a
látvány absztrahálásáról, a motívumok átírásáról van szó. Ez az átírás néha
már oly mérvű, hogy ugyancsak áttételesen kapcsolódik a természeti motí-
vumhoz. Az átírásnak azonban többfajta módja és fokozata van, hol csupán
stilizálásról, hol valódi metamorfózisról, máskor plasztikai jellé absztrahálás-
ról beszélhetünk. Bokros művein sem egyértelmű a transzformáció. Néha csu-
pán a vízparton található motívumok, növények, kövek, a víz játéka tárgyi
világának a sommázása, stilizálása és dekoratív ritmusú kompozícióba rende-
zése figyelhető meg, a képen levő formai alakzatok megőrzik a tárgyi motí-
vumra utaló, jelölő funkciójukat. Más művein mintha a félúton állna a for-
mává való átírás és az ábrázolás között. E képeken a motívumok ambivalensek,
megőrzik még a természeti organizmus jelentéskörét, ugyanakkor már forma-
képletként is megítélhetők. E formaképlet gyakran a stilizáló ritmus tartozéka,
s mindenekelőtt dekoratív funkciót tölt be.

A természeti motívumok organizmusának festői átírása gyakran közel
kerül a szürrealizmus többértelmű jelentésköréhez, ez azonban inkább csak
színező, művészetének csak egyik összetevője. Ahogy nem lehet műveit non
figuratívnak,, úgy nem lehet szürrealistának sem minősíteni. Mégis talán leg-
jobb műveinek van bizonyos szürreális sugallata. Ez jellemzi a kiállítás leg-
megoldottabb és Bokros továbblépése szempontjából is a legizgalmasabbnak
minősíthető „Kertben" sorozatot, ezeket a viszonylag kisméretű színes ceruza-
rajzokat. Művészete legjobb oldaláról mutatkozik e lapokon, pontosságuk
hiteles, elkerülik a puszta dekorativitás könnyebb útját. A sokfajta keresés és
hatás asszimilálás után e lapokban csillan meg leginkább művészi egyénisége,
egyéni mondanivalója.
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Bár nem tartozik szorosan véve Bokros kiállításának művészi értékéhez,
mégis meg kell említeni a katalógushoz kiegészítésként adott „Kis újság"-ot,
Bokros katalógus kiegészítőjét. Mindig érdekes, ha a művész múltjáról, ars
poétikájáról, fejlődési útjáról is tájékozódik a néző, csakugyan segítheti a tár-
laton bemutatott művek esztétikai problémavállalásának a megértését. Ennyi-
ben hasznos ez a katalógus kiegészítő is. Művészetről lévén szó, gyakran még
az exhibicionizmus is elfogadható, gyakran mély örvényekben engedhet bepil-
lantást. Sajnos e kis újság azonban csak részben felel meg a céljának. A szer-
zője, összeállítója nem érezte meg, hogy hol a határ, amelyen átlépni — nem
az a baj, hogy ildomtalan, hanem ellenkező hatást keltő. Szóvá kell tenni ezt,
mert kezd elharapódzni kiállításainkon e gyakorlat. Nem életrajzot vagy ars
poétikát ír a kiállító művész, hanem megkönnyítve az utókor értékelő mun-
káját, az értékelést is elvégzi. Ha valódi értékekről van szó, nincs szükség
erre.

NÉMETH LAJOS

Jegyzetek egy előadás születéséről
I. „Faház"

Kedves barátom, Vámos Miklós '75 tavaszán izgatottan jelentette: elkészült
az új darab. Hogy írja, azt tudtam, de nem számítottam ily gyors munkára. Vá-
mossal 73—74 óra folyamatos munkakapcsolatban — és barátságban — va-
gyunk. Első premierjét, az Égszakadás, földindulás.. ."-t is én rendeztem, tán e
kapcsolatára való tekintettel, de hiszem: később Vámos is meggyőződött arról,
hogy ugyanazok a témák, hitek, megoldások foglalkoztatnak engem is, és így
kapcsolatunk egyre mélyült, tartalmasabbá, gazdagabbá vált.
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Az első bemutató viharait nem könnyen éltük túl. A kritikai fogadtatás
— eltekintve a Népszabadság cikkétől — mondhatni gyalázatos volt. Hogy
mégsem viselt meg annyira bennünket, az annak köszönhető, hogy felváltva
buzdítottuk, biztattuk egymást. A fogadtatást könnyű volt magyarázni, hiszen
egy furcsa, hármas tagolású, szokatlan szerkezetű darab volt az „Égszakadás,
földindulás...", s túl a nem-várt helyzeten, nem-várt, nem-ismert hétköznapi-
ságában rajzolódott elénk a mai városi élet. Nem meghökkenteni akartunk,
nem elutasítani bizonyos konvenciókat. De hiszem, hogy az első Vámos-darab
formabontása szükséges és értelmes volt — s így utólag reagálva a kritikára
—, pont azt tartalmazta, amit a kritikusok észre sem vettek: mai életünk ter-
mészetes, stilizáltságtól, áttételektől, esztétizáló „triplafalsoktól" mentes, len-
dületes szemléletét.

Az „Égszakadás.. ."-tói egyenes út vezet az „Asztalosinduló"-ig, s a kü-
lönbözőségek ellenére a folyamatosságot pontosan az ábrázolás — előbb vázolt
— mikéntjében lehet fellelni.

Nos a veszprémi első premier — hál' istennek — nem szegte kedvét a
szerzőnek, s így új darab írásába fogott.

Így született meg az „Asztalosinduló", avagy előző címén a „Faház". Már
ennyiből is kiderül, hogy a darab ős-változata gyökeresen különbözött a vég-
sőtől — a szolnoki Szigligeti Színházban bemutatottól. Azonos volt a főhős:
Ács György asztalosmester, s azonos életútja: a kényszer, a társadalom szorí-
tása, mely szerezni, gyűjteni, „harácsolni" ösztökéli, s a jellem, mely enged —
sőt elébemegy — e szorító kényszernek, s egyre fanatikusabban vállal min-
dent: tisztességtelenséget, pitiánerséget, erkölcstelenséget. Azonos volt Ács
György múltja: szerepe a háborúban, a felszabadulást követő időkben, a má-
ban, s azonos volt a körülötte levők hada is. Megjelent felesége, ügyvédje,
lányai, húga, apja — de drámai ellenpontja: Iván, a sógor hiányzott. S For-
gács, a tisztességesen hullarabló segéd helyén is más figura: Flórián, a taxi-
sofőr állt, aki utolsó útjára szállította Ács Györgyöt, a Dunakanyarba, a te-
lekre, ami a szakítással, a család széthullásával szükségtelenné vált, a „Faház"-
zal együtt, s a darab folyamán Ács ezt rontotta, zúzta, vágta szét, visszaidézve,
s dühödt fejszecsapásokkal szét is törve, megszüntetve múltját.

Már a „Faház" is tartalmazta a jelenlegi dráma legfőbb izgalmát: korunk
„hősét", a szerző embert, akinél csak egy dolog számít: az „enyém", a „van
nekem"... s akinél a dolgok értékét, az emberek, a boldogság, a hitek érté-
két meghatározza a pénz, a megvásárolhatóság.

Hiányzott azonban a dráma, a katarzis. S azért hiányzott, mert a telken,
a faház előtt két ember beszélgetéséből fölbukkanva a múlt, az otthagyott
helyzetek csak epikus mesék lehettek, csak elmondani tudták a hősök azt, amit
megélni, átélve ábrázolni kell.

2. Az „Asztalosinduló"

Nagy szerencsénkre — s itt nyugodtan mindkettőnk nevében beszélek —
Székely Gábor, a szolnoki Szigligeti Színház igazgatója, felfedezte a dráma eré-
nyeit, s bíráló, inspiráló magatartással, felvállalva a mű alapvető koncepcióját,
segített minket a további munkában.

így készült el '75 nyarán a dráma — második, immár „Asztalosinduló"
címet viselő változata, amely nagyban-egészben azonos a jelenleg játszott
drámával. Természetesen ezt '75 teléig még újabb átírások követték: kettő-
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három — de már azonos szerkezeten belül, s ezek mind a végső drámai tar-
talom, cselekmény, s forma javítására irányultak.

Joggal mondhatjuk tehát, hogy a második változat jelentett minőségi
változást a darab történetében.

Vámos prózaíró. Novellákat, kisregényeket írt és ír — s ebben a szemlé-
letben az első bemutató csak az első, tapogatózó változás lépéseit tette meg.
Az átírás nagy erénye, hogy színpadi-írássá, színdarabbá minősült az első vál-
tozat epikus tendenciája, s ez hatalmas lépés — úgy érzem — Vámos egész
írói pályáján, s nemcsak e darab lehetőségeit sokszorozza meg.

Mindehhez tudnunk kell, hogy drámát írni, ma Magyarországon erköl-
csileg és anyagilag egyaránt hálátlan feladat, s ezért kevesen is vannak íróink
között olyanok, akik a színházzal elkötelezték magukat.

A fiatalabb prózaíró nemzedék — kivéve Vámost — teljesen hátat for-
dított a drámaírásnak, s ezért számomra — aki Vámos korosztályának tagja
vagyok — külön öröm, hogy generációnkban egyedül nekem adatott meg:
velem egykorú, egyivású író útját a színházhoz egyengetni.

Fontosnak tartom azon elmélet kifejtését is, miszerint hiszem: hogy a
nézőket legjobban a mai élet, a saját mindennapi problémáik, azok esetleges
megoldásai izgatják, s talán kívánják is az őszinte, nyílt, igaz szót, úgy szem-
től-szembe, nem párhuzamos történelmi helyzetek, nem elvont, áttételes sorsok
ábrázolásával, hanem a mi valóságos életünk valóságos helyzeteiben mozgó,
valóságos figurák valóságos problémáira való, igaz megoldással.

Űgy érzem, ez az az elv, ami Vámos darabját, az „Asztalosinduló"-t oly
nagy vállalkozássá teszi, és bizonyos értelemben kiemeli a hegycsúcsokkal
ritkán büszkélkedő magyar drámaírás lapályából.

3, Az „Asztalosinduló" előadása
Az „Asztalosinduló" ugyanúgy formabontó mű, mint az első Vámos-darab

volt. Szerkezete epizódokra tagolt, sok helyszínenen, 30 év alatt játszódik. Ács
György „kálváriájának" stációit látjuk, mint a templomi olaj nyomatokon Krisz-
tusát — képekben, egymás mellé helyezve.

A rendezőnek — nekem nagy feladatot jelentett a történés közérthetősé-
gének, időbeliségének, a változásoknak pontos színpadi ábrázolása. A mű ke-
retjátékát — hiszen a dráma cselekmény a szívrohammal küzködő Ács György
zilált agyában, szívében játszódik le — nehéz volt pontosan leválasztani, meg-
teremteni a változás és a szürrealitás mezsgyéjét, amelyet a valóságban alig
jeleznek karók, kerítések, amely a színpadi életnek is magyarázata, inkább
mint eredménye, következménye. S gondoljuk el, nemcsak Vámosnál van ez
így. Ezen a feladaton túl, adódott még rendezői probléma elég.

Az „Asztalosinduló" tulajdonképpen egy drámai hős, Ács György köré
épül, s a többiek jobbára csak Ács György szemüvegén, az ő lelkének tükrén
keresztül láthatók, jellemük, karakterük csak a mű fő vonulata irányában tel-
jesedik ki, s vázlatosak a többi — a színész szempontjából nem kevésbé pon-
tos aspektusokból. Hangsúlyozom, ezt nem a dráma hibájaként vagy hiánya-
ként értékelem, hiszen csak a mi — az európai színház általános vívmányaitól
sokszor hátramaradt ízlésünk tünteti ezt visszataszító dramaturgiai ,,nóvum"-
ként föl. Ács György, Iványi József szép alakításában, a minőség és mennyi-
ség bonyolultságának kérdéseit vetette fel, míg a többi szerep az egysíkúsá-
gét, a tendenciózusságét. Űgy érzem, a rendezés, s a kitűnő színészek sikerrel
oldották meg e problémát.
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Mivel a darab több, mint húsz helyszínen játszódik: különböző lakások-
ban, múltbeli pincékben, jelenlegi műhelyben, temetőben, utcán, óvóhelyen,
villa kertjében — a díszlettervezővel: barátommal, Najmányi Lászlóval, komoly
munkát fejtettünk ki, hogy a keret játék asztalosüzeme, a reális helyszín mind-
ezekké át tudjon minősülni. Najmányi — nem először igazolódó — kivételes
tervezői tehetségén kívül ebben nagy segítségünkre volt az eredendő írói vízió.
Vámost azt írja: A falakon, s a levegőben mindenütt ablakkeretek, ajtótokok,
„mint egy négyszögletes növésű erdő".

Nos, mivel a díszletterv megteremtette ezt a közeget, lehetővé tette szá-
momra, hogy a karakterek valóban „Ács György lelkének kinyíló kapui"-ból
lépjenek elő, mint azt a szerző kérte.

Hadd írjak ide néhány autobiografikus sort. Én kora ifjúságomtól ké-
szültem a színházrendezői pályára, a színház varázsa már kamaszkoromban
megragadott. Akkor úgy láttam — s ma a megváltozott, olykor visszataszító
körülmények között is úgy látom, hogy a színház akkor jó, ha a drámai művet:
drámát, vígjátékot, musicalt, akármit, amit szerzője színpadra szánt, s odavaló-
nak hitt, s amit az ember fölvállalt — kiszolgálja, ha a színház segítőjéül, tár-
sául, végrehajtó szolgájául szegődik az írott műnek. Nem hiszek a prózai,
szociológiai, adaptált színházban. Legyen, de ne tegyünk úgy, mintha ez lenne
a színjáték. Egy háromezer éve létjogosultságát bizonyító művészetet nem ké-
pesek fenntartani „ad hoc" jellegű kísérletek. Csak nívós drámai alkotások.
Csak különös, semmihez sem hasonlítható színházszerű színház élhet a film, a
televízió, az egyre jobban elburjánzó kommunikáció embertől-emberhez szólást
tagadó rendszerében.

S mert én — s a színészek között nem egy társra leltem, leírhatom — tár-
saim, hittük és szerettük Vámos drámájának igazát, arra törekedtünk, hogy azt
legjobb formájában, kondíciójában, legszínházibb milieu-jében, legbonyolultabb
szellemiségében valósítsuk meg, s büszke vagyok a kritikákra, melyek az elő-
adás ezen szándékát észlelték s dicsérték.

A drámákat — s ezzel próbálkoztunk most is — nem megkerülni, de meg-
valósítani kell.

4. A kritikákról
Mivel e cikket a kritikák többségének megjelenése után írom, megjegyzem:

az újságok sok igaz bírálat mellett egy néhány lényeges kérdésről elfelejtkeztek,
s erre reagálni szeretnék.

Az „Asztalosinduló" hatalmas sikerrel ment. Ennek a nézők valóság-
éhsége nem kevéssé oka. S mivel oly kevés darab születik a máról, a hétköz-
napi máról — ennek érdemes lenne pár sort szentelni.

A kritikák premier utáni inváziószerű megjelenése bizonyítja: valami
történt, valami, amire odafigyelnek és foglalkoztatja a kritikusokat, nézőket
egyaránt. Szükségesnek erezném — a magyar dráma jövőjéért aggódó, azt
sarkalló, segítő, az új darabok születésénél bábáskodó, de elemzőén bíráló,
analizáló kritikai hang megjelenését. Hiszem, jobban segítene minket, s tán a
mi — Vámossal meglevő alkotói kapcsolatunkhoz hasonló társulások létrejöt-
tét is, mert ez a jövő útja. A magyar színházi és irodalmi közélet tevékeny,
alkotó, baráti együttműködésére van szükség ahhoz, hogy drámaírásunk, szín-
házi életünk megnyerje közönségét, visszaszerezze önmaga hitelét, s helyét a
művészetek rangos sorában.

VALLÓ PÉTER
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