
MŰVÉSZET
Kiss István Kossuth-díjas szobrász-
művész tárlata a Szolnoki Galériában

A Szolnoki Ga-
lériában április
3-án délután
nyitotta meg
Molnár Ferenc

nyugállományú
államtitkár Kiss
István Kossuth-
díjas szobrász-
művész kiállítá-
sát. A méretei-
ben is reprezen-
tatív tárlat május
20-ig tartott

Molnár Ferenc nyitva, a vendég-
megnyitja a kiállítást, könvvbpn i<

mellette a művész ^ U I 1 y v u e I 1 l~
nyilvánított véle-

mények szerint igen nagy sikert ara-
tott, a szolnoki és a városkörnyéki
művészetbarátok, de az átutazóban,
a Tisza-partján tartózkodott turisták
— még nem véglegesített adatok
szerint — ezrei látták Kiss István
itt bemutatott alkotásait.

Kiss István ,.köztéri szobrász" ál-
lapították meg róla minduntalan a
művészettörténészek, — közülük a
nagyobb pontosságra törekvők hoz-
záteszik: „elsősorban köztéri szob-
rász".

Aki nyitott szemmel jár, kel az
országban, de nem rendszeres tárlat-
látogató, bizonyára fenntartás nélkül
egyetért az előző megállapítással, hi-
szen csak csupán a fővárosban há-
rom monumentális szobra van a mű-

vésznek: a budai Dózsa-, a városli-
geti Tanácsköztársaság-, és a margit-
szigeti Centenáriumi emlékmű. A
XV. kerületi köztemetőben egyik
legmegejtőbb, legdrámaibb munkája
látható, az Apám síremléke, a Mar-
gitszigeten pedig Janus Pannonius
márvány-, a XI. kerületben pedig
Apáczay Csere János mészkőszobra
áll; a XII. kerületben a Fényes sze-
lek haraszti mészkőkompozíciója
vonzza a szemet, de okvetlenül szól-
nunk kell még a zuglói Felszabadu-
lási emlékműről, a Hűvösvölgyi ré-
ten lévő Munkásmozgalmi emlékmű-
ről. — s még mindig nagyon hiányos
a felsorolásunk, egyetlen középület-
ben felállított munkáját sem emlí-
tettük.

Ha az ország különböző városaiban
járunk, akkor is sűrűn megállítanak
bennünket Kiss István köztéri szob-
rai, Cegléden a Dózsa vezér (he-
gesztett vörösréz) Debrecenben a
Proletár (bronz) és a Lovak; Diós-
győrött, Dunaújvárosban, Szegeden
és Székesfehérvárott a Lenin szelle-
miségét sugalló szobrok, portrék, a
kecskeméti Széchenyi kompozíció;
Petőfi buszt és szobor Gödöllőn, il-
letve Győrött, s végezetül, de nem
utolsósorban — már csak azért sem
mert a vidéken felállított Kiss István
-munkákból is csak csupán „idéz-
tünk" — az egyik legnagyszerűbb
alkotása Endrődön az Agrárproletár
emlékmű.
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Mindezek után bizonyítottnak tű-
nik, hogy Kiss István „mennyire
köztéri" szobrász, — ám a nyolcvan
különböző munkáját bemutató szol-
noki kiállítás netán meg is kérdője-
lezi a fentieket. Aki csak csupán köz-
téri szobrokban gondolkodik, hogyan
lehet ennyire termékenyen otthonos
a szobaméretekben, a kisplasztiká-
ban. Egyik legértőbb monográfusa.
Tasnádi Attila adja meg erre a vá-
laszt. Bizonyítja, hogy Kiss István
számára minden kisplasztikái mun-
ka, vagy a portrészobrászat is csak
előjáték és arra szolgál, hogy majd-
nem beleolvadjon egy-egy emlékmű
szintézisébe. Kiss István szobrait
konkrét helyre és céllal készíti. Ügy
véli, a szobrász elsőrendű kötelessé-
ge, hogy közösségi és maradandó
műveket emeljen, mégpedig olyano-
kat, melyek a kor nagy kérdéseit
sokoldalúan és mindenki számára
hozzáférhetően exponálják.

A szolnoki tárlaton szemelvénye-
ket láthattak a nézők Kiss István
eddigi életművéből. A meghatározás
— „szemelvények" — a művésztől
származik, aki elmondta: korszako-
kat hiába is keresne valaki munkás-
ságában, hiszen egy-egy különösen
kedvelt téma végigkíséri az életét.
Sosincs tehát „befejezett" szobra, a
jelképek új és új gondolati asszociá-
ciókkal terebélyesednek, a kifejezési
formák általuk gazdagodnak.

Kiss István szolnoki kiállításának
nem mindennapi sikere szorosan
kapcsolódik ahhoz, amit a művész —
mintegy ars poeticájaként — nyilat-
kozatában elmondott: „Jelképpé
csak az tud válni, aki mennél többek
gondolkodásában helyet keres... Én
meglehetősen primer módon fejezem
ki magamat, mert az a véleményem,
ha az ember kerülgeti a problémát,
némiképp már el is kente. Igyekszem
úgy fogalmazni, hogy szobraimban

benne feszüljenek napjaink ellent-
mondásai. Az ilyen szobor pedig
már nem csak anyag, cselekvés is."

Fontosnak tartjuk a művész szán-
dékának „visszaigazolását" a nézők
részéről. Az a nemes egyszerűség,
ahogyan Kiss István szobrait megfo-
galmazza, a művészetekben járatlan
ember számára is érthető, gondolko-
dásra és azonosulásra serkentő.
Szobrai beszélni, sírni, rajongani
akarnak, s visszhangzó szavakat ke-
resnek mibennünk — állapította
meg az előzőekkel összefüggésben a
művész szolnoki tárlatát megnyitó
Molnár Ferenc /államtitkár. Ennél
pontosabban nem hisszük, hogy ki-
fejezhetnénk a kiállítás kiváltotta
nézői gondolatok lényegét. Kiss Ist-
ván számára valóban az az elsődle-
ges, hogy értik és megértik-e szobor-
ba formált gondolatait, érzéseit, mű-
veit azon emberek, akik őt indítot-
ták, vállalták, ahová elszakíthatatlan
szálakkal kötődik ma is.

Alkalmunk volt művészete meg-
határozó tényezőiről, az indulás éve-
iről beszélgetni Kiss Istvánnal.

— Nagyszalontához, a pőre sík vi-
dékhez kötnek az első emlékeim.
Olyan volt ott a mi fajta emberek
szegénysége, hogy ha valakinek két
karéj kenyere volt, — aznapra már
gazdagnak számított. Családom fé-
lig paraszt, félig iparos, — apám
falusi díszműlakatos, mindent csi-
náló, mindenben tökéleteset aka-
ró ezermester volt. Én a vassal
együtt tanultam beszélni, az első
gyurmáimat ezekben az években
készítettem. Előbb „csócsált" ke-
nyérből, agyagból, később szurokból.
Amit magam körül láttam, ma is
meghatározó számomra, őszinte sza-
vú, becsületes emberek küzködtek a
megélésért, így apám is, aki a dísz-
mű lakatosság és a művészet határ-
mezsgyéin dolgozott műhelyében,



ahol nekem is hamar kezembe adta
a reszelőt, a dörzsvásznat. Láttam,
hogy körülöttem mindenki, milyen
keményen dolgozik, tettem én is.
amennyire csak az erőm engedte.
Ezzel kapcsolatban előre ugrok idő-
ben: már főiskolás voltam, megkap-
tam a Dózsa emlékmű pályázat ki-
vitelezését, amikor szegény apám
igen furcsán dicsérte gyermekkori
munkámat. Azt mondta: ,,nyolc éves
korodban többet értél, mint egypár
rossz segéd, hát mikor akarsz már
valami jó kétkezi szakmát kitanulni."
Számára a biztos kenyeret, a legna-
gyobb egzisztenciát — ahogy mi
mondjuk manapság — mindig is a
vasfűrésszel, hidegvágóval, kalapács-
csal végzett munka jelentette. Soká-
ig nem tudott megbékülni a gondo-
lattal, hogy én szobrász leszek, nem
pedig lakatos vagy kazánkovács.
Mondjam azt, nekem úgy kellett
szobrásznak lennem, olyan szobrász-
nak kellett lennem, hogy apám és a
hozzá hasonlóak megértsék amit csi-
nálok, hiszen csak akkor nem csa-

Emlékmű (terv)

lódtak bennem, amikor értelmükkel
szívükkel felfogták, megérezték és
tudták: szép és társadalmilag hasz-
nos az én szobrászatom. Ügy gondo-
lom, azóta is, hogy a művészetnek
mindig a kor legfontosabb emberi
problémáit és eszményeit kell meg-
fogalmaznia, kifejeznie. Talán ismert
a történelmi érdeklődésem. Netán
az is egyértelmű, hogy nem illuszt-
rálni akarom a történelmet, hanem
erősíteni kívánom szobraimmal az
emberekben a hovatartozás tudatát.
Ügy vélem a művészetnek az a dol-
ga, hogy minél több embernek gon-
dolkodási támasza, szemléleti segítő-
je legyen. Valamelyest talán a szol-
noki kiállításom is bizonyítja, min-
dig azok a történelmi személyiségek
érdekeltek, akik valamilyen előre-
mutató, emberközpontú gondolat
hordozói voltak.

A művész szolnoki tárlata csupán
— s ez nem kevés! — szemelvénye-
ket adott a gazdag életműből, de
jelölte, érzékeltette az egész, szépívű
pályát is.

A Vágtató kuruc lovas (bronz, 35
cm) még Kiss István főiskolás évei-
hez kötődik, lovasfigura az 1969-ben
alkotott Vak Bottyán (bronz 260 cm)
amely az előzőnél ugyan statiku-
sabb, de döbbentségében kimereví-
tett kurucvezér alakja nagy drámai
erőt sugall.

A magyar történelmi múlt emlé-
keit, jelképeit idéző Kiss István-
szobrokat nagyszerű megjelenítésben
kapta meg a néző a kiállítás keretein
belül. A Végváriak, Tinódi Lantos
Sebestyén, Bolyai János, Bolyai Far-
kas, Petőfi, Apáczai Csere János,
Dózsa e vonulat legértékesebb alko-
tásai.

Külön, hangsúlyozottan érdemel
említést — a kifejezésmód sajátos-
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Felszabadult
(krómacél, bronz, 90 cm)

ságai miatt is — ahogy Kiss István
két nagy költőnket, Petőfit és Adyt
megjeleníti. Az a Petőfije nem a
misztifikált költő, hanem a nép kö-
zött járó-kelő, a látottakon kézközei-
ben gondolkodó ember. Ady szelle-
miségét a fej karakterisztikus kidol-
gozásával érzékelteti. A test jósze-

rével csak talapzat — más kérdés,
hogy gyönyörű vonalakkal körül-
határolt és szép arányú — amely
hangsúlyozza a nehéz gondolatokkal
telített, markáns fej különlegességét
szellemi erejét.

Lenin alakja — híven szemléleté-
hez, amely szerint a történelemfor-
máló ember áll érdeklődése közép-
pontjában — talán a leggyakrabban
visszatérő téma Kiss István művé-
szetében. Művészi szándéka szerint
Lenin a gondolatok szféráján ke-
resztül közelíthető meg legkifejezőb-
ben, „az segített a legtöbbet Lenin
megismerésében, és így megmintázá-
sában is, amit ő maga írt, alkotott"
— mondta ezzel összefüggésben B
művész. A szolnoki tárlaton látha-
tott Lenin megfogalmazást is érez-
hetően ez a meggondolás szülte.

Kiss István Kossuth-díjas szobrász-
művész szolnoki tárlat'át, amely a
tavasz művészeti eseményeinek két-
ségtelenül legrangosabb, legtöbb
gondolati, művészi értéket hordozó
kiállítása volt Szolnokon, L. Meny-
hárt László értő rendezésében lát-
hatta a közönség.
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