
ábrázolási mód? Az igazság az, hogy álmainkban és emlékezéseinkben mindannyian 
éppen ilyen érzelmi telítettségben látjuk a dolgokat. E kiállítás nyelve, hangvétele — 
fény és zenei effektusaival — szintén ilyen jellegű.

Nos, erről ennyit. Végezetül szólni kívánok arról, hogy e város és megye műve
lődésügyének irányítói valamint az itt letelepedett művészkolónia milyen megértést 
tanúsít a fiatalok fejlődése és az új művészet iránt. Salgótarján e kiállítással is azt 
bizonyítja, hogy nemcsak hatalmas ipart, korszerű városnegyedeket képes létrehozni, 
hanem fogékony a szellemi megújulásra is.

„Aki nem tudja összerakni a maga világát, az egyik napról a másikra él. Még 
csak nem is sejti, hogy nem létezik.” Egy lengyel író — Tadeusz Rózewicz — e 
szavait olvassuk mottóként a katalógusban. Két ifjú művészbarátunk alkotásai 
ugyancsak a maguk világának megteremtésére, az öntudatos létezésre hívják fel a 
figyelmünket. Fogadjuk szeretettel e törekvésüket.

Vihar Béla

Kő Pál szobrai
Novemberben a balassagyarmati Horváth Endre Galériában Melocco 

Miklós, decemberben a salgótarjáni József Attila Megyei Művelődési Köz
pontban Lóránt János nyitotta meg Kő Pál, Budapesten élő szobrászmű
vész kiállítását.

A fiatal művész első önálló bemutatkozásán a látogatók a lapokból 
közismert szobrokat, néhány vázlatot, s az alkotó legfrissebb munkáit lát
hatták.

A szobrok, kisplasztikák jelentős része fából, Kő Pál kedvenc anyagá
ból készült.

A művésztől alapvetően idegen a látványosság. Munkái fontos tragé
diákat jelenítenek meg egyéni eszközökkel (Asszony késsel és madárral), 
életsorsot, művészi alapállást fejeznek ki (Van Gogh), a népélet jelentős 
mozdulatait, eseményeit állítják meg mozdíthatatlan kompozícióban (Meny
asszonyöltöztetés, Ünnep, Boronás), a városi ember látványtiból ragadnak 
ki (Kukás), a gyermek és az öregedni nem akaró felnőtt titkos, belső vá
gyait csillantják meg (Táltos).

A kevesebb közlést tartalmazó, csupán rögzítő szándékú szobrok az 
ábrázolandó jelenség lényegét, legkarakteresebb vonását emelik ki. Arról 
beszélnek, hogy a legköznapibb dolgok mellett is érdemes megállni. Azt a 
ritka pillanatot ragadják meg e művek, amikor egy nyújtózkodó kandúr, 
egy emberi arc, egy, a víz mellett csónakját tartó fiú a környezet leghang
súlyosabb elemévé válik, annyira erőteljessé, hogy körülötte minden más 
ellényegtelenedik.

A kiállításon szereplő szobrok zöme jelképi értékű. A parasztasszony 
kezében a levágott csirkével az esemény által kiváltott gyermeki szoron-
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gás és felnőttes tanácstalanság összevont képe. Az állat elpusztul, hogy az 
ember éljen. A gyermek bezárkózik a kamrába — így próbál „menekülni”, 
a felnőtt tudomásul vesz, hidegen áll a vérző madár előtt, s nem tudja mit 
tegyen a régmúltból előszökő rosszul előhívott, homályos emlékképpel.

Van Gogh ugyanúgy indul munkaeszközeivel Arles-ba, mint három
negyedszázada. Azóta semmi nem változott. Makacssága, hite, szenvedése 
a régi.

A Boronás markáns, szikár figurája a majdnem szögletes eszköz szi
lárdságával szétbonthatatlanul összeégett egység. A magyar paraszt épp 
ilyen, aligha képzelhető el másképpen, mint örökös tevékenységben.

A Menyasszonyöltöztetés, az Ünnep az élet megismételhetlen szeletét 
konzerválja. Süt a nap. A figurák mögött tavaszias a levegő. Otthon érzi 
magát az ember.

A Táltos a mesékre emlékeztet. A szikrázó paták alatt parányi a falu. 
Csak emlékeztető jelzés. Chagall hegedűsének dinamizmusával viharzik el 
a házak fölött a csodaló.

Kő Pál nem naív szobrász, bár szándékosan egyszerűen fogalmaz. A né
hol festett fa, a meleg felületektől elővillanó fémszemek utalnak ugyan a 
naív művészetre, de csak annyiban, hogy annak használható, ma is közlő
erejű eredményeit mentik át korunk szobrászatába. A pályakezdés szaka
szán túl Kő Pál gondos, becsületes munkával, a fizikai lehetőségek maxi
mális kihasználásával halad a teljes önkifejezés biztos lehetősége felé.

Fontosak ezek a szobrok, így, önmagukban is, de nyilvánvaló a közte
reken, intézményekben való elhelyezésük pillanatában kapnak igazi értel
met, akkor válnak erejükhöz méltóan szűkszavúan beszédessé. A Boronás 
a dunántúli Levelek községben, a több mint két méteres „mahagóni” Van 
Gogh egy lengyelországi művésztelepen immár nagy méretekben is él.

Kő Pál nomenklatúrája a gondolkodó, kereső, kutató ember fogalmai
ból épül fel. Ez az elsődleges oka, hogy a szobrait befogadó két város meg
értette a kontaktust kereső művészt, a véletlen kirándulásból találkozás 
lett. E találkozás újabb bizonyítéka a József Attilát ábrázoló relief, ame
lyet a salgótarjáni József Attila Művelődési Központban a Költészet Nap-i 
ünnepségeken avatnak fel.

Hann Ferenc
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