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Mûvészet

Lukácsi Eszter

VÁGÓ PÁL RÉZKARCAIHOZ
Vágó Pál (1853. Jászapáti – 1928. Budapest) a Jászság szülötteként lett híres
festõ. Szeretett itt élni, és az itt élõk is szerették õt. Õ nem akart – semmit, hanem
kapott – mindent. Mert mi a titka egy mûvész zsenijének? Mi kell ahhoz, hogy valaki
alkotása a szakmabeliek, a mûértõk és a közönség szerint is örökérvényûvé váljon?
Születés? Támogatók? Tanulás? Ötlet? Elég-e az, hogy szeresse, amit ábrázol?
Az õ korában egymással párhuzamosan végigzakatoltak a mûvészeten a nagy
újító irányzatok. A magyar mûvészek is választás elé kerültek, mint nyugati kortársaik.
A közérdeklõdés a hagyományos, valósághû kifejezésmódot is ugyanúgy kereste,
mint az egyre jobban elrugaszkodó, színekkel kísérletezõ absztrahálást. Az utóbbiban
a magyarok nem voltak naprakészek, az elõbbiben pedig meg volt az a veszély,
hogy festõ és munkája komor és sértett hangulatba süppedjen, vagy megrekedjen
a kispolgári igények szintjén.
Apját, az utolsó jászkapitányt, korán elveszítette, a család jogásznak szánta. Mégis
eljutott Münchenbe, majd Párizsba mûvészeti akadémiára, ahol gyorsan megtalálta
saját hangját, és attól kezdve folyamatos siker övezte alkotását. A hagyományos,
valósághû ábrázoláson belül a parasztság életképei érdekelték (Jár a baba,
Menekülõk, Becsületügy Hortobágyon), de megemlékezett a magyarság fontos
múltbeli és jelen korának meghatározó eseményeirõl is (A magyarok Kijev elõtt,
Budavár bevétele, Szeged szebb lesz, mint volt).
Úgy tûnik, szeretett itt élni. Zsánerein nem csupán a rutin és az áhított, de el nem
ért boldogság, netán annak utánzása köszön vissza. Képei hitelesek, azt látjuk
rajtuk, amiknek õ is tanúja volt. Kereste az emberek társaságát, bekapcsolódott szülõvárosában, Jászapátin és az egész ország eseményein a szépség éltetésébe. Az
akkori nagy mûvészeti vállalkozásokban tevékeny részt vállalt. A millenniumi
megemlékezésekhez A magyarok bejövetele (a híres Feszty-körkép) címû monumentális alkotás fõmunkatársaként, és a párizsi világkiállításhoz a Huszárterem faliképeivel járult hozzá. Jártas volt a sokszorosító grafikában, tehetségét itt is megcsillantva finoman és ötletesen megmunkált életképeket hagyott ránk.
Részt vett az 1880-as évek végétõl kiadott Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban
és képben sorozat köteteinek illusztrálásában. Érthetõ, játékos, mesterien megválasztott kompozíciójú, mozgalmas, de nyugodt hangvételû falusi jeleneteket, tájképeket ábrázol. Néhol csak egy részletet dolgoz ki, ezzel növeli a frissességet, kiemel
(tereli a figyelmet) és erõsíti a térhatást. Igyekszik riportszerû lenni, a képkivágáson
belül pedig minden jellemzõ mozzanatot összegyûjteni. A tónusok inkább a kompozíció, mint a valóság szerinti sötét-világos élmény alapján alakulnak, a részletekben
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szabályos ritmusokkal egyensúlyoz (a kavalkádban fekete mellé kerül fehér). Van
egy jellemzõ bársonyos, hamvas hatás a sötét foltjaiban, amivel feloldja az éles
kontúrokat. Fõleg Budapestrõl, alföldi tájakról, a parasztság életérõl, ünnepeirõl
készítette rézkarcait.
Ez a technika pontosságot, türelmet kíván a mûvésztõl, ugyanúgy, mint a festés.
Maga az eljárás a nagyközönség elõtt kevéssé ismeretes. A rézlemezt elõször egy
vékony, egyenletes viaszréteggel vonják be, és ebbe rajzolnak bele egy hegyes tûvel, így sûrû és hajlékony vonalas minták születhetnek (szemben a nehézkesebb
rézmetszettel, ahol a kemény fémbe vésnek). Majd a lemezt savba teszik, és ahol a
viaszba karcolt rajz van, ott marja bele a sav a mintát. Egy vonal így attól függõen
lehet vékonyabb-vastagabb, és egy folt világosabb vagy sötétebb, hogy mennyi
ideig állt a réz a savban. Végül a lemezre került barázdát festékezik és nyomtatják,
így nyernek egy rajzból többet is. Az egyre jobban teret hódító kõnyomás mellett
ezt a sokszorosító eljárást alkalmazták fekete-fehér képek közlésére a kiadványokban.
Mûveibõl nem harcos igyekezetet tanulhatunk. Az emberi lélek sötét rejtelmeit
nem kívánja megjeleníteni, a felgyorsuló modern ábrázolás változásai után nem fut.
Ha elidõzünk mûvei elõtt a mai – az övéhez képest gyökeresen megváltozott –
világunkból, eltûnõdhetünk, mi az érték számunkra. Vannak emberek, akiknek az
élete, a sorsa ahhoz segít, hogy a békét vigyék hírül. Õ így lehetett haláláig hû
ahhoz a látványhoz, ami körülvette, így maradhatott azon az úton, amit az ember
gyermekként elkezd. Méltóvá tette õt, hogy kortársai úgy emlegessék: „a festõ
Petõfi”.
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Kiss Henriett

KÓRUSOLIMPIA GRAZBAN

Vadászat a gödöllõi határban

Ha valaki meghallja az olimpia szót, szinte biztos, hogy legelõször a négyévente
megrendezésre kerülõ, világméretû sportversenyre gondol. Különösen így van ez
ebben az évben, amikor sokan izgatottan várjuk (vártuk) a pekingi ötkarikás játékokat.
Ha egy karnagy vagy kórusénekes hallja meg az olimpia szót, a sportesemény
mellett talán most már a kórusolimpia is eszébe jut. 2000 óta ugyanis a kórusoknak
is rendeznek olimpiát. Az elsõ ilyen versenyt, az új évezred kezdetén, Linzben tartották
meg. A kétévente következõ olimpiáknak Busan (Dél-Korea, 2002), Bréma (2004),
majd Xiamen (Kína, 2006) adott otthont. A legutóbbi versenyre idén, július 9-19.
között, ismét egy ausztriai városban, ezúttal Grazban került sor.
A kórusolimpiák fõ szervezõje a frankfurti székhelyû INTERKULTURAlapítvány.
Az olimpia az elmúlt közel egy évtizedben a világ legnagyobb kórusversenyévé
nõtte ki magát. A hivatalos adatok is ezt igazolják: több mint 90 nemzet, 1000 énekkar,
100.000 énekes és több millió zenebarát „kovácsolódott össze” ezeken az eseményeken. A grazi transzparenseken olvasható mottó is ezt fejezte ki: „Singing together
brings nations together” (szabad fordításban: „A közös éneklés összekovácsolja a
nemzeteket”). Az olimpiai gondolat jegyében azonban a kórusolimpiákon is elsõsorban a részvétel fontosságát hangsúlyozzák a szervezõk. A kórusolimpiák sajátossága, hogy amíg más, nagy hírû kórusversenyek csak a nemzetközi élmezõnybe
tartozó kórusoknak adnak versenyzési lehetõséget, addig a kórusolimpiákon különbözõ színvonalú amatõr énekkarok is megmérettethetik magukat.
Idén Grazban versenyezhettek a résztvevõ együttesek. Az osztrák városban
júliusban két hétig a kórusmuzsikáé volt a fõszerep. Stájerország fõvárosában nem
szokatlan az ekkora nyüzsgés. 2003-ban már Grazra tekintett a világ, de legalábbis
Európa, hiszen abban az esztendõben a Mura-parti város volt Európa Kulturális
Fõvárosa. A kultúra Grazban a mindennapoknak is része. A graziak városukat az
európai kultúra találkozási pontjának tartják. Nem utolsó sorban pedig azt is meg
kell említeni, hogy a grazi óváros az UNESCO világörökségének része
Az idei kórusolimpián 93 országból 441 kórus vett részt. Mindegyik kontinens
képviseltette magát. A sok jelentkezõ kórust egyszerre nem tudta volna befogadni
a város, így két részben rendezték meg a versenyt. Az elsõ részre július 9-13., a
másodikra július 15-19. között került sor. Jómagam a Palotásy János Vegyeskar
énekeseként az elsõ részben vettem részt, ennek a pár napnak a tapasztalatait osztom
meg az olvasókkal.
A kórusolimpia a résztvevõ kórusok színpompás felvonulásával kezdõdött. Ezután
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