
MŰVÉSZET
ÁGOTHA MARGIT grafikusművész

A képzőművészetek közül a grafika
mintha kezdettől fogva különösen is
megőrizte volna férfias státusát —
ezért aztán a történetben egy kézen
megszámlálható nők hírneve már a
nemeken felüli művészi rangot is jel-
zi.

Már maga a rajz is — mint színek
nélküli, nem hímes, magát nem kel-
lető műfaj — maszkulin erényekre
mutat, még inkább a sokszorozó mű-
fajok mesterségi része, az anyaggal
való bánásnak, a forma és matéria
szerves összetartozásának, a míves,
szabatos megmunkálásnak a tudása,
amely még a céhek idejéből hozta
magával a férfiakat munkába tömö-
rítő szellemét is. Olyanféle vonások
ezek, amelyek jellegében különbözte-
tik meg a kézművességet a kézimun-
kázástól, a vésőt, a karcoló tűt a var-
rótűtől, a maratást az öltögetéstől, a
formaépítő embert a díszítményfor-
málótól. Ilyen negatív előjelekkel is
meg kell tehát birkóznia a képzőmű-
vésznek, aki bár nőnek születve, al-
kotói képességet érez magában.

Ha most azt mondjuk, hogy Ágotha
Margit vérbeli grafikus, s hogy mű-
vészi arculata, egyénisége a saját
nemzedékének nagyszerű tehetségé-
ből álló gárdájában megteremtette a
maga rangját, ez arra vall, hogy vé-
nájában és képzeletében hordott ele-
ve is valami máshová nem terelhe-
tőt, sajátosan grafikai képességet.
Külön is elgondolkodtató, hogy a
többféle mesterségbeli kifejezés közül
miért éppen a fametszetet érezte leg-
inkább szíve- és kezeügyébe valónak.
Aki csak rápillant a vegetáció buja-

ságával vetekedő lapjaira, kell hogy
érezze: az áradó formaképzeletnek
ebben a rengetegében az e formákat
taglaló, élesen akcentuáló metszési
eljárás arra való, amire a fejszecsa-
pás a rendhez, erdőritkításkor. . De
szellemi hajlandóságában, a sajátos
archaizáló készségében is nem vélet-
lenül szolgálta jól éppen a fametszet
előadói műfaja Ágothát. A kultúrák
mélyrétegében élnek azok az ősi,
emberi kifejezési formák, amelyek-
hez ő vonzódik, s amelyeknek való-
di búvóhelyei a játék, az ének, a ri-
tus, a mese, a monda néptől népig
terjedő világáramlata. Voltaképpen
minden művészet költői azok, akik
ezekben a régiókban otthonosak, —
Ágotha is ezen a réven, a poétaság
jogán lépett körükbe.

Művészi vérmérsékletén, gazdag
kedélyvilágán is múlik, hogy képze-
lete azokon a ,.témákon" pendül
meg, ahol a múlt irodalma, kultúrája
valamiképp balladás jelleget ölt, —
kifakad, áld vagy átkoz, de mindezt
ünnepélyes köntösben, szertartások-
nak is adózva, s az artisztikumnak
abban a magasabb képzőművészeti
értelmében, amit feltétlenül biztos
stílusérzék jelent egy-egy művész
személyes irányának kialakításakor.

Feltűnik Ágotha grafikáin a díszítő
képzeletnek, az ékítő érzéknek egy-
fajta önkéntelen és minden áthatoló,
mindent átszövő fonala is. Ez lenne
művészetének az a feminis vonása,
amely — látszólag — a varrás, a
hímzett világ mezejére vezette. Ám,
amit megszerzett a réven, nem vesz-
tette el a vámon: ami a fametszet
által vésődött belé, s amit ő vésett
fába, az történik hímzett képein is,
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— mert voltaképpen mozaiktáblák
ezek, tartalmak konstruálódnak szer-
ves képi egységgé itt is, csak megszó-
lalásuk lett kissé más a színek által,
amelyek a fametszet ütőhangszeres
előadásához képest, most mintha hú-
ros hangszeren szólalnának meg. Erő-
próbája volt Agotha Margit elbeszélő
képességének is az a falkép, amelyet
Miskolc város Agroker étterem helyi-
ségébe, megadott, 2x14 m méretre,
megszabott rendeltetéssel tervezett s
készített el. Nem lehetett kétséges,
hogy az áradó epikának ebből az
ágothai bőségéből soksok falnyi is
tellene — a minden művész számára
fogas kérdés inkább az, ebben az
esetben hogy miként lehet ily kis-
kertnyi kertbe tömöríteni egy he-
gyen-völgyön át a kozmoszra nyíló
monumentális látomást. A sikeresen
megoldott feladat bizonyítja, hogy
ennek a művésznek voltaképpen a
kicsiny, dúsan telített képmozaikjai,
vagyis a fametszetei is monumentális

arányokat rejtenek mind tartalmi,
mind pedig formai koncepciójukban.

Sokoldalú tehetségét mindezideig a
síkábrázolás területén fejtette ki, de
már falképeinek lélegzetvétele is ar-
ra vallott, hogy az a fajta invenció
nagy tágasságot igényel, ha módot
kap rá, figuráit kilépteti a képből és
benépesíti velük a teret is. Erre adott
nagyszerű lehetőséget az osztrák ér-
dekeltségű BUDA PENTA HOTEL
most megnyílt budapesti épülete. A
szálló bejáratával szemközti belső
kávézó vasrácsozatára bűbájos bábjá-
téksarkot tervezett Agotha Margit.

Agotha Margit grafikusi kézjegyé-
nek határozott karaktere, kiérlelt
stílusa ebben az újszerű feladatban
is megőrződött, a tárgyi rendeltetés
és az építészeti környezet adottságai
közepette is érvényesíteni tudja mű-
vészi egyéniségének magával ragadó
eredetiségét és elevenségét.

SUPKA MAGDOLNA
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