
MŰVÉSZET
Hagyományok és értékteremtés*
— Rékassy Csaba és Ágotha Margit világáról —

Ügy hiszem, Szolnok művészetszerető közönségének nem kell bemutatni Ágotha
Margit és Rékassy Csaba munkásságát, hiszen alig néhány éve, a Képzőművészeti vi-
lághét alkalmával rendeztek már itt kiállítást — gondolom, nem minden siker nél-
kül, hiszen ellenkező esetben nemigen került volna sor a mostani tárlatra.

Elnézésüket kérem, hogy e rövid bevezető szavakban nem a mostani kiállítás
anyagát méltatom önöknek, mert e kiállítást én is csak egy órája láttam. Nyomon
követtem azonban — már amennyire az korunk nagy művészeti mozgásában lehetsé-
ges — e két tehetséges művész munkásságát, életműteremtő tevékenységét.

Űgy vélem, jogosan használtam e kifejezést: életműteremtés, hiszen mindketten
már jó ideje megbecsült tagjai a magyar művészeti életnek, számos kiállítás, elisme-
rés fémjelzi tevékenységüket.

Mindketten grafikus művészek. Tudjuk, a magyar képzőművészetben ez rangot
és felelősséget jelent. Nagy elődök és társak harcolták ki e rangot. A diregno, a rajz,
a vonallal, metszőkéssel, karctűvel formált kompozíció-alakítás régen megvívta már
küzdelmét az önálló műforma-létért. A kezdetkor durva formátumú művészek tették
önálló autonóm művészetté a grafikát — nem véletlen, hogy Rékassy Csaba is meg-
alkotta a maga „Hommage á Dürer"-jét — és később is zsenik tevékenysége jelezte a
grafika fejlődését.

Volt — nem is olyan régen — a modern magyar képzőművészetnek is egy olyan
korszaka, mikor a grafika volt a prímhegedűs, a grafika reagált a legérzékenyebben
a magyar valóság emberi, etikai problémáira, és vállalt valamit, amit röviden így fo-
galmazhatnánk meg: hagyomány, értékőrzés és az értékteremtés igénye. E két kiállí-
tó művésznek még megadatott, hogy átéljen valamit a nagy korszakból, mely eszmé-
jének mai őrzői.

Mit őriznek belőle? Mindenekelőtt a szakmai hitelt, hiszen nem kismértékben
ebben rejlett a modern magyar grafika ereje: a grafika nagy múltjának felfedezésé-
ben, vállalásában, gazdagításában.

A modern művészet egyik nagy buktatója a szubjektív önkény, e „minden-
mindegy" exhibicionista önfeltárulkozás romantikája. A megcsinálás kézműves be-
csülete rangját veszítette. A magyar grafika azonban jól viszonyult a nagy tradíciók-
hoz, és benne a szakma törvényei szerinti alkotás etikai követelménnyé szigorodott.

Nézzük meg Rékassy Csaba vonalainak tisztaságát! Műveiben a kéz és a szem
rációja találkozik, hogy formát teremtsen: szilárdat, objektívet.

Vagy Ágotha Margit fametszeteit, amelyek őrzik az anyag keménységét, költői
sugallatát.

Elhangzott a művészházaspárnak a Szolnoki Galériában rendezett kiállítása meg-
nyitóján, 1986. március 1-én.
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Tiszta, objektív hangú művészetet csinálnak mindketten, amelyben a mesterség-
beli becsület már túlmutat önmagán és poézissé válik.

Hogy emellett mondandójuk is van? Értéket védnek, mentenek és teremtenek!
Űjra ébresztenek ősi ikonográfiái formamegoldásokat — úgy, hogy Rékassy művei-
ben újraidéződik az egész újkor megszületésének intellektuális izgalma, a régi mi-
tológiai témák, asztrológiai tanok egyszerre szenvedélyes és racionálisan hideg cso-
davilága, átívva saját korunk nagy intellektuális problémakörével. Ágotha Margit
pedig fantáziaszülte kompozíciókat és bennük sejlő groteszk világot tár fel játékosan,
és mégis szorongatóan. Igaz, de mindezt mélységes szakmai alázattal, mert elvük és
erejük a szolgálat. Az életre rácsodálkozó ember önujrateremto csodájának képessége.

Németh Lajos

Rékassy Csaba: Ady: Álmodik a nyomor
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