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A rajzoló Noé bárkája
Rékassy Csaba művészetéről

„Nem biztos, hogy grafikusnak született. Az sem, hogy ebben a században kellelt
volna élnie. Rékassy Csabát csekély fantáziával valamely görög vagy római agórán is
láthatnánk híres bölcselőként, aki viszont tüstént odébbáll, ha túl népes a hallgatóság,
hogy aztán betérjen valahová, ahol jó bort mérnek — és ahol finomabb közönségnek
magyarázhatja ugyanazt" — írta Megay László Rékassy Csaba tanulmányában.

Ami tény, nem kell szárnyaló fantázia, hogy kövessük a művészt kalandozásában
téren és időn át. Nem kell életrajzát nyomoznunk, hogy megértsük lapjait, hisz Ő ettől
függetlenül kézenfog, s titokzatos utazásra visz bennünket a mesék, a mindcminapok
és mindennapi emberek világába, abba a világba, ahol mi értő vezetés hiányában nap
mint nap eltévedünk. Ha azt mondjuk sokoldalú művész volt, igazat mondunk, de nem
eleget. Sohasem pihent, kezében a leghétköznapibb tárgy is új életre kelt. Rézmetszetei
mellett órái, gyermekjátékai, ékszerei mívessége, s eredetisége mindenki mástól
megkülönbözteti.

Életmű-katalógusának borítóján egy szikár alak görnyed rajzai fölé. Kortalan ruhája
ráncaiba burkolózva alkot a Rajzoló. A rajzoló, aki egyszerű eszközeivel rögzíti a
világot. Mert mi is kellett Rékassy Csabának, hogy láttassa velünk a világot0 A
Rézmetszés kellékei című grafikáján láthatjuk. Ceruza, néhány tű, véső. nagyító.
Hétköznapi eszközök. Majd minden háztartásban megtalálhatók.

S persze kell más is. Mesemondó, aki békésen ül a kemencesut mellett, elmúlt
életének relikviái között. A Bábjátékos, aki titokzatos kalapja alá rejti arcát, s
teremtményeivel átformálja a környező világot. Mesevilág ez — kissé gimyoros. s
mélységesen emberi. A Megfigyelő, a kor világának mérnöke is mesebeli figura. A
bábjátékoshoz hasonló, kalapját mérőeszközök teszik fantasztikus eszközzé, érzékeny
antennává. Ruháján, rajztábláján középkori alkimista tudós, s jövőbeni garabonciás
kellékei függenek. Hasonlóan az O\>'n1im sorozat Pythagoras alakjához, aki könyvéből
ábrándozva elpillantva ül varázslatos műszerekkel teli polca előtt. Tudósok, játékosok,
garabonciások. Tudósok; hol az embert, hol a csillagokat fürkészve. Garabonciások,
nagy kalapú. lobogó köpenyű vándorok, akik hol mesét, hol vihart hoznak, de egy
biztos: nyomukban mindig megváltozik valami.

De taíán már túl népes itt a hallgatóság, túl komoly a tét. Álljunk hát mi is odább.
s térjünk be valahová, ahol jó bort mérnek, s ahol magyarázhatjuk ugyanazt. A
Pálinka/özek; a Borozó világa. Ez szelíd, s olykor keményebb mámorok világa. Mesék,
beteljesületlen álmok, elszalasztott, olykor sosem volt lehetőségek bujkálnak az arcokon.
A polcokon, az asztalok mögött, az üstök mögül kikandikálva sosem volt állatok, sosem
volt nők figyelnek bennünket, három mellük komoly-komolytalanságával. S illatjuk mi
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is a bort a Rékassy Csaba útmutatása alapján magunk hajtogatta borospohárban,
irigyelve azon keveseket, akiknek barátságból maga készített fémből és üvegből
összetéveszthetetlenül Rékassy-poharat.

Pohár, kis mozdony, téka, ékszer, kicsiny fajáték született sosem nyugvó keze alatt,
s került a gazdag nincstelen tékozlásával barátaihoz.

Hozzánk, Szolnokra a Tisza hozta. Csurgás a folyón barátokkal nyaranta. A Folyó
rabul ejtette. Faladikja kis motorjával fel-feltűnik lapjain az Ovidiusban. s máshol is.
„A 32 l-es folyamkilóméternél hajóútszűkület" — írta fel a Folyó című metszetére.
Hatalmas vízi tündérek fürdőznek ott békésen, mit sem törődve a varsát állító
halászokkal. A partra vetve korhadó ladik szárad régi csónakázásokról ábrándozva, s
siratva az elmúló időt. Mert az idő múlik, a régi álmok tovatűnnek, s csak a Művész
őrzi őket, mint Noé, konokul ácsolva bárkáját a tobzódó világban.

Életrajzi adatok

1937. április 24-én születeti Budapesten.
1952—56. A budapesti Képző- és Iparművészeti Gimnázium grafikai szakán tanul.
1956—62. A budapesti Képzőművészeti Főiskolát általános murális szakon végezte.

mestere Kádár György volt. Festőművész oklevelet kapott, diplomamunkája kerámia
falikép volt.

1962-ben házasságot kötött Ágotha Margit grafikusművésszel.
1963-tól kiállító művész, ez évtől rendszeresen részt vett a Miskolci Országos Grafikai

Biennálén, valamint a hódmezővásárhelyi Tornyai Múzeum által rendezett Őszi
Tárlatokon.

1962—63-ban kerámia edényeket készített a Hódmezővásárhelyi Majolikagyárban.
1963-tól az év egy részében a Hódmezővásárhelyi Művésztelepen dolgozott.
1966-ban született Eszter nevű lánya, aki a Képzőművészeti Főiskolán végzett grafika

szakon.
1967-től R.CS. vízjelű papírjait maga készítette.
1970 Honorable Mention Prize, VIII. Nemzetközi Grafikai Biennálé. Tokió
1971 Tornyai János díj, SZOT díj 1972 Munkácsy díj I. fokozat
1975 Miskolci Grafikai Biennálé nagydíja
1979 A Szolnoki Művésztelepen Ágotha Margittal közösen műtermet kap.
1980 Budapesten kiutalják első önálló műtermét
1983 IBBY Nemzetközi Gyermekköny Tanács díja
1985 Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze, Könyvillusztrátori Nívó-díj
1986—87—88-ban a Mezőtúri Művésztelepen dolgozott.
1989 Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze
1989. május 17-én, három és fél évi súlyos betegsén után meghalt.
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A rézmetszés kellékei
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Pálinkafözde (részlet)
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Rajzoló
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