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tanárokkal és gyermekekkel együtt rándultunk át egy-egy hét végét Hajdúszoboszlón 
„füredőzéssel” és késő éjszakába nyúló beszélgetésekkel tölteni? 

Közvetlensége mellett, vagy azzal egy időben, rajzolási módja, az olykor lírai és ze-
nei ihletettségű vonalvezetése, olykor pedig epikus merészségű és áradású mesélőkedve 
ragadott magával, ami grafikáin és metszetein jól érzékelhető. Minél többször időztem 
vele, annál világosabbá vált számomra, hogy még egy ponton – s ez nem is a legjelen-
téktelenebb –, van találkozásunk: nevezetesen a töredékben gondolkozás, illetve a tö-
redékből egyfajta epikusi szerkezetű egész teremtésének a vágya köt össze bennünket. 
Vázlat és töredék –; Kass „műteremlakásában” tett látogatásaim egyikének alkalmával, 
amikor is a Yourcenar-anyagot véglegesítettük (és szállításra készítettük elő azt a tizen-
négy metszetből álló ószövetségi tematikájú sorozatot, melyet a Széchenyi kerti új re-
formátus templomban szándékoztunk kiállítani, s amelyet egy „tékozló gesztussal”  
a gyülekezetnek is adományozott), s néhány órán keresztül a faliszekrényben egymás 
mellett sorjázó mappákban őrzött vázlatokat lapozgattam, eltűnődtem azon, mily 
mértékben vonzódik a töredékekhez. Az a világ legtermészetesebb dolga, hogy egy 
grafikus és könyvillusztrátor számtalan vázlatot készít egy tervezett „műhöz”. Az vi-
szont megfontolásra kell késztesse mind a szakmabeli, mind a laikus kritikusokat, 
hogy Kassnak, mondjuk Bartók csodaszarvasáról, Szent Johanna bírák előtt állásáról, 
Szent Ferenc madaraknak prédikálásáról, Móricz regényfiguráiról készített vázlatai, 
nem egy-egy érdektelen és feledhető „stációi” a művé formálódásnak. 

E vázlatok ugyanis valamennyi változatukban, töredékes formájukban, a Golgo-
thára vezető kaptató egyes „stációiról”, a keresztletétel és -felvétel embert és lelket 
próbáló terhéről vallanak önmagukban is. E vázlatok, bár az egész igézetében és a tel-
jesség vonzásában rajzolódtak, de homályos látásról árulkodna, ha nem vennénk észre, 
hogy e töredékek hitelét a „stációkban-létezésről” szóló vallomások igazolják. Hogy  
e vázlatok szükségszerűen éppúgy csak töredékes vallomások és kísérletek, mint Rous-
seau Vallomásai vagy Montaigne Kísérletei, s együttesen „lapozva” tárják elénk azt az 
arcot, vagy „fejet”, melyet Kass írt magának magáról? Kár is lenne tagadni. Ám a vázla-
tok mögül fölsejlik az egy-ség és a bizonyosság utáni vágyakozás, amit a „golgotajáró 
Fiú” példázata plántált belé, hogy áldozatának lényegét megérthesse és közvetíthesse.  
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A képíró 
(Kass Jánosnak) 

 
mohóságomért Mester magadra vess  

hogy könyvem rajzolatodtól oly ékszeres  
rajzoltál Madáchot Shakespearet Homért  

Mester magadra vess mohóságomért 
 

mi mondatja velem? az önzés? a szimat?  
mért érzem oly találó-igazándinak?  

s hol vélem befullad a betűbe-rovás  
 az véled-rajzó rajzás rajz-látomás 

 
amerre mesélős csermelyem folyik  

jaj már utolérnek keresővonalaid  
már felidézve vár és bástyafok 
 kapubástyám skurcban tárod-láttatod 

 
holott mászhatatlan meredélyre fel  

rámtátott sárkányszáj tűzbékát lövell  
farka-gyűrűibe befoglalod a Nőt  
 a mentenivalót az Elalélás előtt 

 
kardjával egyenként vagdalja karmait  
 daliád de szűzed elapácásodik 
s míg zárdán a lemondás böjtje elnyeli  
 hősét más vadra hívja új hajnal-hallali 

 
cikáz a toll: iramszarvas agancsa közt  

mi feltündöklő apostolos kereszt!  
vásárban verklin majom ül s a bazár  

sátrán félpénzért fráter stigmatizál 
 

phaiákok Földjén lánylépte – liliom- 
hajékes Vénusztemplom-perisztilion  

habon-habot bukfenceztető – mesés  
aláborulással csigafürt-vízesés 


