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KASS JÁNOS SZÜLETÉSNAPJÁRA

Szinte hihetetlennek tűnik, de nagy örömünkre élő valóság:
a 80 esztendős Kass Jánossal együtt ünnepelhetjük ezt a szép
alkalmat, aki a jelenkori magyar, tehát az európai ipar- és kép -

ző művészet egyik legkiválóbb képviselője, polihisztora, s egy-
úttal nyugodtan mondhatjuk: „aranykezű” mestere. Bármihez
is nyúl, bármilyen anyag  hoz is fordul, ke ze munkája nyo mán
aranyat érő műalkotá sok születtek és szület nek ma is. Min dig
új, egyéni stílust mutató, és új irányt jelölő mó don tudta ábrá-
zolni a világot, világunkat, s mind egyik művészeti ágban, ami-
vel éppen foglalkozott. Mindig szokatlan eredetiséggel és
merész ábrázolási módokkal tette láthatóvá amit kívánt vagy

elképzelt, anyaga lett légyen akár fa, agyag, fém, műanyag,
vagy akár papír, grafit és festék. Minden jellegzetesen „kass -
jánosi”, amit alkotott és létrehozott, senkivel és semmivel össze
nem téveszthető.

Azoknak, akik a léleknyomorító diktatúra idején sem
veszítették el hitüket és a jövőbe vetett reményt, Kass János
művészete volt a vigasz, a biztatás és a bizonyosság, hogy az el-
szürkítő, elmagyartalanító és embertelenítő időkben is lehet
őszintének, eredetinek és magyarnak lenni. Ő mindezeket merte
vállalni, s szerencsére olyan tehetséggel és művészi erővel,

hogy azt nem lehetett elhallgatni és elhallgattatni. Természe -
tesen mindezt a legérthetőbben és a legnyilvánvalóbban könyv-
illusztrációiban és grafikai sorozataiban lehet nyomon követni.
Valósággal eseményszámba ment, amint megszülettek és meg -
jelentek ez önmagukban is „beszélő” képsorok Madách: Az

ember tragédiája, Juhász Ferenc: Szarvas-ének,
Madách: Mózes, Kodály: Psalmus Hungaricus,
Bartók: A kékszakállú herceg vára, és még sok-
sok más műhöz, amelyek olyan erővel fejezték
ki a szóval nehezen kimondhatót, mint pl.
Szalay Lajos 1956-ról készült rajzai, bár azok-
nál sokkal elvontabban, árnyaltabban és áttéte-
lesen. Mert pl. Kecskeméti Vég Mihály 55.
zsoltára, a Psalmus Hungaricus illusztrálásával
„panaszol kod ván nagy haragjában” Kass János
is kiáltotta:

„Igaz vagy, Uram, ítéletedben,
A vérszopókat ő idejökben
Te meg nem áldod szerencséjökben,
Hosszú életök nem lészen a földön.”

Madách Imre: Mózesének képeivel vallotta, hogy „csak a
szellemet nem lehet legyőzni!”

Kass János 2007 decemberében ünnepelte 80. születésnap -
ját. E jeles évforduló méltó megünneplése november 9-én a
Koller Galériában kezdődött, ahol a művész eddigi életművé-
nek sok korszakából és műfajainak sokszínűségéből rendeztek
reprezentatív kiállítást, a galéria minden szintjén. A barátok és
a tisztelők igen nagy számú részvétele mellett a szomszédos
épületben Sárközi Mátyás nyitotta meg. Ezt követően ismét a
Koller Galériában adott szíves fogadáson mindenki személye -
sen köszönthette a tisztelt és szeretett Kass mestert.

Az ünnepségsorozat következő állomásán, december 13-án
Székesfehérvárott a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár

olvasótermében találkozhattak
ismét Kass János művészetével
a jelenlévők. Itt a székesfehér -
vá ri Vörösmarty Társaság
Áron Nagy Lajos Művészetba -
rát Köre rendezésében a művé -
szet törté nész Varga Emőke:
Kalitka és korona. Kass János
illusztrációi című könyvét
mutatta be a szerző, majd vele
és a jelenlévő Kass Jánossal dr.
Arató An tal nyugdíjas könyv -
tárigazgató beszélgetett a
könyv ről és az „életműről”
népes közön ség rész vé te le
mel lett. A L’Harmattan Kiadó -
nál megjelent 220 oldalas

repre zen tatív tanul mány kötet rendkívüli felkészültséggel és
nagy szakmai tudással elemzi a művészet nek azt az ágát, amely
tulajdonképpen két műfaj, az írás és a grafikai képalkotás
konkrét találkozásával létrejövő illusztráció. Ezt jelen esetben
a Kass életmű kapcsán vizsgálja. A szakmabeli eknek, vagy
 ahogyan mondják, a vájtfülűeknek nyilván mé lyen szántó elem-
zések, az átlag olvasóknak talán átrághatatlan kásahegynek
tűnnek (leginkább talán a számtalan idegen nyel vű meghatáro -
zás, a szakmai zsargon miatt). A borítón lévő fülszöveg azonban
világosan eligazít bennünket a könyv lényegét illetően:

Kass János rézmetszete, C2 (1987)

Kass János rézmetszete, C2 (1978) Kass János grafikája (2007)
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„A Kalitka és korona című kötet Kass János sokszínű élet-
művének legismertebb területét, illusztrátori tevékenységét
mutatja be, művészetelméleti és művészetközi kérdéseket fel-
vetve. A szerző a nemzetközi illusztráció-elméleti szakirodalom
teoretikus alapvetéseinek tükrében saját metódust kidolgozva
vállalkozik az illusztrátor reprezentáns alkotásainak és ezek
szövegforrásának együttolvasására úgy, hogy több helyütt
röviden kitekint a Kass-oeuvre más szöveg-kép viszonyaira is.
A kötet célja annak igazolása, hogy az illusztrációk általában
nemcsak az irodalmi szövegnek alárendelt alkalmazott műfaj -
ként szemlélhetők, hanem
az irodalmi művekkel
egyenrangú, sőt a befoga-
dás folyamatában akár el-
sődlegessé váló alkotások -
ként is, továbbá, hogy
Kass János munkái lénye -
ge sen többek és több fi-
gyelmet érdemelnek an -
nál, mint amivel a kritikai
gyakorlat általában illeti
őket.”

A meghitt hangulatú
találkozó végén Varga
Emő ke és Kass János de-
dikálták az érdeklődők által
megvásárolt könyve ket.

December végén nyílt
arra lehetőség és alkalom,
hogy a szakmabeliek, a
művésztársak és a kollé -
gák is köszönthessék a mestert. Budapesten a Magyar Alkotó-
művészek Országos Egyesülete Kass Jánosnak ítélte oda 2007.
évi Alkotói nagy díját. A vezető ség a székházban nyújtotta át e
jeles elismerést, a Laudációt Vén Zoltán grafikusművész tar -
totta, ismertetve a kitüntetett alkotói életpályáját, amelyet
következő számunkban teljes terjedelmében közlünk.

A kisgrafika barátainak és az exlibrisgyűjtőknek a nevében
mi is csatlakozunk az ünneplőkhöz. Hiszen a mester grafikái
és ex librisei igen nagy becsben állnak a kisgrafika kedvelőinek
a táborában. Annál is inkább, mivel Kass János kezei alól nem
sok ex libris került ki, ám azok valamennyien remek darabjai a
műfajnak és nem egyszerű dolog szerezni belőlük akár l-2 da-
rabot is. Szeretettel kívánunk neki jó egészséget, ha kedve
tartja, még sok-sok új művet és sok sikert!

Király Zoltán

KASS JÁNOS SZEGEDI ÜNNEPLÉSE
Kass János Kossuth-díjas képzőművészt 80. születésnapja

alkalmából Szeged városa – ahol született, ahol Galériát alapí-
tott, a város, amely díszpolgárává fogadta – több rendezvénnyel
is köszöntötte.

A Somogyi Könyvtár „illusztrálta Kass János” címmel
kamarakiállítást rendezett, amelyet 2007. december 18-án maga
az ünnepelt nyitott meg. A hivatalos ünnepségsorozat valójában
másnap a Móra Ferenc Múzeum kupolacsarnokában kezdődött,
ahol Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke és
dr. Zombori István, megyei múzeumigazgató külön leges aján-
dékkal köszöntötte a Mestert: Lapis András ezüst plakettjével,
amelyen a szobrász a hajdani Kass Szállót örökí tette meg. Az

Ünnepelt is ajándékot nyújtott át a múzeumnak, a Móra Ferenc
tiszteletére készített fejek kompozíciót. Az ünnepségre Kass
János – sajnálatosan – lázas betegen érkezett. A város a Korzó
Zene házban ünnepi könyvbemutató keretében, meghívott tisz -
te lők és barátok körében tervezte köszönteni a Művészt, ez az
ünnepség azonban a mester betegsége miatt elmaradt. Hosszú
klinikai hetek következtek, végül a Magyar Kultúra Napján
tarthatták csak meg. Dr. Botka László polgár mes ter méltató be-
széde, köszöntője és a Magyar Kultúra Napja alkalmából díja-
zottak laudációja után került sor a könyvbemu tató beszélge -
tésre, Tandi Lajos Tizenkét tétel Kass János mű vészetéről cím-
mel a Bába és Társa Kiadó jelentetett meg egy reprezentatív al-

Kass János rézkarca, C3

Szeged, 1999. április 23.
Dr. Soós Imre, Fery Antalné, Kass János és Szász Mara.

A háttérben Király Zoltán, Kass J. szegedi galériája előtt.


