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Egy jubileumi kiadvány margójára 
Kass János: Ötven év képben és írásban 

A Tisza árad, majd apad... 

0. Verbális szövegek által ihletett képek 

Az eddigiekben a verbális és képi összetevőből felépített komplex kommunikátu-
mok közül a következő altípusokat vettem vizsgálat alá: egyrészt olyan illusztrált müve-
ket, amelyeknek (verbális és vizuális) összetevőit nem ugyanaz a szerző készítette ((2) / 
'Kp + Vb', ahol 'KP' = képi, 'VB' = verbális), másrészt a 'megverselt kép'-ek stb. osztá-
lyába tartozókat ((2) / 'Vb <— Kp'), melyeknek alkotói ugyancsak különböző szemé-
lyek1, harmadrészt a vizuális költészet körébe sorjázó kompozíciókat ((1) / 'Kp - vb' és 
(2) / 'Kp - vb')2, negyedrészt azt az altípust, amelyben a verbális és vizuális összetevőt 
is ugyanaz a művész készítette ((1) / 'Kp + Vb' vs (3) / 'Kp + Vb')3, végül olyan vehiku-
lumokat, (f)irkalapokat, amelyek rendszertanilag a kiindulásul választott tipológiai keret 
(PETŐFI: 2001.) egyik (al)osztályába sem sorolhatók be4. Közben a strukturális és a pro-
cedurális interpretáció aspektusai is előkerültek. 

0.1. Ebben a fejezetben újabb altípusok kerülnek sorra. Az elméleti keret ezúttal is 
PETŐFI S. JÁNOS tipológiája (PETŐFI: 2001.), a vizsgálat 'kiinduló' objektumait pedig 
egyrészt a Biblia Sacra című illusztrált kiadvány (KÁROLSFELDI: é. n.), másrészt és fő-
ként Kass János jubileumi kötetének (KASS: 1997.) kommunikátumai alkotják. Az utób-
biak egy része anyagát képezte jubileumi kiállításának is, amelyet 2002. december 17 és 
2003. március 30 között tekinthetett meg a közönség a Kass Galériában. írásom nem a 
Biblia Sacra, hanem a Kass-életmü margójára készült, amit nyilvánvalóan jelez az is, 
hogy az előbbiből mindössze öt, a jubileumi kiadványból (KASS: 1997.) viszont mintegy 
tizennégy alkotás származik. (Más müvekre, festményekre, illusztrációkra stb. címszerű-
en csak szórványosan utalok a jegyzetekben.) 

0.2. Az egyik altípus PETŐFI keretében (PETŐFI: 2001.) a verbális szövegek által ih-
letett vizuális müvek.(2) / 'Kp <— Vb' jelű csoportja (lásd a Bevezetésben az 1. táblázat 
ötödik sorát). Ide tartoznak egyebek között a bibliai szövegek alapján létrehozott külön-
féle alkotások. Az altípust a következőképpen jellemzi PETŐFI (63): 

Adva van egy szöveg (egy verbális vehikulum). Egy képi reprezentáció alkotó-
ja azt interpretálja, és egy olyan ['Kp <— Vb' típusú] képet hoz létre, amelyet a kiin-
dulásul adott verbális vehikulum alapján alkot meg, de azt nem egyesíti egy vehiku-
lumban a kiindulásul adottal. Minthogy ebben az esetben nem jön létre egy (képi és 
verbális összetevőből álló) komplex vehikulum, ennek következtében a verbális és 
képi elem befogadása általában egymástól függetlenül (és egymástól különálló befő-
gadasi terben) megy vegbe. 
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0.3.1. A szinte körülhatárolhatatlanul gazdag anyag feldolgozásakor adott esetben a 
Biblia Sacra (a továbbiakban BS) vizuális összetevőiből indultam ki. 

Az ezekhez hozzárendelt versek vagy magából a BS-böl származnak, vagy pedig a 
Biblia 5.0 - Az írás című CD-ROM-ról (Arcanum DataBases Kft. Budapest, 1997.). A di-
gitális Biblia rövidítéseit megtartottam, ennek megfelelően: az Sz a Szent István Társulat 
által kiadott katolikus fordításra, a K a Károli Gáspár-féle Bibliára, az R pedig a Magyar 
Bibliatársulat református fordítására utal. 

A szentek életével kapcsolatos szövegrészletek a Legenda Aureából valók. 
0.3.2. Ezzel párhuzamosan Kass János életművéből (KASS: 1997. alapján) válogat-

tam rokon illusztrációkat. 
0.3.3. Az így körvonalazódó korpuszt további ('másodlagos') verbális összetevők-

kel egészítettem ki (kontextualizáltam), lényegében a klasszikus magyar irodalom legja-
vából. E kiegészítésekhez a Verstár - A magyar líra klasszikusai című korongot (Arca-
num DataBases Kft. Budapest, 1998.) használtam fel. 

Kommentárjaim megfogalmazásakor ezúttal is tartalmi, tematikai aspektusokra, il-
letőleg a verbális és a vizuális összetevők közötti összefüggésekre próbáltam koncentrál-
ni. Ebben a törekvésemben megerősítettek a J. SEIBERT (szerk.): 1986. kiadványban ol-
vasható bevezetés (A német kiadás előszava, fordította: HARMATHNÉ SZILÁGYI ANIKÓ) 
következő sorai is (5): 

„Nem is olyan régen a műalkotások megítélésében még másodrendű szerepet 
játszott a téma. Az ábrázolások mikéntje fontosabb volt a tárgynál, az érdeklődés 
középpontjában a formaelemzés és a stílus állt... A tiszta forma- és stíluselemzés 
mellett azonban sosem szűnt meg az érdeklődés a műalkotások tárgya és jelentése 
iránt." 

Néhány ízben olyan képleírásokat is dokumentálok kivonatosari vagy részlegesen, 
amelyeket másodéves magyar szakos hallgatóim készítettek szemináriumi foglalkozáso-
kon/a szövegekre, illetőleg az illusztrációkra és alkotójukra vonatkozó információk nél-
kül, vagyis dekontextualizált képek alapján.5 Meg kell azonban jegyeznem, hogy ezek 
viszonylag kisméretű fénymásolatok felhasználásával készültek (technikai okok miatt), 
amelyek sajnos nem láttathatnak minden részletet kellőképpen (miként e helyütt sem). 

1. Bibliai korpuszok 

1.1. Ádám és Éva 

1.1.1. Az 1. ábrán látható illusztráció a BS kiadványból való, a 2. ábra pedig Kass 
János Ádám és Éva című rézkarcát mutatja 1970-ből (forrása: KASS: 1997. 202). 

A BS a következő „felvilágosító" szöveget rendeli az 1. ábrán látható képhez tizen-
négy nyelven: 

^Azután mondá Isten: Teremtsünk embert a' mi képünkre és hasonlatosságunk-
ra: hogy uralkodjék a' tenger' halain, az égi madarakon, a' barmokon, az egész 
földön, és minden czuszó mászó állaton, melly mozog a' földön. (BS: I. Mos 
1,26.) 
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