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Dušan Rollal a 2013-as
BIB-kiállítás előterében

(G. Kovács László, Virág Jenő)

Dušan Roll és Kass János 2004 januárjában a pozsonyi Magyar Kul-
túra Múzeumában rendezett Kass-kiállítás megnyitóján

Dušan Roll 1999-ben a Bolognai Nemzetközi Könyvvásáron
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Amikor több mint ötven évvel ezelőtt a Pozsonyi
Illusztrációs Biennále, a  BIB1 megalapításán
ügyködtem, erős támogatókat kellett találnom
az akkori szocialista országokban. Az alapgondolat
abban rejlett, hogy ha a szocialista országok illuszt-
rátorai nem utazhatnak nyugatra és nem látogat-
hatnak el az ottani nemzetközi nagyvásárokra,
akkor egy olyan szervezet létrehozására kell kísérle-
tet tenni, amelybe minden olyan írót, illusztrátort,
könyvkiadót és szakembert meghívhatunk, akik gyer-
mekkönyvek kiadásával foglalkoznak. Az 1965-ös év
decemberében sikerült Pozsonyba összehívnom
a BIB megalapítását szervező Nemzetközi Bizottság
első ülését, melyen a szocialista országok képvise-
lőin kívül – Magyarországot a Móra Ferenc Könyv-
kiadó művészeti szerkesztőségének vezetője, dr.
Bródy Lászlóné képviselte – a nyugati nemzeti és
nemzetközi szervezetek reprezentánsai is jelen vol-
tak, élükön dr. Richard Bamberger professzorral, az
UNESCO égisze alatt működő nemzetközi nonprofit
szervezet, a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa
(International Board on Book for Young People –
IBBY) osztrák elnökével. A BIB Nemzetközi Bizott-
sága jóváhagyta a Biennále Alapszabályzatát, s el-
döntötte, hogy a  BIB első évfolyamát 1967
szeptemberében és októberében Pozsonyban ren-
dezzék meg az IBBY nemzeti szekcióinak maradék-
talan támogatásával.
A BIB megalapításától és első évfolyamától kezdve
arra törekedtünk, hogy a világ minden részéről a leg-
jobb gyermekkönyv-illusztrátorokat nyerjük meg az
ügy számára. Magyarországon az IBBY magyar szek-
ciójának elnöknői tisztét betöltő írónő, Janikovszky
Éva javaslatára a budapesti Képzőművészeti Főis-
kola professzorát, a kiváló illusztrátort és animátort,

a világhírű művészt, Kass Jánost kértük fel, hogy se-
gítsen és vegyen részt a munkánkban. Így ismertem
meg Kass Jánost, akivel aztán őszinte barátságba
kerültünk. Kass nem csupán részt vett a BIB tárlatain,
de három alkalommal díjat is kapott, három plaket-
tet: 1967-ben Hajnal Anna Halászik a róka, 1973-ban
Móra Ferenc A didergő király, 1977-ben pedig Zelk
Zoltán Mese a kiscsikóról és sok más barátunkról
című könyvének illusztrációiért. Segítette és népsze-
rűsítette a BIB-et, s gondoskodott róla, hogy a ma-
gyar illusztrátorok reprezentatív válogatásokkal
szerepeljenek a tárlatokon. Nagyra értékelem, hogy
professzorként lehető tette diákjainak a BIB kiállítása-
inak felkeresését, s el is kísérte őket. Nehezen tudnám
felidézni számos találkozásunkat és beszélgetésün-
ket, amelyekre nem egyszer otthonainkban, a köl-
csönös látogatások alkalmával került sor. Ezek
a találkozások mindig élményszámba mentek, mert
Kass János nemcsak kiváló művész volt, hanem el-
méleti szakember is, s a gyermekkönyv-illusztrációk
fejlődésével kapcsolatos állásfoglalásait sokra be-
csültem. Azokon a Nemzetközi Gyermekkönyv-sze-
minárumokon is részt vett, amelyek a BIB minden
évfolyama alkalmával megrendezésre kerülnek. Kass
Jánossal Pozsonyban találkoztam utoljára, a Szlová-
kiai Magyar Kultúra Múzeumában, a Žižka (Žižkova)
utcai Brämer-kúriában megrendezett reprezentatív
tárlata megnyitóján. Ott elhangzott beszédemben
életműve méltatásán túl arra hívtam fel a figyelmet,
milyen szerepet játszott – világviszonylatban is –
a gyermekkönyv fejlődésében és milyen támogatást
nyújtott a BIB népszerűsítéséhez, színvonalának nö-
vekedéséhez – nemcsak Magyarországon, hanem
külföldön is.

G. Kovács László fordítása

Dušan Roll

V I SSZAEMLÉKEZÉS  KASS  J ÁNOSRA

1 Teljes nevén: Bienále ilustrácií Bratislava. A rendezvényre mindig Pozsony városközpontjának egyik közismert kulturális
intézményében, a Művészet Házában (Dom umenia) kerül sor, s a kezdetektől fogva nagy népszerűségnek, elismert-
ségnek örvend.
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Halászik a róka (1967) – Mese a bajról meg a szerencséről

A didergő király (1973)

Kass János BIB-en díjazott illusztrációi
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Mese a kiscsikóról és sok más barátunkról (A tölgyfa születésnapja)

Kass János
BIB-en díjazott

illusztrációi

Mese a kiscsikóról és sok más barátunkról (1977) Halászik a róka


