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Tassy Béla grafikusművész

Tassy Béla hetvenéves korában meghalt. E tragikus esemény az idén kora tavasszal történt, még rügyfakadás 
előtt – vagyis a régi nekrológok hasonló költői képekkel fejezték ki magukat. Talán amiatt voltak ily poetikusak 
egykoron, mert úgy gondolták, hogy az emberi életnek, bármeddig tartson is, valójában csak a túlvilágon, az örök 
élet mennyei birodalmában lesz majd rügyfakadása. Ma már sokkal prózaibb a közgondolkodás, se születés, se 
halál, se pokol, se mennyország, de legtöbbször még egy vézna kis hasonlat se jut az emberi életnek. Mert ma az 
embert úgy kezelik, mint nyersanyagot, mint különleges nyersanyagot, amely önmagát alakítja olyan lénnyé, 
amit a társadalmi együttélés, a gazdasági és politikai körülmények, ahogy sommásan fogalmazzák: a realitás el-
vár tőle. Vagyis az ember ma leginkább csak anyagértékű. Szegény emberi lény, aki általában élete végéig se tudja 
meg, hogy mi is az a realitás, hiszen mást se tapasztal, mint a hozzá hasonló emberi lények elvárásait, s hamar 
rájön, hogy a realitás sohasem az ő vágyainak-igényeinek megfelelően alakul, de mindig csupán némelyek akara-
tának engedelmeskedve. Ráadásul, ha művész, és úgy gondolja, hogy az a realitás, amit lát, és azt és úgy ábrázolja, 
akkor csupa elmarasztaló kritikát kap, hogy nem modern, sőt, hogy nem realistán értelmezi a művész szerepét és 
feladatát. Nagyjából ma ennyi a sors, ebbe szoktak belefásulni vagy beleőrülni az emberek – miközben folytono-
san mosolyogni kell, hiszen az is elvárás, mert frakk és szmoking helyett manapság a műöröm öltözteti az embert.

Tassy Béláról azt írja az artportal.hu, hogy a Magyar Iparművészeti Főiskolán Gerzson Pál volt a mestere, hogy 
az egri tanárképző főiskola rajz szakán is tanult. 1967-ben jelentkezett először önálló kiállítással. Kedvelt techniká-
ja a színes rézkarc. Munkái gyakran szépirodalmi ihletettségűek. Lapjainak kifejezőerejét a változatos fény-árnyék 
és színhatásokra épülő kompozíciók hordozzák. Grafikáin montázsszerűen alkalmazza a valóság képzetét felkeltő 
pillanatfelvételeket, sajátos asszociatív sort indítva el ezzel a szemlélőben. Rövid, lényegre törő megfogalmazása ez 
egy művész életének, alkotói törekvésének. Bár a nekrológ általában nem az a hely, ahol műalkotá sokról szoktak 
elmélkedni, mégis, most tegyük ezt, ugyanis ebben a posztmodern világban épp az lenne a szokatlan, ha nem 
csinálnánk valamit másképp. Előre bocsátom, Tassy Béla nem volt kebelbeli jó barátom, ismertük egymást, én 
tiszteltem benne művészi elhivatottságát, értékrendjét, alkotásainak megindító líraiságát, s ugyanakkor fanyar 
humorát – azt nem tudom, ő hogyan volt velem. Néhány bársonyosan finom lelkű színes rézkarcát cím szerint is 
megidézem: Csend-Élet I., Csokor, Emlék, Erdei katedrális, Fény, Öreg fa, mert ezekkel talán közelebb kerülhetünk 
alkotói világához, művészi elveihez.

A sokszorosított grafika minden változata úgy készül, hogy a képet valamilyen módon fölrajzolják egy nyomó-
lapra (réz, kő, fa stb.), majd befestékezik a felületét, és kisebb-nagyobb nyomóerővel rápréselnek egy papírlapot 
az úgynevezett dúcra, a festék áttapad a papírra, majd újra festékezik a dúcot, és ismét nyomtatnak vele. Azért 
fontos ezt az eljárást legalább ily általánosságban ismerni, mert a lenyomások előtti újra és újra színezés techni-
kájából következik (ha az nem mechanikusan fölhordott monokróm színt jelent), hogy a lapok bizonyos értelem-
ben mind egyediek lesznek. Tassy eljárása így lényegében megfelelt a modern másításnak, de súlyosabb érveim 
is vannak művészetének értékét illetően. A mellékelt képek, jóllehet csak fekete-fehér nyomatokban tudjuk kö-
zölni, ami valójában sárgásbarnás és vörösesszürkés, kékeszöldes, és majdnem fekete, helyenként meg tejfehér, 
szóval a konkrét és egyedi színkombinációkat leszámítva, a rajzolatot tökéletesen mutatják e reprodukciók, mi-
ként a kompozíciót is érzékletesen tárják elénk, és a formaelemek jelentését is egészen pontosan megérthetjük. 

Az iménti megfogalmazásomhoz, hogy bársonyosan finom lélek árad rajzaiból, azt még hozzá kell tennem, 
hogy egyéni és közösségi létünk abszurditásaira is fogékony volt. Női lágyékot formázó váza az asztalon, rész-
ben átlátszó babafej, fölhalmozott virágszigetek a téglafalon, gótikus erdei látomás korpuszos feszülettel, isteni 
gyermekét a buja természet ölén imádó anya, lombtalan öreg fa ágbogas koronával, mind megannyi jól érthető 
szimbólum, mind  megannyi mém, a bennünket körülvevő világ abszurd logikája szerint. Lehetséges az is, hogy 
a valóság képzetét felkeltő részleteknek lássuk figuráit és témáit, bár pillanatfelvételnek aligha, inkább arról van 
szó, hogy e valóságtöredékek miképp viszonyulnak a megszokott mindennapjainkhoz. Kissé módosítanám az 
artportal.hu azon megjegyzését, hogy e fragmentumok a nézőkben indítanak el sajátos asszociációs sort, mert a 
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képeken látszik, hogy a művészben ébredtek különös asszociációk, amiket odarajzolt lapjaira. Nem elég tudni, 
de kimondani is fontos, hogy ezek a jelképek pozitív értékvonzattal bírnak. Ebből a szempontból talán csak az 
Emlék című képe bizonytalan kissé: a falra festett babafejjel, virágokkal, katonákkal, és az elszórt rajzszögekkel, 
egy veszélyes, de nem rémes víziót sejtet, mely álmainkhoz hasonlóan töprengésre késztet. Tassy képeinek szem-
betűnő sajátossága az eltérő faktúrájú rétegek áttűnése, egymást körülölelő, mintegy bekeretező megjelenése. A 
szép vagy unalmas, misztikus vagy veszélyes, meghitt vagy melankolikus rétegek az emberi élet sorsfordulatait 
jelenthetik, nem nagy pátosszal, nem romantikus hevülettel, sokkal inkább józan türelemmel viselt hétköznapo-
kat. S e hétköznapok tele vannak különös jelenségekkel, melyeket igazán feldolgozni se vagyunk képesek, csak 
vannak, viseljük őket, és tőlünk telhetően valamilyen funkciót adunk nekik, nehogy idegen részként ragadjanak 
hozzánk. A keret egyszerre elkülönít, kiemel és bekebelez, értelmezi és befejezi a befejezetlent, úgy, hogy múlha-
tatlanul jelen idejűvé teszi mindazt, amit körülkerít.   

Ha a műalkotás pozitív értékvonzattal bír, akkor az érték lesz múlhatatlan valósággá – sajnos azonban lehet 
épp az ellenkezője is, miként gyakran tapasztaljuk, hogy az értéktelenség jut érvényre és lesz létezővé a modern 
művészetben. További érdekesség, hogy Tassy képein a fény külön életet él, lapjain érzékletesen elkülöníthető 
háromféle kompozíció, a rajzolat struktúrája, a színfoltok atmoszférája, illetve a fények értékelő szerepe – mint 
háromféle valóságnak: dologinak, tényszerűnek, és normatívnak egyszerre, egymásban való megjelenése. Sietve 
teszem hozzá, a művész nem filozófus, így nem spekulatív okok vezették karctűjét, se színfestő ízlését, miként 
a fények értékítélő erejét sem akkurátus etikai megfontolások alakították, hiszen az ő képköltészete csupán a 
benne lakozó bársonyosan finom lélek következménye volt. De éppen ez a nagyszerű és megbecsülésre méltó 
életművében, sőt, mondhatnám, ez a művészet méltósága, hogy szívből jön, a lélek alakítja, és bölcsen ítél jó és 
rossz között.

Most, hogy leírtam kissé csapongó gondolataimat Tassy Béla művészetéről, kicsit fáj, hogy nem előbb tettem, 
mikor még élt, amikor még vitába szálhatott volna velem, mondván, hogy szép jelzőimre nem szolgált rá, hogy 
erős túlzásba estem, az ő művészete sokkal egyszerűbb és szerényebb, mint azt állítom. De ilyen gyarló az ember, 
akkor igyekszik gyorsan cselekedni, amikor azzal már saját magát mentegeti. És olyan közhelyek mögé bújik, 
hogy még mindig jobb későn (cselekedni), mint soha. Szóval ez egyszerre kis önmentegető írás és megemlékezés 
egy csendben élt, csendben halt művészről.


