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Szentes

KÉPESLAPGYŰJTEMÉNY
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A terem falainak középső részén, körben, képeslap-gyűjteményünk egy része
lapozható a múlt század elejétől a közelmúltig. A képes levelezőlapok – időrend-,
téma- és földrajzi csoportosításban – őrzik a hazai tájak szépségét, ismert műemlékeket, név- és születésnapi jókívánságokat, karácsonyi, újévi és húsvéti üdvözleteket.
Néhány képeslap hátoldala is megtekinthető az érdekes bélyegek és bélyegzések miatt.
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A terem közepén áll egy régi postai írópult, rajta korabeli tinta- és tolltartó
látható tintásüveggel. A pult ferde tetején – üveg alatt – tájképek és levelezőlapok
sorakoznak. A bejárati ajtó felől, a ferde lap bal szélén látható egy katonai levelezőlap a
II. világháborúból, amit egy derekegyházi katona küldött szeretteinek. Rajta a szöveg:
„Muszka földön lassan jár a posta”. A lényeg, hogy célba ért, és örömet szerzett a
címzettnek. Az írópult két végén lévő ülőhelyen várakozás közben megpihenhettek az
idősebbek. Ez az írópult a régi kalocsai posta öreg „bútordarabja” volt, ami az új posta
megépítése után már nem illett a modern környezetbe.

KASS JÁNOS BÉLYEGTERVEI, BÉLYEGEI
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A bejárati ajtótól balra látható üveges tárlóban Kass János grafikus, Kossuthdíjas kiváló- és érdemes művész emlékei láthatók: elsőnapi borítékok, bélyegek,
levelek, köztük az egyik bélyegkiállításunk látogatóihoz írt levél, amit az akkor
éppen betegeskedő művész a szegedi I. sz. Belklinikáról küldött az általa tervezett
bélyegek szentesi tárlatának megnyitására. A levélben két érdekességre hívta fel a
látogatók figyelmét. Az 1979-ben készült mesesorozatra, amit tudta nélkül átvett és
kinyomtatott a Marshall-szigeteken egy USA-beli cég, díszborítékkal, bélyegzővel.
Ezt a művész francia bélyeggyűjtő kollégája fedezte fel egy francia katalógusban.
Kass levélben kereste meg a bélyeg kiadóját, de csak erélyes felszólításra kapott
választ, honoráriumot azonban nem fizettek a bélyegterveiért. A művész a levélben
végül az Ópusztaszeri Feszty-körképről készített bélyegterveit ajánlotta a közönség
figyelmébe, utalva rá, mekkora kihívással kellett szembenéznie a bélyegsorozat
tervezésekor, hiszen egy „elefántból kellett egeret csinálni”, azaz nagyítás helyett
ezerszeres kicsinyítést kellett megoldani.
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A következő üveges tárlóban bélyegismertetők, bélyegtörténeti írások, katalógusok, Filatéliai Szemle, bélyeggyűjtemény található. Érdekességként látható itt
a világ legkisebb bélyege, ami Békéscsabán készült 1992-ben, a Kner nyomdában,
Amerika felfedezésének 500. évfordulójára. Különleges blokkon helyezték el a 7x7,5
mm-es miniatűr bélyeget. Postai forgalomba nem került, rekordjavítás és szakmai
hírverés céljából készült.
Az ablakok előtt álló paravánok Kass János bélyeggrafikai kiállításairól szóló
cikkek másolatai segítségével mutatják be életének főbb állomásait és a témák
jelentőségét a tervezői munkájában. A jobb oldali paravánon a művésszel készült
interjúk olvashatók, bennük munkásságának fontos állomásai.
Az ablak előtti tárló üvege alatt az orvosportré-sorozat bélyegei és életük leírása
tekinthető meg. „Az orvostudomány nagy úttörői’’ című sorozat első öt bélyege
1987-ben látott napvilágot, és 1988-ban elnyerte a Párizsi Őszi Filatéliai Szalon
Európai Művészeti Nagydíját.
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Kass Jánost 1973-ban, a könyvnyomtatás 500. évfordulóján kérte fel először bélyegtervezésre a Magyar Posta. Grafikai tervei alapján az évek során 50 témakörben 91
bélyeg, illetve bélyegblokk készült.

6

1973-ban készült el a Madách-bélyege és levelezőlap-sorozata. A nők iránt érzett
tisztelete és szeretete érződik az 1974-ben kiadott „Anyaság’’, majd a következő
évben napvilágot látott „Nők Nemzetközi éve’’ című bélyegeken.
Bélyegein sok-sok híres ember – művész, tudós, orvos, történelmi személyiség
– portréja látható. Különösen virtuóz mű a Vajda Jánosról készült bélyeg, mert a
művész a portrét egyetlen vonallal rajzolta meg.
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Kaffka Margitról készült bélyeggrafikából három változat is látható a kiállításon.
Nyomon követhetjük, hogy a mester hogyan törekedett a legjobb megoldás
megtalálására.
Az 1988-ban készült bélyegek közül érdekes a „Számítógép-grafika’’ című. Kass
János Angliában ez idő tájt ismerkedett meg a számítógépes tervezéssel. A rá jellemző
fejformát ennél a bélyegnél számítógépes grafikai eszközökkel készítette el. A módszert
kísérletnek szánta – és az is maradt. Rájött, hogy félelmetes, amit a számítógép
produkálni tud, de szerinte mégis élettelen, mert a gép csak az agyműködést tudja
leképezni, a lelket nem.



„Az orvostudomány nagy úttörői” sorozat további öt bélyege 1989-ben született meg,
ezek hasonló sikert hoztak, mint a két évvel korábban megjelent társaik.
Az 1991-es Bélyegnapon jelent meg Kass János Mozart-blokkja.
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Bartók Béla iránti tiszteletéről tanúskodik több, Bartókot ábrázoló grafikai 

terve és a Bartók-blokk, melyet kiegészít a Kékszakállú herceg vára című
képsorozatának több jellegzetes darabja. Igaz ez csak terv volt és maradt, mert bélyeg
végül nem készült belőle.
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Kass János tervei alapján 1994-ben, 1995-ben és l996-ban jelent meg a Fesztykörkép bélyegsor, amelyek kisív formában is forgalomba kerültek. A falon
láthatók a bélyeg tervezésének, a művészi műhelymunkának a fázisképei, amelyek
betekintést adnak a bélyegtervezés különleges titkaiba.
A terem jobb oldalán az ablaktól kiindulva üveges tárlókban bélyegek, alkalmi
borítékok, elsőnapi bélyegzések, bélyegkatalógusok, bélyegekkel kapcsolatos alkalmi
kiadványok láthatók.
A falakon körben, a képeslap-lapozók feletti tablókon Kass János bélyegei, bélyegsorozatai, bélyegtervei tekinthetők meg.

