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KASS, BIBLIA, SZENTEK 

(Móra Ferenc Múzeum – Kass Galéria) 

Szakmai beszámoló 

 

1. HASZNOSÍTÁS 

 

Látogatottság: - 4891 fő  

(2018. január 22-től október 31-ig / július-augusztus technikai okok miatt a nyitva tartás 

szünetelt/) 

 

Jegybevétel: 

 

Sajtóanyagok: 

 

Két új időszaki kiállítással köszönti a Kultúra Napját a Móra-múzeum 

 

Tisztelt Sajtópartnerünk! 

Két új időszaki kiállítás is nyílik a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Móra 

Ferenc Múzeum szegedi kiállítóhelyein. A Kass Galériában január 22-én nyitják 

meg a „Kass, Biblia, Szentek” című tárlatot. Január 23-án, kedden délután 

pedig Dinnyés Ferenc festőművész munkáiból nyílik kiállítás a Fekete házban 

„Szeged festőpoétája” címmel. 

 

A Kass Galériában és a Fekete házban is új időszaki kiállítással köszöntik a Magyar 

Kultúra Napját. A Móra Ferenc Múzeum két kiállítóhelyén Kass János és Dinnyés 

Ferenc munkáiból láthatnak válogatást az érdeklődők. 

 

A Kass Galériában Kass, Biblia, Szentek címmel nyílik új tárlat január 22-én 16.30-

kor, mely a legendás grafikusművész vallási tematikájú műveit mutatja be. Kass 

János 1966-ban kezdett el foglalkozni a Bibliával: Madách Imre Mózes című művét 

illusztrálta. A Jean-Paul Sartre Barjone című drámájához 2008-ban készített, 

különleges tusrajzok pedig eddig még nem jelentek meg nyomtatásban. 

 

A tollrajztól a rézkarcon, akvarellen át a töviskoszorús porcelán fej-installációig, 

szinte minden technikával születtek Kass-alkotások bibliai, vallási tematikával. 

Ezekből válogat a tárlat, melynek különlegessége, hogy a rézkarcokhoz készített 

ceruzavázlatok az alkotás folyamatába is bepillantást engednek. 
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A Fekete ház szintén egy képzőművészeti kiállítással várja az érdeklődőket: Dinnyés 

Ferenc festőművész munkásságának egy szeletét ismerhetik meg a látogatók a 

január 23-án 17 órakor megnyíló tárlaton. Az alkotó 1919-től dolgozott Szegeden, 

1956-ban nyílt kiállítása a Móra-múzeumban. A jelenlegi tárlat a múzeum Dinnyés-

gyűjteményéből válogat. 

 

A „Kass, Biblia, Szentek” című kiállítást január 22-én, hétfőn 16.30-kor nyitjuk 

meg a Kass Galériában. A „Szeged festőpoétája” – Dinnyés Ferenc 

emlékkiállítást pedig január 23-án, kedden 17 órakor nyitjuk meg a Fekete 

házban. Mindkét eseményre tisztelettel várjuk az újságíró kollégákat! 

 

Hegedűs Anita 

sajtóreferens 

Móra Ferenc Múzeum 

anitahegedus.mail@gmail.com 

+36 20 278 2808 

 

 

megjelenések: 

 
http://vtvszeged.hu/sa_hirek/i_kozelet_44/i_kass_biblia_szentek_kiallitas_nyilt_a_leg
endas_sze_22302 
 
http://artnews.hu/2018/01/21/ket-uj-idoszaki-kiallitassal-koszonti-kultura-napjat-mora-
muzeum/ 
 
https://szegedma.hu/2018/01/ket-uj-idoszaki-kiallitassal-koszonti-a-magyar-kultura-
napjat-a-mora-ferenc-muzeum 
 
https://www.radio88.hu/ket-kiallitas-is-nyilik-a-mora-ferenc-muzeum-szegedi-
kiallitohelyein/ 
 
https://www.fecsego.eu/2018/01/21/sajtokozlemenyket-uj-idoszaki-kiallitas-is-nyilik-a-
magyar-kultura-napja-alkalmabol-a-mora-ferenc-muzeum-szegedi-kiallitohelyein/ 
 
https://www.ars-sacra.hu/prg.php?prg=4048 
 
https://port.hu/esemeny/kiallitas/kass-biblia-szentek/event-5403813 
 

mailto:anitahegedus.mail@gmail.com
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https://port.hu/esemeny/kiallitas/kass-biblia-szentek/event-5403813
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http://szegedtourism.hu/hu/esemeny/kass-biblia-szentek/?upm_export=print 
 
http://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_program_subpage&cid=25058 
 
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-kass-galeria.html?f=60&fs=p 
 
https://magyaridok.hu/kultura/ujabb-fossziliakkal-bovult-a-szegedi-dinoszaurusz-
kiallitas-3608837/ 
 
http://freemail.hu/mail/oriaslevel.fm?id=9f32b1bfbcd7edbee63e0fbc101112d0 
 
Egyéb programok: 

 

- Gyulay Endre nyugalmazott megyés püspök előadása a Szegedi  

Kisgrafika Baráti Kör szervezésében 

 

 
 

http://szegedtourism.hu/hu/esemeny/kass-biblia-szentek/?upm_export=print
http://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_program_subpage&cid=25058
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-kass-galeria.html?f=60&fs=p
https://magyaridok.hu/kultura/ujabb-fossziliakkal-bovult-a-szegedi-dinoszaurusz-kiallitas-3608837/
https://magyaridok.hu/kultura/ujabb-fossziliakkal-bovult-a-szegedi-dinoszaurusz-kiallitas-3608837/
http://freemail.hu/mail/oriaslevel.fm?id=9f32b1bfbcd7edbee63e0fbc101112d0
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- Múzeumok éjszakáján  
 

Szőkefalvi-Nagy Erzsébet a kiállítás  

kurátorának folyamatos tárlatvezetése 

 

-  
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-  

Az Ars Sacra fesztivál keretében 

 

Szőkefalvi-Nagy Erzsébet a kiállítás 

kurátorának tárlatvezetése, közre-

működött Kosztándi István Liszt-díjas 

hegedűművész 
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- Múzeumi  Őszi éjszakán  
 

Szőkefalvi-Nagy Erzsébet a kiállítás kurátorának tárlatvezetései 
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2. FOTÓK: 
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A kiállítás terei: 
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A kiállítást ismertető leporello:                       
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3. ISMERTETŐ A KIÁLLÍTÁSRÓL: 

 

KASS, BIBLIA, SZENTEK 

Negyven év alkotásaiból készült a válogatás. 

 

„A Biblia olyan érték, amelyet soha nem kérdőjelezhetett meg az idő. Alapmű … Minden kor 

minden embere számára aktuális. A belső parancsok megfogalmazása, amelyeket évmilliókon 

keresztül kódolt be a természet. Ezeknek önsúlya hozza össze nagy nyomás alatt azt a 

hatalmas erőt, ami aztán az évezredek tapasztalatait a valláson keresztül törvényekké 

változtatja át. Ezeknek a törvényeknek meg nem tartása juttatta oda a világot, ahol most van, 

hogy az emberiség elveszítette minden hitét és reményét. 

A tízparancsolat pedig az emberiség közös történetének tíz, felszólító módban, egyszerűen 

megfogalmazott, letisztult parancsolata. Ezek nem ismerete, nem ritkán tudatos semmibe 

vétele idézte és idézi elő ma is az emberiség minden kínját. ” 

(Kass János) 
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1966-ban a Madách Imre Mózes című drámájához készített illusztrációk kapcsán kezdett 

foglalkozni Kass János az Ószövetséggel, a Biblia jelentőségével. Az örökérvényű törvények 

üzenetét fogalmazta meg a Képek az Ótestamentumból rézkarc-sorozatában. 

Az életművet záró, utolsó nagyobb rajzsorozatot is irodalmi alkotás ihlette. A Jean-Paul Sartre 

Barjona című drámájához 2008-ban készített, különleges tusrajzok eddig még nem jelentek 

meg nyomtatásban. 

A vallási tematika jelen van az 1992-ben készített, Zsidó ünnepek rézkarcsorozat mennyei 

tisztaságú lapjain. 

A tárlat látványos fejezetét képezik a Szent Ferenc és Szent György ábrázolások változatai. 

A tollrajztól, a rézkarcon, aquarellen át a töviskoszorús porcelán fej-installációig, szinte 

minden technikával születtek Kass alkotások bibliai, vallási tematikával. Ezekből válogat a 

tárlat, melynek különlegessége, hogy a rézkarcokhoz készített ceruzavázlatok az alkotás 

folyamatába is bepillantást engednek. 

 

A tárlat Kass János grafikusművész 61 alkotását alkotását mutatja be 

 

 

A pályázati támogatásból összesen 34 db grafika paszparturázását és nonreflexív üveggel 

ellátott alumínium keretbe helyezését tudtuk megoldani.  

Így a képeknek nemcsak esztétikus megjelenést biztosítottuk, hanem a műtárgyak a 

műtárgyvédelmi követelményeknek maximálisan megfelelő módon való bemutatását és 

tárolását is biztosítjuk. 

 

4. KIÁLLÍTÁS A HONLAPON 

Közvetlen link:  

http://moramuzeum.hu/kass-biblia-szentek-kiallitas/ 

Elérési útvonal: 

Moramuzeum.hu Kiállítások Kass, Biblia Szentek (Kass Galéria) 
 

 

 

 

 

 

 

http://moramuzeum.hu/kass-biblia-szentek-kiallitas/
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5. MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

Múzeumpedagógiai megvalósulás 

 

Kiállítás címe: Kass, Biblia, Szentek 

 

A kiállításba 3 foglalkozás tematikát hirdettünk meg. Mindhárom foglalkozásra több osztály 

jelentkezett. Azt figyeltük meg, hogy az érkező osztályok általában kevés kedvvel, semleges 

attitűddel érkeztek meg a kiállításba, de ez a foglalkozás alatt mindig pozitív irányba fordult, s 

abszolút pozitív élményekkel távoztak. A foglalkozások során a múzeumpedagógus minden 

esetben az érkező csoport korosztályának, előképzettségének megfelelő szinten tartotta a 

foglalkozást. A kiállítás pedagógiai programja sikeresnek tekinthető. 

 

Foglalkozások:  

1. Kass János, a grafikus – általános iskola 5-8. osztálya számára 

 

A foglalkozás megvalósulása során a kiállításba érkező 5-8. osztályos tanulók 

megismerkedhettek a szegedi vonatkozású Kossuth-díjas Kass János életművében 

kiemelkedő helyet foglaló Ószövetség-ihlette alkotásokkal.   

A múzeumpedagógiai óra alkalmával a következő kompetenciák fejlesztésére került 

sor:  

 Érzelmi kompetencia: a művek elemzése, megfigyelése során a képeken 

megjelenő eseményekkel, személyekkel, személyek sorsával kellett azonosulnia a 

tanulóknak.  

 Vizuális kompetencia: a foglalkozáson a műalkotások vizsgálata során arányok, 

színek, formák, harmónia, valamint diszharmónia felismerésére volt szükség. 

 Kognitív kompetencia: a tanulóknak a kapott információk alapján kellett 

megoldaniuk egy adott feladatot, csoportokba rendeződve rajzolniuk kellett egy 

képet, Kass János munkáin megfigyelt technika alkalmazásával. 

A kitűzött célt sikerült megvalósítani, a tanulók a múzeumpedagógiai foglalkozás során 

megismerkedhettek a magyar kortárs képzőművészet egyik neves alakjával, Kass Jánossal, s 

az ő munkásságával, alkalmazott technikáival. 

A foglalkozás során feladatlapos feldolgozás, ill. projektmódszer került alkalmazásra. A 

foglalkozás diákok és a múzeumpedagógus közös tervező és kivitelező tevékenységére épült. 

A tervezés és kivitelezés során több szempont lett figyelembe véve, a csoportok komplex 

módon oldották meg a feladatot. A csoport résztvevői saját egyéniségüket, képességüket, 

korábbi tapasztalatukat is beépítették foglalkozás során elkészített műalkotásba. 
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A foglalkozás időtartama: 90 perc 

 

 

 

2. Kass és a Biblia – 5-8. osztálya számára 

A foglalkozás megvalósulása során a kiállításba érkező 5-8. osztályos tanulók 

megismerkedhettek a szegedi vonatkozású Kossuth-díjas Kass János életművében 

kiemelkedő helyet foglaló Ószövetség-ihlette alkotásokkal, kiemelve a Sárkányölő 

Szent György című művet, valamint felelevenítésre került a korábbi tanulmányokból 

már sokak által ismert Szent György legendája is.  

A múzeumpedagógiai óra alkalmával a következő kompetenciák fejlesztésére került 

sor:  

 Érzelmi kompetencia: a művek elemzése, megfigyelése során, a képeken 

megjelenő eseményekkel, személyekkel, személyek sorsával kellett azonosulnia a 

tanulóknak.  

 Vizuális kompetencia: a foglalkozáson a műalkotások vizsgálata során arányok, 

színek, formák, harmónia, valamint diszharmónia felismerésére volt szükség. 

 Kognitív kompetencia: a tanulóknak a kapott információk alapján kellett 

megoldaniuk egy adott feladatot, csoportokba rendeződve rajzolniuk kellett egy 

képzeletbeli sárkányt, Kass János munkáin megfigyelt technika alkalmazásával. 

A kitűzött célt sikerült megvalósítani, a tanulók a múzeumpedagógiai foglalkozás során 

megismerkedhettek a magyar kortárs képzőművészet egyik neves alakjával, Kass Jánossal, s 

munkásságával, kiemelten a Sárkányölő Szent György című alkotással. Továbbá testközelivé, 

értelmezhetővé váltak a középiskolás diákok számára a megfigyelt alkotások. A tanulók 

kifejezték, hogy számukra mit üzen a művész, véleményt alkottak az adott műalkotásról, 

fejlesztve mindez által művészeti és kreatív képességeiket. 

A foglalkozás során feladatlapos feldolgozás, ill. projektmódszer került alkalmazásra. A 

foglalkozás diákok és a múzeumpedagógus közös tervező és kivitelező tevékenységére épült. 

A tervezés és kivitelezés során több szempont lett figyelembe véve, a csoportok komplex 

módon oldották meg a feladatot. A csoport résztvevői saját egyéniségüket, képességüket, 

korábbi tapasztalatukat is beépítették foglalkozás során elkészített műalkotásba. A műalkotás 

egy a Kass János munkáin megfigyelt technika alkalmazásával közösen rajzolt képzeletbeli 

sárkány volt. 

A foglalkozás időtartama: 90 perc 

 

 

3. Kass és a Biblia – középiskolások számára 

 

A foglalkozás megvalósulása során a kiállításba érkező középiskolás tanulók 

megismerkedhettek a szegedi vonatkozású Kossuth-díjas Kass János életművében 
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kiemelkedő helyet foglaló Ószövetség-ihlette alkotásokkal, kiemelve a Sárkányölő 

Szent György című művet, valamint felelevenítésre került a korábbi tanulmányokból 

már sokak által ismert Szent György legendája is.  

  

A múzeumpedagógiai óra alakalmával a következő kompetenciák fejlesztésére került 

sor:  

 Érzelmi kompetencia: a művek elemzése, megfigyelése során a képeken 

megjelenő eseményekkel, személyekkel, személyek sorsával kellett azonosulnia a 

tanulóknak.  

 Vizuális kompetencia: a foglalkozás során a műalkotások vizsgálata során 

arányok, színek, formák, harmónia, valamint diszharmónia felismerésére volt 

szükség. 

 Kognitív kompetencia: a tanulóknak a kapott információk alapján kellett 

megoldaniuk egy adott feladatot, csoportokba rendeződve rajzolniuk kellett egy 

képzeletbeli sárkányt, Kass János munkáin megfigyelt technika alkalmazásával. 

A kitűzött célt sikerült megvalósítani. A múzeumpedagógiai foglalkozás során testközelivé, 

értelmezhetővé váltak a középiskolás diákok számára a megfigyelt alkotások. A tanulók 

kifejezték, hogy számukra mit üzen a művész, véleményt alkottak egy-egy műalkotásról, 

fejlesztve mindez által művészeti és kreatív képességeiket. 

A foglalkozás során drámapedagógiai módszerek valamint szerepjátékok kerültek 

alkalmazásra.  

A foglalkozás időtartama: 90 perc 

 

Foglalkozás vezető: Rusz Rácz Ildikó és Wilhelm Adél múzeumpedagógusok 

 

 

 

 

 

 

Megvalósulás alkalmai: 

 2018. 02. 23. SzSzC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája – 8 fő 

 2018. 02. 22. Kossuth Lajos Általános Iskola alsó tagozat – 67 fő 

 2018. 03. 07. Rókusi I. sz. Általános Iskola felső tagozat – 20 fő 

 2018. 03. 10. Kossuth Lajos Általános Iskola alsó tagozat – 18 fő 

 2018. 03. 28.  SZSZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma – 12 

fő 
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 2018. 05. 04 Kossuth Lajos Általános Iskola alsó tagozat alsó tagozat – 50 fő 

 

Fotódokumentáció: 
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