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TIHAMÉR

GYURKOVICS TIBOR
Mit is mit is? A végtelent
a templomi trambulinon
az ég tavában keresem
de azért megtámaszkodom
ezen a vékony papíron.

What is it? What? The endless
I seek on the church springboard
in the lake of the sky
but I support myself
against this thin sheet of paper.
(prose translation)

Németh Andrea: AKNAY János, Szentendre, 2007

Könyvajánló

PAT RON

Már-már úgy tűnt, hogy a szentendrei festészet lassan kiöregszik. Sokan a klasszikusok közül már eltávoztak

It seemed as though Szentendre painting were becoming

az élők sorából, a szentendrei tárlatok sem vonzották már a budapesti közönséget.

passé. Many of the classics had died, little did Szentendre

Ekkortájt – a ’60-as évek végén – robbantak be a szentendrei kulturális életbe az úgynevezett
„vajdások”. Fiatalok, autodidakták, lelkesek, tehetségesek, akik ki akartak törni a korlátolt kultúrpolitika
szorításából. Zömmel kívülről szivárogtak be Szentendrére – úgy hiszem, a már itt élő Zámbó István
programszervező készségének köszönhetően – és számosan itt is telepedtek le. Néhányukat név

shows attract the Budapest public.
It was at this time, at the end of the 60s, that the members
of the Vajda Studio burst into the cultural life of Szentendre.
They were young, they were autodidacts, full of enthusiasm and

szerint is megemlíteném (a teljesség igénye nélkül): Bereznai Péter, Bukta Imre, Holdas György,

talent, and wanted to break out of the constraints of the small-

Krizbai Sándor, Lois Viktor, Lugossy László, Matyófalvi Gábor, Oláh Mátyás, és természetesen Aknay

minded cultural policy of the time. They found their way into

János, aki 1971-ben költözött a városba. Jelentőségüket azért is hangsúlyozom, mert a kezdetek

Szentendre from outside – as far as I know, through the good offices of

óta kiváló művészekké váltak, ma többen közülük Munkácsy-díjasok, a magyar képzőművészet

István Zámbó who had already been living here; and settled down here.

megbecsült tagjai, akik új lapot nyitottak a szentendrei művészet történetében.

I believe I ought to mention some of them (without any claims to fullness):

Aknay János ebben a kohóban edződött, fejlődött érett művésszé. Személye különös

Péter Bereznai, Imre Bukta, György Holdas, Sándor Krizbai, Viktor Lois, László

helyet foglal el a Vajda Lajos Stúdió tagjai között: ő az egyetlen, aki modernsége mellett

Lugossy, Gábor Matyófalvi, Mátyás Oláh, and, of course, János Aknay, who

leginkább kötődött és kötődik a klasszikus szentendrei művészethez. Elsősorban

moved to the town in 1971. I emphasise their significance, because they were

Barcsay Jenőhöz, Vajda Lajoshoz. Aknay művészetében tartózkodik a szélsőséges

excellent artists from the outset: several of them are now Munkácsy laureates,

megfogalmazásoktól, művei nem megbotránkoztatóak, harmóniát, egyensúlyt

recognised representatives of Hungarian art, who opened a new chapter in the

kereső alkat. Határozott lírai arculatot képvisel, mintha az árkádiai vonal

history of Szentendre art.

felelevenítése is művészeti programjához tartozna.

It was in this foundry that János Aknay was forged into an accomplished artist.
His person has a special place among the members of the Lajos Vajda Studio: he

Kedves János! A hatvanadik életéved alkalmából megjelent könyvet minden

is the only one who, apart from his modernity, has sought to continue the classical

művészetkedvelőnek szívből ajánlom! Isten éltessen!

Szentendre painting – especially that of Jenő Barcsay and Lajos Vajda. Aknay has refrained
from any extreme formulation in his art, never issuing a work that would be scandalous;

Szentendre, 2009. január 25.

by nature, he aspires to harmony and balance. He represents a definitely lyrical strain, as
though the revivification of the Arcadian tendency belonged to his artistic programme.

Deim Pál
Dear János,
I heartily recommend this album published on the occasion of your sixtieth birthday to all lovers
of art. God bless you!
25 January, 2009
Pál Deim

Könyvajánló

PAT RON

Kedves Művészetbarát!

To the Lover of Art,

Aknay János művészetének forrása a legdrágább szentendrei

The art of János Aknay is rooted in the most precious treasures of Szentendre: a passionate love of

kincseinkből ered: a festők városa természeti és épített öröksége

the natural and built heritage of the City of Painters; a virtuoso and empathetic continuation of the

iránti rajongásból, a nagy szentendrei elődök, mesterek szellemi

intellectual remains of the great Szentendre predecessors and masters; and a restoration of cultural

hagyatékának - míves átéléssel történő - folytatásából, valamint

traditions, everlasting values through the work of the Lajos Vajda Studio.

a kulturális hagyományok, az örök értékek VLS munkái által történő
megújításából.

I wish, Dear Reader, that the pictures of the retrospective and the album carry you on angel wings
up above the rooftops of Szentendre.

Kívánom Kedves Olvasó, hogy e szellemi utazáson a gyűjteményes
kiállítás és az album képei „angyalszárnyakon” röpítsék Önt a szentendrei
háztetők felett.

I also wish that János Aknay, having closed an artistic period, long enjoy the “delights of
creating” in our city for the benefit of all lovers of art.

Kívánom, hogy Aknay János egy művészi korszakát lezárva sokáig élvezze
városunkban az „alkotás örömét” valamennyi művészetszerető kedvére.

Ferenc Dietz
Mayor of City of Szentendre

Dr. Dietz Ferenc
Szentendre város polgármestere
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Könyvajánló

PAT RON

„…Néha nap és néha hold, néha szent, néha sötétlő félelem, néha árnyék, néha fény, néha múlt és néha jelen, néha

“Sometimes it is the sun and the moon, a shadow, a light,

őriz, néha véd…” – Aknay János angyalairól jegyezte ezt az élményt Novotny Tihamér a közelmúltban.

sometimes the present, sometimes the past; sometimes it is a

Az angyalokról, akik sokszor maguk témái a képnek, máskor rejtőzködnek, leskelődnek rajta, be-benézve

guardian, a protector…” Not long ago, this was how Tihamér

ajtókon és ablakokon, és akik a művész táblaképeiről már többször is beköszöntek Debrecenbe. Önálló

Novotny recorded his experience of the angels of János Aknay,

tárlaton legutóbb 2006-ban mutatkozott be nagy sikerrel a Debreceni Művelődési Központ Belvárosi
Galériájában.

the angels who are the subjects of his paintings but who often
hide, steal a look, peer in through windows and doors, and who

A Munkácsy-díjas festőművész szívében hordja Debrecent, debreceni pályatársait és az itt élőket.
Gyermekkorában a Medgyessy-körben kezdte megismerni a művészet alapjait olyan nagyszerű

have visited in Debrecen through the panels of the painter several
times. To the great acclaim of the art-loving public, the last one-man

mesterektől, mint Veress Géza és Félegyházi László festőművészek. A kör létrehozásának 60.

show János Aknay presented was at the City Gallery of the Cultural

évfordulóján rendezett kiállításon csakúgy részt vett, mint más közös tárlatokon.

Centre of Debrecen in 2006.

Debrecen is szívében hordja a művészt, akit díjazott a város 1993-ban a XII. Debreceni

The Munkácsy-laureate painter has a special room in his heart for

Országos Nyári Tárlaton, 1996-ban a Millecentenáriumi Országos Nyári Tárlaton és 2008-ban

Debrecen, for the fellow artists of Debrecen and its citizens. In his childhood,

magkapta a XX. Debreceni Országos Nyári Tárlat fődíját.

he was initiated into art by such great masters as Géza Veress and László

Debrecen szeretettel fogadja a művész átfogó jubileumi kiállítását is.

Félegyházi. He has participated at both the exhibition commemorating the

Büszkék vagyunk az ehhez kapcsolódó könyv kiadására is.

sixtieth anniversary of establishing their Painting Circle and other joint shows

A könyvek már-már emberek, saját sorsuk van, saját lelkük – szeretettel engedjük útjára

of its members.

e kötetet, a benne közvetített művész lényegi „angyali” arcát.

And Debrecen, too, has a room for János Aknay in its heart: the city awarded him
at the 12th National Summer Exhibition of Debrecen in 1993 and the Millecentennial
Summer Exhibition in 1998, and he won the Grand Prize of 20th National Summer

Halász János

Exhibition of Debrecen in 2008.

(Debrecen város alporgármestere, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának
alelnöke)

Debrecen is delighted to receive his jubilee retrospective.
We are also proud of the album published on the occasion.
János Halász
Deputy Mayor of the City of Debrecen, Vice-chairman of the Parliamentary Committee on
Culture
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Novotny Tihamér

Tihamér Novotny

ÉLŐ MÚZSA – SZENTENDREI SZÍNTÉR
Angyal-, ikon- és városkép-szubsztanciák ezeregy változatban
Aknay János művészetéről

Living Muse – Szentendre Setting
Angel, Icon and Townscape Substances in a Thousand and One Versions
On the Art of János Aknay

Bevezető gyanánt

Introduction

Bár már jó néhány hosszabb és rövidebb lélegzetű lírai írásban és

Though I have attempted to map the art of János Aknay in several shorter or longer, lyrical and subjective essays, where

szubjektív hangvételű tanulmányban foglalkoztam Aknay János
művészetének feltérképezésével, amelyekben több-kevesebb siker-

I more or less successfully discussed and analysed his creative personality, the periods of his career, his methods of
representation, the development of his iconographic sign system, his integration into Szentendre life, his public

rel ecseteltem és elemeztem alkotószemélyiségét, pályaszakaszait, áb-

activities, the fundamental moods of his works, the sequences of his works, and have edited two volumes

rázoló módszereit, ikonográfiai jelrendszerének alakulását, szentendrei

on his work, 1 I have not yet turned out a lengthy, genuinely scholarly treatment with a, so to say, objective,

közegbe történő illeszkedését, közéleti tevékenységét, alkotásainak és

comprehensive approach.

műsorozatainak alaphangulatait és alapirányultságait, s két könyvet is

But can anything that is living, continuously taking shape, evolving and changing be summed up at all?

Any

szerkesztettem eddigi életművéről1, részemről a nagylélegzetű igazi, valódi,

Is it worth it? Is it reasonable? Summing up implies a closure (even if temporary), squashing things into

tárgyilagos megközelítés, mondhatni a tudományos igényű, összegző

a “forced” order or system. It is like when someone takes a train, but, for some odd reason, arrives at the

ai na

feldolgozás máig elmaradt.

destination before the engine itself, and thus believes that his unnatural, advantageous situation entitles

gya

De lehet-e, érdemes-e, értelmes-e összegezni mindazt, ami még ma is alakul, fejlő-

him to make statements on future outcomes.

pjáv

dik, változik? Hiszen az összegzés egyben (átmeneti) lezárás is, a dolgok „megerősza-

a l, B
IR Ó

kolt” rendbe, rendszerbe terelése. Egy kicsit olyan ez, mint amikor az ember felszáll egy

Ko r n

vonatra, de valamilyen oknál fogva előbb érkezik a célállomásra, mint maga a szerelvény,

This new attempt at interpretation will therefore not be able to fulfil (to use a fashionable term) a
contextualised role the world without would justly demand on such a voluminous performance, an
oeuvre of great sweep and no omissions; one that is both passionate and settled, full of life and of

é ll a l

ezért azt hiszi, ez az időszakos helyzeti előny feljogosítja őt arra, hogy előre nyilatkozzon

elevated moods, extraordinarily consistent and variegated.

, De
960
en, 1
b re c

a várható fejleményekről.
Így hát valószínű, hogy ez az újabb értelmezési kísérlet se tudja majd betölteni azt a kellően

Nevertheless, the Aknay phenomenon has become and is becoming decipherable and
systematisable from several points of view. And, let us add immediately, one of the main

(divatos kifejezéssel élve) kontextualizált szerepet, amit a külvilág már joggal elvárna egy ilyen

attempts, delightful novelties and accentuating yields of this volume, as well as the

volumenű teljesítménnyel kapcsolatban, egy ilyen nagy sodrású, kihagyások nélküli, egyszerre

retrospectives at the Szentendre ArtMill (September-October 2009) and the Debrecen

Első

higgadt és szenvedélyes vonásokban gazdag, élettel és emelkedett hangulatokkal teli, hallatlanul

MODEM (January-March 2010), is that these manifestations will be capable of fully

s g im

következetes és változatos életmű okán.

revealing and demonstrating the processes that have taken place in the oeuvre, the

s t ak

na z i
ént,

Ennek ellenére az Aknay-jelenség sok szempontból nézve mégis megfejhetővé, rendszerezhető-

births and wanderings of motifs, the becoming of leitmotifs, their turning into families

vé vált és válik. S tegyük hozzá, különösen ennek a könyvnek és nem utolsó sorban a szentendrei

of motifs, associations of signs, interminable types of image, which constitute the

1963

MűvészetMalomban (2009. szeptember – október), majd a debreceni MODEM-ban (2010. január – már-

particularities of this career that has lasted for some forty years now. More, they

cius) megrendezett és megrendezésre kerülő két kiséletmű kiállításnak is éppen az lesz a legfőbb törekvé-

will be able to draw the iconographical life tree that will initiate the viewer and

se, megörvendeztető újdonsága és nyomatékosító hozadéka, hogy ezek a manifesztációk szinte maradéktalanul képesek lesznek feltárni és megmutatni azokat az életműben zajló eddigi folyamatokat, motívumszületéseket és motívumvándorlásokat – vezérmotívumok keletkezését, motívumcsaládokká, jeltársaságokká, lezárhatatlan képfajtákká alakulását –, amelyek ennek a körülbelül negyven éve tartó pályának a jellegzetességét
adják. Sőt képesek lesznek felrajzolni azt a jól kitapintható ikonográfiai életfát, amely szerteágazó, új és újhajtású
képciklusainak növekedésalakulási titkába is beavatja majd a nézőt és az olvasót. Aknay János ugyanis termékeny alkotó, párhuzamos képsorozatokban gondolkodó, képvariációkban megújuló művész. Gyors és nyughatatlan ember.
Gyakran emlegetett, már-már közhelyszerű tény vele kapcsolatban, hogy művészete szervesen illeszkedik a Vajda
Lajos (1908-1941), Korniss Dezső (1908-1984), [Vajda Júlia (1913-1982)], Bálint Endre (1914-1986), [Sikuta Gusztáv

reader into the secrets of the growth of his bifurcating, new and new-shoot
cycles of paintings – for János Aknay is a prolific artist, who thinks in terms of
series, and who is renewed by variations. He is a fast and restless man.
It is an often-repeated, almost commonplace fact about him
that his art is organically related to the so-called lyrical constructive
or constructive surrealist school of Szentendre painting, hallmarked
by Lajos Vajda (1908-1941), Dezső Korniss (1908-1984), [Júlia Vajda
(1913-1982)], Endre Bálint (1914-1986), [Gusztáv Sikuta (1919-1985)],
Jenő Barcsay (1900-1988), László Balogh (1930), Pál Deim (1932),
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(1919-1985)], Barcsay Jenő (1900-1988), Balogh László (1930), Deim Pál (1932) és Kósza Sípos László (1943-1989)

and László Kósza Sípos (1943-1989). This artistic family tree is very

nevével fémjelzett ún. szentendrei lírai konstruktív, illetve konstruktív-szürrealista vonulathoz. Ez a képzőművészeti

organic, demonstrating an almost evolutionary development;

családfa bár nagyon szerves, már-már evolúciós jellegű törzsfejlődést mutat, megjelenéseiben mégis szinte kizárólag

however, its manifestations have produced and keep producing

egyéni leágazásokat, önálló utakat produkált (és produkál ma is). Egy ilyen leágazás önálló fává növekedett hajtása
tehát Aknay János művészete is.

almost totally idiosyncratic branch-offs and routes. János Aknay’s art is
such an off-shoot that has developed into an individual tree. To my mind,

Eddigi festői útja számomra egy többszörösen összetett, nagy kanyarokat és kacskaringókat leíró kettős spirál

the route he has taken as a painter resembles the movement and the

mozgásához és fáziseltolásos működési elvéhez hasonlatos, amely érzelmi alapon működő ösztönös automa-

phase-delay principle of a multiply double spiral with its many bends and

tizmusokat, saját vizuális gén- és kromoszómarendszereket, valamint logikai megfontolásokat foglal magába

curves, which includes instinctual automatisms based on feeling, individual
genetic and chromosome systems of vision, as well as logical considerations in
the process of creating gestures and signs, developing form and compositional

ben használt vagy átírt, átértelmezett rovásjelek stb., egyrészt a szentendrei architektúra elemeiből, másrészt a Duna-parti város (európai értelemben is!) progres�szív művészeti hagyományaiból, harmadrészt saját leleményeiből születtek és
születnek, táplálkoztak és táplálkoznak. Folyamatosan elhagy, majd újra felvesz bizonyos „festői” témákat (pl. Viszonyok, Kapcsolat, Kitörés, Angyal születik,
Angyalkapu, Nagy utazás, Útközben, Metamorfózis, Az én Szentendrém, Város,
Emlék, Őrangyal, Festőangyal stb.). Több igen jelentős korszaka után valódi szuverenitását a szentendrei és a hazai, s véleményem szerint az egyetemes művészettörténetben is, az ún. régi magyar vagy székely rovásjelek sajátos – emblematikusan konstruktív, majd szürreálisan ikonikus,
végül expresszíven alanyi – használatával érte el. A sokszor „elolvasható” tartalommal is feltöltött „tulajdonjegyei” – a 80-as évek elejétől kezdődően – általában feszesen komponált, négy, három vagy

9

are unknown.)
The recurrent, stylised basic motifs of Aknay, namely: house, door, window, gate, roof, gable, church
tower, Calvary, angel, puppet, icon, cross, runes taken over directly or reinterpreted, re-scribed, etc.,
were and born of, were and are nourished by, first, elements of Szentendre architecture; second, the
progressive painterly tradition (progressive by European standards) of this Danube-side town; and, third,
his own invention. He continuously abandons his “painterly” themes only to pick them up again later
(e.g. Connection, Relations, Eruption, An Angel is Born, Angel Gate, The Great Journey, On the Road, Metamorphosis,
My Szentendre, Town, Remembrance, Guardian Angel, Painter Angel, etc.). After several significant periods, he

genuinely established himself as a sovereign painter in Szentendre and Hungarian art, as well as, I believe, in the
history of world art when he applied the so-called old Hungarian or Székely (Szekler) runes in his characteristically
emblematic constructive, then surrealistic iconic and, finally, expressive subjective ways. Since in the 1980s, he has
placed these “proprietary brands” of his, often including “readable” content, in picture fields compartmentalised
in four, three or two window-like sashes. We might as well say that the handle on the sash is the “tamga” itself!
The interpretable emblematic sign is the key for the eyes peering into “endlessness”, the universe. For instance, the runes
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due to technical problems, but their serial numbers were not deleted from the registration
system.2 In our estimate, thus, there are no more than fifty of the earlier works whose whereabouts

S T ÉN

a régebben keletkezett lappangó képek száma nem lehet több ötven-hatvan darabnál.)
Aknay János visszatérő stilizált alapmotívumai, úgymint a ház, ajtó, ablak, kapu, tető,

im n

a print, and excluding copies of originals, C-prints) number 1176. (The material of the book
was closed in June 2009, and, during editing, we had to leave out only seventeen pictures

SEBE

nek a művek nem töröltük a sorszámát a regisztrációs rendszerből.2 Becslésünk szerint tehát

fe s t
ő mű

sekor mindössze tizenhét festményt kellett kihagynunk technikai problémák miatt, ám ezek-

By the account of this book or rather oeuvre catalogue, his autonomous works (viewing
the 19 group numbers and within them the local numbers, counting as one all copies of

vé s z

va – 1176 darabra tehető. (A könyv anyagát 2009. júniusában zártuk le, s az album szerkeszté-

(osz
t

példányát tekintve, illetve az eredeti alkotások másolataként létrejött C-printeket nem számol-

re-varying, re-living, re-shaping, re-tailoring them, and putting them in newer and
newer situations.

Ké p

számát, s a táskaszámokon belüli lokális sorszámozását) nézve, s a szitanyomatoknak csak egy-egy

gás ,

Autonóm műveinek száma – a jelen könyv vagy inkább oeuvre-katalógus sorszámozását (19 táska-

u da

sets aside certain (basic) themes, (mother) motifs, symbols and signs made into
emblems only to return to them all over again, re-creating, re-inferring, re-joining,

m, B

structure. We can observe that he periodically abandons, so to say, “forgets” or

(újjá) teremti, kikövetkezteti, összeereszti, (át) variálja, újra éli, átformálja és átszabja, illetve más és más
szituációba helyezi azokat.
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hogy periodikusan elhagy, úgymond „elfelejt”, félretesz, később azonban egy váratlan fordulattal újra felvesz bizonyos (alap) témákat, (anya) motívumokat, emblémává alakított jelképeket és jeleket, s állandóan

B a ll a

a gesztus- és jelteremtés, a formaképzés és a kompozíciós szerkezetalakítás folyamatában. Tapasztalható,

kettő részre osztott ablakszerű képmezőkbe kerültek és kerülnek.

“

Mondhatnánk úgy is, hogy az ablakosztásokon a kilincs maga

” for “S” and in “Á”, parts of Aknay’s painterly iconographic alphabet, are joined to make wings in these picture
panels: angel-like beings come and go through these imaginary and meditational windows…

a „tamga”! Az értelmezhető emblematikus jel a nyitja, a kulcsa a

Moreover, beyond the abstract, the joyful, dramatic, balladic, and tragic plots of his works often take shape in concrete

„végtelenbe”, az univerzumba kémlelő emberi szempárnak. Példának

or figural form (in colour, composition, dynamism) – often before the very eyes of his viewers as he manages to

okáért a festői ikonográfiájának ábécéjéből a rovás

(„S”) és

(„Á”)

elevates his personally intoned pictures to have a community aspect during his vernissages. I am therefore

betűje szárnyakká egyesül a képtáblákon: angyalszerű lények járnak ki és
be ezeken az imaginárius és meditációs ablakokon...

convinced that, beside Ferenc Martyn (1899-1986), who sometimes used Latin characters as structural elements
in his pictures, or József Jakovits (1909-1994), who forged Hebrew script into his works, János Aknay, by a

Hovatovább nála a mű örömteli, drámai, balladai vagy tragikus cselekménye

surprisingly novel application of selected Székely runes, transforming them into personal pictorial signs, was

az absztrakton, az elvonton kívül, olykor konkrét, máskor figurális formában is
ti
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(színben, kompozícióban és dinamikában) megfogalmazódik a nézők szeme

capable of creating a distinctive oeuvre within the art of Szentendre, more broadly, Central Europe and even
in the world.

láttára, hiszen megnyitói alkalmával személyes hangvételű képeit mindig képes
közösségivé avatni. Meggyőződéssel vallom tehát, hogy pl. Martyn Ferenc (1899-

If I were to condense the characteristic features and themes of his art to date in a single compound
sentence, I would make the following observation.

1986) mellett, aki bizonyos esetekben latin betűket használt fel képei építőelemeiként vagy Jakovits József (1909-1994) mellett, aki héber írásjeleket olvasztott egyes

The extraordinarily consequent, diverse, variegated art of János Aknay, employing as it does a full
range of purely abstract, emblematic and figural representation, is organised around two main

műalkotásaiba, Aknay János a székely rovásírás néhány kiválasztott elemének meglepően újszerű alkalmazásával és személyes képi jellé történő alakításával egy rendkívül karak-

groups of themes: first, the imagery of town and, second, that of angels, icons of angels and people,
but it should also be borne in mind that both groups were inspired primarily by Szentendre!

teres művészetet tudott teremteni itt Szentendrén, s tágabb értelemben, a közép-európai

In other words, the home of the living muse, Aknay’s source of inspiration, has always been and

régióban, sőt a világ művészetében is.

will probably be Szentendre wherever he happens to move transitorily, wherever he stays for

Ha azonban egyetlen bővített mondatba szeretném sűríteni eddigi életművének legfőbb

the time being, wherever he dreams, imagines, constructs, and creates.

sajátosságait és témáit, akkor a következőket kellene megállapítanom róla:

Though its unity always contested, Szentendre art came into being in the 1920s and 1930s,

Aknay János rendkívül következetes, színes és változatos, a tisztán elvont, az emblematikus és

and, ever since that time, constructive surrealism has been one of its most important and

a figurális megjelenítés skáláján mozgó művészete két nagy témacsoport, a városképek és az angya-

influential trends. Great predecessors shaped its substantial forms and essential contents,

lok vagy angyal- és emberikonok köré rendeződik és szerveződik. De megjegyzendő, hogy ez idáig

and it is in its ever increasing wholeness where the art of János Aknay belongs in its

a két témacsoportot jobbára Szentendre inspirálta! Tehát az élő múzsa lakhelye, otthona, szellemi forrása mindig is ez a szentendrei színtér volt és valószínű, lesz, bárhova is költözzön ideiglenesen, bárhol is

own right. Without ever losing its essential qualities, without ever changing to the
extent of liquidating itself, this substantial fullness has been endowed with its self-

tartózkodjon átmenetileg, akárhol is álmodjon-álmodozzon, fantáziáljon, szerkesszen és konstruáljon bármit is az alkotó!
Valamikor a múlt század ’20-as ’30-as éveiben kialakult a szentendrei művészet sokat vitatott fogalma, amelynek
egy szűkebb rétegét az úgynevezett konstruktív szürrealizmus máig hatoló stílusvonulata adta és adja. Ebbe a nagy
elődök által kialakított szubsztanciális formai és tartalmi jellegbe, folyton növekvő egészbe illeszkedik Aknay János
önálló szubsztanciával bíró művészete is. Ennek a nagy önfeltáró és öngerjesztő egésznek a belső mozgását és állandó átalakulási képességét tehát – anélkül, hogy a jelenség legbelsőbb lényege elveszne (!), vagy önfelszámoló módon
megváltozna, megszűnne – éppen ezek a sajátos utakon járó, tartalmas egyéni életművek adják és biztosítják.
De mi az az általános törvényszerűségeket megmutató legbelsőbb lényeg, amire Szentendre esetében még mindig
felkapjuk a fejünket?

revelatory and self-inducing internal movement and its capacity to transform by
the very individual, idiosyncratic ways the artists concerned have taken.
But what are these essential qualities pointing to general regularities, what are
the principal moments of Szentendre art we always turn our attention to?
Beyond the two main stylistic categories, the (lyrical) constructive and
the surreal, when we notice the rational and irrational combination and
construction on top of one another of motifs, elements of reality, life
situations (!), studied and abstracted from the history and structure
of the city we tend to find primarily an intimate personalness that
creates individual mythologies, a trans-reality and dreamfulness

10

A két fő stíluskategórián túl – (lírai) konstruktív és szürreális –, amikor is a kielemzett és elvonatkoztatott várostörténe-

striking extrasensory notes, an attribution of sacrificial and magic

ti és városszerkezeti valóságelemek, élethelyzetek (!) és motívumok racionális és irracionális összeszerkesztését, egybe

functions, roles, operation to the painting as such. Szentendre

és egymásra építését tapasztaljuk, ezt leginkább az egyéni mitológiákat szülő meghitt személyességben, az érzékfe-

constructive surrealism can therefore never be deemed to be a cold,

letti húrokat pengető valóságon túliságban vagy álomszerűségben, valamint a képnek tulajdonított szakrális és mágikus funkcióban, szerepben, működésben találjuk meg. A szentendrei konstruktív szürrealizmus tehát sohasem
nevezhető hideg, tárgyilagos, hűvös és profán, pusztán dekoratív absztrakciónak, vagy a szó szoros értelmében
veendő konkrét művészetnek. Tudniillik ez az irány napjainkig megőrizte antropomorfizáló, átlelkesített, istenes

objective, reserved and profane, merely decorative abstraction or a
literally concrete art. The tendency has preserved its anthropomorphic,
spiritualising, divine drive (even though at times it has broached more
frivolous, earthy subject matter).

jellegét (még akkor is, ha olykor frivolabb, világiasabb témákat feszeget).

So in the past few years, János Aknay has mostly focussed on these two

Aknay János tehát az utóbbi jó néhány évben már csak erre a két nagy témára koncentrált és koncentrál.

latter themes. With the one qualification or rather adage (!) that his angel

of substances (sign features) finely merge into one another. These angels, angel

s állnak össze már-már egy folytatásos képregénnyé.
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into individual painting wholenesses with unbelievable imaginative richness, become surreally
glittering automatically written stories of the self, monuments of prematurely deceased family

enti

képzeletgazdagságban variálódnak önálló kép-egészekké, alakulnak szürreáliasan villódzó,
önkiírásos öntörténetekké, a korán elhunyt családtagok, festők és barátok emlékműveivé,

metaphysical moods: the abstract and semi-abstract angel-icon persons of his spiritual
theatre, his composed and dramatised symbol stories – though born of the same town – vary

na M

ponált, dramatizált szimbólum-történetei – bár egyugyanazon város szülöttei – elképesztő

lis V

nyeinek helyszínei, lélekszínházának absztrakt és félabsztrakt angyal-ikon szereplői, megkom-

created world, and turn them into colourful and sacrosanct paint inlays and silence stories
of plane constructive poetic coulisses. The scenes of his paintings are far from lacking

k ar h

városrészleteit, hogy színes és megszentelt festményintarziákká, sík-konstruktív költői kulisszák
néma csendtörténeteivé alakítsák azokat. A metafizikus hangulatokat sem nélkülöző festmé-

abode, their home out of the strictly formulated, puritanically structured, nevertheless
lyrical, slightly or tightly constructive details of Szentendre at the other end of the artist’s

„ BM

puritán szerkezetességű, mégis lírai hangulatú, puhán vagy feszesebben konstruktív szentendrei

icons or human-puppet or angel-like figures make their mysterious life space and

ente

az angyalok, angyalikonok vagy emberbábu- és ikonféleségek titokzatos élet- és lakóterükké, ottho-

(197
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often appear in icon or icon-like shapes, and often even the personal attributions

szubsztancia személyes attribúciói (jel- és jegysajátosságai) finoman egymásba olvadnak. Azután ezek
nukká teszik a művész teremtett világának másik végpontján elhelyezkedő, szigorú fogalmazású,

yo k ”
, 196
7- 69

figures (beyond their characteristic abstract, emblematic or figural features)

alakábrázoló jellegzetességeiken túl) gyakran költöznek ikon- vagy ikonszerű formákba, sőt, olykor a két

ű, Sz

Azzal a megszorítással vagy inkább bővítéssel (!), hogy angyalfigurái (az absztrakt, emblematikus, vagy

angyal-ikonjait, illetve szerkezetes városkulisszáit látva egyszerűen az az érzésünk támad, hogy nincs, nem is volt, nem is lesz és nem is lehet hiányzó elem

never was, never can or will be anything missing from this communitarian yet subjective, Mendeleev table
of images, this sanctified Szentendre iconostas.

ebben a közösségivé avatott, szubjektív, képi Mengyelejev-táblázatban,
The Career, in Brief

ebben a megszentelődött, szentendrei ikonosztázban.

János Aknay was born in Nyíregyháza on the 28th of February, 1948. His father also János Aknay (1913-1986)
Pályakép-előzetes, röviden

was an economist, a supervisor at the Hungarian National Bank, and his mother Anna Bíró (1917-2007) had had a

Aknay János 1949. február 28-án született Nyíregyházán. Édesap-

secondary-school training in commerce, but stayed at home as a housewife. They brought up their four children

ja, idősb Aknay János (1913-1986) MNB felügyelő és közgazda, édes-

honourably, though János’s career did not follow the usual track of his siblings. He completed his primary education

anyja, született Biró Anna (1917-2007) kereskedelmi iskolát végzett
háztartásbeli volt. A szülők négy gyermeküket becsülettel

11

in Debrecen, but then, as a talented drawer and painter-to-be, he went on to the Budapest Fine and Applied Arts
Gymnasium as a boarder, and did his final exams in 1967. After two and a half years of national service (1967-1969) and

n os

labours unstoppably even if he happens to have no paint or canvas at hand. Seeing his girl, painter,
guardian or town-protector angel icons and his structural town coulisses, we have the feeling that there

AY J
á

ténetesen nincs ecset és festék a kezében. Leány-, festő- és őr- vagy városvédő

In every moment of his existence János Aknay paints. Like a perpetum mobile, his mind and fantasy

AK N

Agya és fantáziája, mint egy örökmozgó, leállíthatatlanul működik, akkor is, ha tör-

, Du

members, painters and friends, and assemble in the end to become a kind of comic book.

Mert Aknay János valószínűleg létezésének minden pillanatában fest és dolgozik.

felnevelték és iskoláztatták, bár János életútja a testvéreihez

a year of preparation, he started, with good chances, to sit for his admission exams to the Academy of Fine Arts (1970),

képest nem egészen szokványos módon alakult. Ő az általános is-

but the secret police wanted to recruit him as an informer. He, however, with the innocent sweep of one who would

kola alsó és felső tagozatát még Debrecenben végezte el, de mint

not be blemished, he rejected the base offer of the “slayers of being”. Department III/III quickly took steps: it tried to

tehetséges rajzos és festőpalánta, kollégistaként már a budapesti

stop the renitent young man from starting his art studies by sending two “mistaken” call-up papers to Debrecen,

Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban folytathatta tanulmányait, s itt

thereby indicating its “threats”. For clarity’s sake, János made a meagre living by window-dressing in Budapest at

is érettségizett 1967-ben. A két év és egy hónapos sorkatonai szolgálata

this time, living in digs, and had to travel to Debrecen to clarify the double “mistake” once just before, once just

után (1967-69), amikor is egy év előkészítővel a háta mögött (1969-70) sikerrel kecsegtető módon harmadszor is nekirugaszkodhatott a felvételi vizsgák-

after the admissions exams. However, he could not enjoy the good results of his exam, he could not enrol at the
Academy of Fine arts, and so decided, in February 1971, to move “finally” (?) out of the purview of the political

nak a Képzőművészeti Főiskolán (1970), a belügyi szervek megpróbálták be-

police and establish himself in Szentendre. He has been living there ever since; the town has become his
cultural and social medium, his unobstructed “Academy of Fine Arts”. Aknay is an extraordinarily active

tével keményen és kategorikusan visszautasította a „létrontók” sanda ajánlatát,

man with a strong sense of solidarity and charity. There is hardly a significant cultural or art event in

ezért a „III/III-as ügyosztály” intézkedett: két egymásután kézbesíttetett, Debrecenbe szóló (!) „téves” (!) behívóval, mondhatni figyelmeztetőleg (!), vagyis a fenyegetés
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szervezni a fiatalembert. Ő viszont a beszennyezhetetlenség ártatlan lendüle-

Szentendre in which he is not involved in some way or another.
In 1972, he is one of the founding members of the legendary Lajos Vajda Studio, which he is still

„ráutaló” (!) eszközével próbálta megakadályozni a renitens fiatalembert abban, hogy

one of the formative members of. In 1976, he joins the Young Artists’ Association; in 1977, the Art
Fund; in 1983, the Association of Hungarian Fine and Applied Artists. With seven other Vajda Studio

ekkor már Budapesten kirakatrendezőként dolgozott, igen szűkösen élt, s egy sivár albér-
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elkezdhesse felsőfokú tanulmányait. [Ehhez azonban vegyük figyelembe, hogy János
letben lakott! Tehát kétszer kellett hazautaznia Debrecenbe, hogy tisztázhassa a „kétrend-

v e l,

t [ Va
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beli félreértést” (!): előbb a felvételi előtt, majd a felvételi után.] A jól sikerült vizsgák eredmé-

members, he experiments with plastics at the Tisza Chemical Works at Leninváros, i.e. Lenin
City (today Tiszaújváros). He is present at the establishment of the Graphics Workshop (1980),
active among the founders of the Art-éria Gallery (1986). In various industrious and innovative

v i ll a

1971. februárjában úgy döntött – a politikai hatalom látóköréből „végleg” (?) kikerülendő –, egy

ways, he supports the young members of the Marosvásárhely (Tirgu Mures) art group the
former MAMÜ; he organises an auction exhibition in support of Transylvanian refugees

házzal odébb áll, és kiköltözik Szentendrére. Azóta itt él e városban, ez a kulturális és szociális kö-
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and against the village demolitions (Vajda Studio, Cellar Workshop, 1988), and arranges a

zege, ez lett az ő megszakítatlan „Képzőművészeti Egyeteme”. Aknay János ugyanis egy rendkívül
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nyét azonban már nem élvezhette, a Képzőművészeti Főiskolát mégsem kezdhette el, ezért

demonstrative show for the genuine recognition of the martyrs of 1956 (Vajda Studio,

aktív, szolidáris, segítőkész alkat. Szinte nem lehet egyetlen olyan fontosnak nevezhető, a művészeti

Cellar Workshop, 1989). Between 1985 and 1993, he teaches drawing and painting the

életet valamilyen formában érintő eseményt találni Szentendrén és annak vonzáskörében, amelyből

István Szőnyi Free School at Zebegény. In 1994, he is one of the founding member

valamilyen módon ne vette volna ki a részét.
1972-ben alapító tagja, s azóta is egyik meghatározó egyénisége a mai napig működő, s mára legendás-

of the PATAK Group; also from 1994, he is a regular guest together with István ef
Zámbó and Ottó Vincze of the German MYTHEN Group until its termination in

sá váló Vajda Lajos Stúdiónak. 1976-ban fölveszik a Fiatal Képzőművészek Stúdiójába, 1977-ben a Művészeti
Alapba, 1983-ban pedig a Magyar Képző-és Iparművészek Szövetségébe. Az alaptagsága előtt hét másik „vaj-

2004. In company with Péter Bereznai, Ferenc Kis Tóth, Gábor (Matyó) Matyófalvi,
and OttóVincze (as well as Dr. Ferenc Hann as art-historian ideologue),

dás” társával együtt műanyagokkal kísérletezik a leninvárosi (ma Tiszaújvárosnak hívjuk) Tiszai Vegyi Kombinát-

he founds the unfortunately short-lived PENTATON group in 1992.

ban (a TVK-ban). Jelen van a helyi Grafikai Műhely megalakításánál /1980/, s ott serénykedik az Art-éria Galéria

He participates in setting up the Szentendre open-air sculpture exhibition

alapítói közt /1986/. Számos formában és leleménnyel segíti a marosvásárhelyi fiatal képzőművészeket (az egykori

(1995); he bustles with activity, publicly protests for preserving the Old

MAMŰ csoport tagjait), támogató célzatú kiállítást szervez az erdélyi menekültek érdekében és a falurombolás ellen
/VLS Pinceműhely, 1988/, demonstratív jellegű tárlattal tüntet társaival 1956 mártírjainak méltó elismertetéséért /VLS
Pinceműhely, 1989/. 1985-től 1993-ig a Zebegényi Szőnyi István Művészeti Szabadiskola rajz- majd festőtanáraként tevékenykedik. 1994-ben egyik alapító tagja a PATAK Csoportnak, és ugyanettől az évtől kezdve ef Zámbó Istvánnal és Vincze

Artists’ Colony, offers his works in order to help any worthy cause (e.g.
the foundation of the ArtMill) in the interest of Szentendre. He can
also be found on the boards of various nation-wide organisations
(Fine Arts Section of the Association of Hungarian Creative Artists,
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Ottóval egyetemben rendszeres vendége a 2004-ig működő németországi Mythen csoportnak. 1992-ben Bereznai
Péterrel, Kis Tóth Ferenccel, Matyófalvi (Matyó) Gáborral és Vincze Ottóval (Dr. Hann Ferenc művészettörténész-

2001-05; HUNGART Rights Management Association of Visual
Artists; Fine Arts College of the National Cultural Fund Programme,

ideológus közreműködésével) megalakítja a sajnos csak rövid életű Pentaton csoportot, részt vesz a helyi

2004-08; Batthyány Circle of Artists, Public Foundation for the

Szabadtéri Szoborkiállítás elindításában /1995/, tesz-vesz, ha kell, nyilvánosan protestál a Régi Művész-

Szentendre Open-air Museum; Hungarian Academy of Artists), etc., etc.

telep megmaradása érdekében, és készségesen adakozik művei felajánlásával bármilyen jó ügyért (például
a MűvészetMalom létrejöttéért stb.), amely a város kulturális érdekét szolgálja. De megtaláljuk őt az országos
jellegű képzőművészeti szervezetek tisztségviselői között is (MAOE Képzőművészeti Szakosztálya /2001-05/;

THE CAREER – ITS MAJOR STATIONS, CYCLES
AND MOTIFS

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület; Nemzeti Kulturális Alapprogram KépzőAntecedents: Juvenilia (1956-59; Art-circle Years (1959-63);
al), R
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“Little Academy” Years (1963-67); “Transitory” Period (1967-71~)
It is rather interesting in itself that a successful artist preserves the majority of his
childhood and youthful works (e.g. battle scenes and study drawings) for future

badságharc évfordulójára, előkerült sok korai rajzom, amelyek történéseket ábrázolnak, csoportképek, csataképek formájában, de talán korrajznak, vagy illusztrációnak is nevezhetném őket. Másodikos tanuló voltam akkor és a szüleim minakarok lenni. Külön örömömre szolgált, hogy felvettek az iskola szakkörébe, ahol nagyon élveztem a munkát, a nagyobb diákokkal való együttlétet. Ez a jeles esemény Debrecenben volt, ahol a szüleimmel együtt él-

the school art circle, where I loved to work and delighted in the company of elder pupils. This dear
event took place in Debrecen, where I lived together with my parents. I had an excellent draughtsman
teacher in the person of Géza Veres, from whom I learned a lot as he was great man and directed me with
an exceptional pedagogical sensibility as I tried my wings; his whole mentality had a decisive influence on
me. Opposite our house, lived József Rimóczy [1903-1989], the painter and educator, whom I owe a lot, too.
They were the ones who actually started me on my career. It should be known that it was very difficult to be
admitted to the Gymnasium of Fine Arts – I was the only one from the whole county at the time.”3
Aknay has five drawings explicitly depicting 1956 events among the works in his folder. Typically, just as one would

tem. Kitűnő rajztanárom volt Veres Géza személyében, akitől nagyon

expect of 7-8-year old, the exciting, heroic, mysterious, agitated events cause a great stir in the mind of the child:

sokat tanultam, mert nemcsak embernek volt igazán jó, hanem rend-

full of pathos, impromptu plotting and exciting mosaic presentation, the tanks and lorries bearing Kossuth’s arms

kívüli pedagógiai érzékkel irányította kibontakozásomat és nagy hatással volt rám szellemisége is. A velünk szembeni bérházban la-
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attack a red-flag, red-star barracks; the soldiers of the barracks with Hungarian flags and the insurgents coming in tanks
unite zealously; the Russians and the Hungarians encounter… All other drawings between 1956 and 1959 depict battle
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descriptions, illustrations of an age. I was a second-form boy, and my parents fully supported my
ambitions. I had already decided that I would become a painter. I was overjoyed to be admitted to

sé gé

rajzolgatni, a ceruza jól járt a kezemben. Most, hogy visszagondolok az 1956-os sza-

Thinking back of the 1956 freedom fight now, several of my drawings made at the time turned
up, representing events in the form of group and battle scenes, but I could perhaps call them

Fe l e

Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Körben, valamint a budapesti Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban eltöltött éveire. Idézzük őt: „Öt-hat éves koromban kezdtem el

“I started to make my first doodles at five or six, and was quite good at handling the pencil.

s ké

mát őrzi, igyekezett, igyekszik felkutatni és megőrizni. Az egyik vele készült riportjában szívesen emlékezik ere az örömteli és hosszú időszakra, az ekkor készült rajzaira és a debreceni

the Little Academy: the Gymnasium of Fine and Applied Arts in Budapest. Let us quote him:

e re k

tette, ezt teszi. Szinte mindent, ami a keze nyomán fennmaradt, mindent, ami a keze nyo-

t gy

ráadásul meg is becsüli őket, paszpartukat, kereteket készíttet számukra. Aknay János is ezt

he was delighted to conjure up the memories of his long and joyful early period, the
drawings he made then, the time spent at the Ferenc Medgyessy Art Circle in Debrecen,

ü k ke

ifjúkori munkainak nagy részét (például csataképeit és tanulmányrajzait), s még inkább az, ha

ab á
v al é

Az már önmagában is érdekes tény, ha egy sikeres képzőművész tanulságul megőrzi gyermek- és

denben támogatták rajzi ambícióimat. Már akkor elhatároztam, hogy festő

framing them with care. This is what János Aknay has been doing. Whatever that had
come into being by his touch, he has tried to keep track of or retain it. In an interview,

r (A K

képző” (1963-1967); „átmeneti” időszak (1967-1971~)

s Sá

Az előzmények: gyermekkori művek (1956-1959); szakköri évek (1959-1963); „kis-

rikáv

lessons, but it is even more interesting if he even appreciates them, mounting and

épt á

A pályakép és annak jelentősebb állomásai, ciklusai és motívumai

re i K

Közalapítvány; Magyar Művészeti Akadémia)… és még sorolhatnánk.

S ze n
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művészeti Kollégiuma /2004-08/; Képzőművészek Batthyány Köre; Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum

kott Rimóczy [József (1903-1989] festőművész tanár úr, akinek szin-

scenes, the most important wars and sieges in Hungarian history as seen by a child. In some of the drawings, the visibly

tén sokat köszönhetek. Tulajdonképpen ők indítottak el a mű-

concerted, rhythmic, mass-like movement of soldiers engaging in battle, the presentation of their common power

vészi pályán. Tudvalévő, hogy a Képzőművészeti Gimnáziumba

and energy are quite noteworthy. These battle pictures, especially the Hungarian General in colour pencil he made

nagyon nehéz volt bejutni – Hajdú-Bihar megyéből [akkor] egye-

at the age of ten in 1959 betray many things about the future János Aknay’s personality inclined to strong, definite

dül engem vettek fel”3

emphasis, his inherited patriotism, his historical interest, his attraction to arms, his reverence of “example men” and

Az albumban található ceruzarajzok közül öt kifejezetten 1956 történése-

“example oeuvres”,4 his appreciation of resolute and firm human character and great personality. In three other

ivel foglalkozik. Tipikus módon, mondhatni pont úgy, ahogy egy 7-8 éves

interviews, the artists dwelled on his art-circle and gymnasium years.5 He tells the story that he drew 70x100 (!)

gyermeki lélekben és tudatban lecsapódhatnak a felkavaróan izgalmas, hő-

portraits of Petőfi, Ady and Attila József in chalk, having joined the art circle in 1959, and that he felt his pictures,

sies, titokzatos és mozgalmas események: pátoszos, rögtönzött meseszövés-

were if not better, certainly different from those his eminent class mates produced. This was why many were
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sel és tényszerű mozaikszerűséggel. Kossuth-címeres tankok és csapatszállítók
ostromolják a vörös zászlós, vörös csillagos laktanyát; a magyar lobogós laktanya

surprised at his admission to the Budapest Fine-arts Gymnasium later.
At the Ferenc Medgyessy Fine Arts Circle (1959-63), he worked under the hands of artist teachers, men of

katonái és a felkelő harckocsizók lelkesülten egyesülnek; az oroszok és a magyarok

great erudition and formidable intellect, who provided him plenty of ammunition in both craftsmanship

e mu

megütköznek stb.. A többi 1956 és ’59 között keletkezett ceruzarajza is kizárólag csa-

tató
(A K N

tajelenetet ábrázol, a magyar történelem kiemelkedő jelentőségű ütközeteit és város-

á
AY J

tromait örökítik meg, gyerekszemmel. Néhány rajzban egészen figyelemreméltó a harc-

and art history, and did all they could to ensure that he would be admitted to the “Little Academy”.
The above-mentioned Géza Veres (1899-1970) was his favourite teacher, who had been a pupil
of István Csók (1865-1961) and Oszkár Glatz (1872-1958), “had fought in World War I, and so met

n os

ba bocsátkozó, nekilendülő katonaemberek tömegszerű, együttes erő- és energia szerin-

László Mednyánszky [1852-1919] and János Vaszary [1867-1939].” He had also studied under József
Menyhért (1901-1976), “who wrote studies in art history,” Lajos Bíró (1927), who “graduated in

éves korában készített 1959-es datálású Honvédtábornok című színes ceruzarajza már nagyon

ról: K
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ti, látványosan szervült, ritmikus mozgatása, mozgása. Ezek a csataképek, s különösen a tíz
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sok mindent elárulnak a későbbi Aknay János erős, határozott hangsúlyokat kedvelő személyi-

Hungarian and history and later drawing at Eger, and who was already teaching at the art
department in his final year. His career was broken by the 1956 revolution: he became one

,

ai Vá

n os

, Bu d

á
AY J

o ln a

AK N

K áp

é la ,

hál y

ségéről, örökölt hazaszeretetéről, történelmi érdeklődéséről és a fegyverek iránti vonzalmáról,

of its leaders, and was imprisoned for four years;” László Félegyházi (1907-1986), who had

a „példa-emberek” és „példa-életművek”4 iránt érzett tiszteletéről, valamint a határozott és szilárd

been a pupil of Oszkár Glatz, but he had also studied at the Nagybánya artists’ colony.”6

emberi karaktereknek, a nagy jellemeknek kijáró megbecsüléséről.

János Aknay has good memories of and is grateful to almost all his teachers at the Little

A művész három másik, vele készült beszélgetésben is többször kitér a szakköri és a gimnáziumi évei-

Academy; for example, his class master Jenő József Percz (1915), the sculptor, and Pál

re. Elmeséli például, hogy negyedikes-ötödikes korában [a képzőművészeti szakkört 1959-től (!) kezd5

0
r, 20

te el] már Petőfi, Ady és József Attila portréját rajzolta szénnel 70x100-as méretű (!) papírokra, s hogy ő is

M. Kiss (1911-2001), who both taught him art history; as well as Ferenc Sebestyén
(1905-1972), whom he still regards his master. It is worth quoting him again on this

0

érezte, ha a rajzai nem is feltétlenül jobbak, de valahogy mások, mint az eminens osztálytársaié.

period: “I remember Andor Kántor [1901-1990] quite well, he was the head master,

Ezért később sokan csodálkoztak azon, hogy felvették őt a budapesti képzőművészeti gimnáziumba.
A Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Körben (1959-63) kiváló szellemiségű és műveltségű, tapasztalt festőművész-pedagógusok keze alá került, akik mind a képzőművészet, mind a művészettörténet terén kellő szak-

and also Lajos Pándy [1895-1957], who had no longer taught. During the Rákosi
regime, many an artist went to tow the party line, but some chose to teach
without serving time. It was thus in an excellent spirit, through conscientious

mai ismerettel és tudásanyaggal látták el őt, s mindent elkövettek, hogy a kisképzőben folytathassa tovább ta-

pedagogical labours that we could build our professional skills.

nulmányait. A már említett, számára legkedvesebb tanára, Veress Géza (1899-1970) Csók István (1865-1961) és Glatz

They provided us great ammunition, one for a whole life, shaping our

Oszkár (1872-1958) tanítványa volt, aki „harcolt az I. világháborúban, itt ismerkedett meg Mednyánszky [Lászlóval
(1852-1919)] és Vaszary [Jánossal (1867-1939)]”; Menyhárt József (1901-1976) „művészettörténeti tanulmányokat is írt”,
Bíró Lajos (1927) „Egerben szerzett magyar-történelem, majd rajztanári diplomát, tanulmányainak utolsó évében már
a rajz tanszéken tanított (…), pályáját az 1956-os forradalom szakította meg: az egri forradalom egyik vezetője lett,

entire professional careers, and if anyone cared to listen, their every wink,
every idea would grow into noble intent in the years that followed. I
was particularly affected by art-history classes, where I was given a
high-level overview of the ages and styles in the intersections of
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emiatt négy évi börtönre ítélték”; Félegyházi László (1907-1986) mestere szintén Glatz Oszkár volt, de tanult Nagybányán is”.6

theory and practice. I owe a lot to Mr. Ferenc Sebestyén, a painter

Aknay János a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumból szinte az egész tanári karra szívesen emlékszik, és csak hálával

and sculptor, who handed down to us the mentality he was given

gondol. Például Percz Jenő József (1915) szobrászra, aki az osztályfőnöke volt, vagy M. Kiss Pálra (1911-2001), mindket-

by István Réti [1872-1945], which meant a connection to Nagybánya.”7

ten művészettörténetet tanítottak. Sebestény Ferenc (1905-1972) szaktanárát pedig mindmáig a mesterének vallja.
Érdemes idéznünk a jelzett időszakra vonatkozó szavait: „Kántor Andorra (1901-1990) jól emlékszem, ő volt az iskola
igazgatója, Pándy Lajos (1895-1957) akkor már nem tanított. A Rákosi-rendszerben nagyon sok kiváló művész állt
be a „sorba”, mások inkább a pedagógusi pályát választották, megalkuvás nélkül. Kiváló szellemben építhettük
szakmai tudásunkat a lelkiismeretes tanári munka révén. Óriási muníciót adtak, amely egy életre szólt, deter-

szönhettem Sebestény Ferenc tanár úrnak, aki festő és szobrász volt, átadva a Réti Istvántól [1872-1945]
kapott szellemiséget, amely Nagybányával is összefüggött.”7 A tanárok becsületes és lelkiismeretes
munkáját mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy osztály- és iskolatársai közül nagyon sokan maradtak a pályán. A neveket sorolhatnánk: Aranyi Sándor (1949), Birkás István (1947), Dienes Gábor
(1948), Fábián Pál (1949), Kiss Zoltán László (1949), Mosonyi Kiss Gusztáv (1949), Nagy Gábor (1949),

the genres of landscapes and portraits, we can observe the following.
The first period of landscapes seems to have been between 1959-1970. These works
were on paper, cardboard and canvas in watercolour, oil and pastel. Two 1970 landscapes
stand out from among them in quality, with the perceptible influence of István Nagy (18731937) in them. Much later, between 1996 and 2006, he would revert to landscape painting to

Ebben a szakköri évektől számított tizenkét évben főleg tájképek, arcképek, csendéletek,

to the landscapist approach of the early Jenő Barcsay (1930s) and the marked characteristics of

egészalakos portrék és aktok kerültek ki a keze alól. Ha azonban a tájképek és a portrék mű-

his own experience in form culture. It is perhaps interesting to note that, after his long abstract

pasztell Tájkép a legkvalitásosabb: Nagy István (1873-1937) szellemi hatását érezni
rajtuk. Ugyanakkor a tájkép műfaját később, a játékos hangulatok, percnyi örömök
és benyomások megörökítése kedvéért 1996 és 2008 között is szívesen használja.

In respect of portraits, it can be said that he produced them in greatest number during his
Debrecen art-circle and the Budapest Little Academy years, virtually between 1967 and 1978. In
other words, this period very much overlaps into his Szentendre period, which can be designated
as such from 1972. From the beginning of the 1990s, however, in the very middle of his abstract-

Ezek a munkák azonban már a szentendrei festészet hatását, elsősorban Barcsay

emblematic period, portraiture re-appears in Aknay’s painting after a long break, which was enriched

Jenő korai (’30-as évekbeli) képeinek tájszemléletét, de a saját markáns forma-

by the so-called free thoughts (Cloud Funnel, 1993; Behemoth (M. A. Bulgakov), 1996), all of which are pithy,

kultúrájának későbbi tapasztalatait is tükrözik. Talán nem érdektelen megjegyeznünk, hogy hosszú absztrakt korszaka után (amelynek tárgyalására később térünk ki), ugyancsak 1996-tól datálhatók első figurális és fél-figurális, expresszív ecsetkezelésű angyalai (A látogató) és golgotaképei is
(Koponyahegy I., II.).

rapidly flung, expressive realistic works made with resolute strokes of brush (or charcoal, e.g. Zoli, 1992) and
excellent sense of character (Dr. János Nagy, 1999).
The weightiest portraits made during and after his art-circle and gymnasium period attest to the influence of
the spirit of the exemplary oeuvres of István Nagy and János Nagy Balogh (1874-1919). Among the early realistic
portraits, we also find Aknay employing cubistic (A Man’s Head, 1961), expressionistic (Zsuzsi, 1961) and fauvist

A portrékkal kapcsolatban megfigyelhető, hogy a debreceni szakköri és a kisképzős évek után, tulajdonképpen 1967 és 1978 között készítette a legtöbb ilyen jellegű munkát. Ez az időszak tehát már
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(My Grandfather, 1961) devices. These works were made on paper, cardboard and canvas in pencil, charcoal, pastel,
and oil, but during his gymnasium years he also worked on wood. It is noteworthy that there is an extraordinary huge
number of portraits among them. The artist-in-making keeps re-formulating his relation to his own self, testing his

tató
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(The Place of a Skull I, II) using an expressive brushwork date to 1996.
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pasztellal papírra, kartonra és vászonra készültek. Közülük a két 1970-ben „festett”

( b al

period (discussed below), his first figural and semi-figural angels (The Visitor) and Golgotha paintings

A tájképek első időszaka 1959 és 1970 közé tehető. Ezek a munkák akvarellel, olajjal és

VLS

faját nézzük, a következőket állapíthatjuk meg:

K NA
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record playful moods, momentary joys and impressions. These latter pictures however attest

ról: A

Tamás Noémi (1948), Záborszky Gábor (1950)…

In the twelve years from beginning the art circle, he turned out mostly
landscapes, portraits, still lifes, full-scale portraits, and nudes. But if we consider

M

mélet és a gyakorlat találkozási pontjain magas fokú áttekintést kaphattam korokról, stílusokról. Sokat kö-

(1949), Zoltán László Kiss (1949), Gusztáv Mosonyi Kiss (1949), Gábor Nagy
(1949), Noémi Tamás (1948), Gábor Záborszky (1950).
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dolat nemes indítékká érett az évek során. Különös hatással voltak rám a művészettörténeti órák, ahol az el-

recognised, established artists. A non-exhausting list would include:
Sándor Aranyi (1949), István Birkás (1947), Gábor Dienes (1948), Pál Fábián
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minálva a pályához szükséges szakmai ismereteket, és aki odafigyelt, abban minden rezdülés, minden gon-

The best proof of the honourable and conscientious labours of his
teachers is given by the fact that several of Aknay’s classmates became

jócskán belenyúlik úgynevezett szentendrei korszakába, amely

mental, spiritual and physical condition. In this respect, we should make note of Saint Ivan (1964), the icon-like self-portrait,

1972-től nevesíthető és periodizálható. Egy hosszú szünet

where, for the first time in his life, he inscribes the title of the work in the picture itself in perpendicular runes (which will

után azonban, a ’90-es évek elejétől kezdve a későbbi absztrakt-

constitute a whole programme and period later in his life!), and signs it with the monogram “

emblematikus időszakának a kellős közepén, újra felbukkan a portré

his initials Vizaknai Aknay János. (Later he drops the “

műfaja festészetében, amely úgynevezett szabad ötletekkel is bővül

”, a ligature made up of

” and devises his signature by contracting “A” and “J” into “

”.)

A counterpart of this work could be the similarly conceived Self-Portrait with Runes painted 9 years later in 1973.

[Szürke tölcsérpereszke, 1993; Behemót (M. A. Bulgakov), 1996]: mind-mind

Naturally, Aknay made portraits of his family members (Zsuzsi, 1969; Ági, 1976; My Mother, 1977; my Father, 1978),

tömör, bátor, határozott ecsetkezelésű (vagy szénjárású, pl. Zoli, 1992),

friends and acquaintances (Mukó, 1961; My Friend (Sbiguc), 1962; Gusztáv Mosonyi Kiss, 1964; György Reha, 1972. etc.).

gyorsan feldobott, kiváló karakterérzéket mutató, expresszív-realista munka

He painted still lifes only during his gymnasium years. These works on paper and wood in watercolour, pencil,

(Dr. Nagy János, 1999).

pastel, and oil are all simple, few-object pictures using puritanical means, nevertheless they convey finely
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A szakköri és a gimnáziumi évek alatti és utáni időszakából származó legfajsú-

effusive lyrical moods while having constructively shaped structures.

lyosabb portréin leginkább Nagy István és Nagy Balogh János (1874-1919) példa-

He also produced full-scale portraits and nudes, most of them at the Little Academy (the whereabouts

GH
L ás z
l óv a

értékű életművének a szellemisége érződik. A korai realista arcképek között azon-

of most of these are unknown) and the evening course for the admission exam (1969-70).

ban itt-ott találni kubisztikus (Férfifej, 1961), expresszionista (Zsuzsi, 1961) és fauves-os

The four extant pictures attest to an excellent sense of form and stasis (or, better said, gravity) and

laV
LS- d

D EI M

(Nagyapám, 1961) megoldásokat is. Ezek a munkák ceruzával, szénnel, pasztellal és olaj-

knowledge of anatomy.
The works I have called “premonitions” (there are four types of work falling in this group) anticipate

Figyelmet érdemel, hogy különösen sok közöttük az önarckép. A fiatal művészpalánta

laV

dás a

Pá l l a

í j át a

jal papírra, kartonra és vászonra készültek, de a gimnáziumi években fára is dolgozott.

the two major groups of lyrical themes that slowly and gradually evolved in the work of János

kor,

LS- d

mindig újra fogalmazza önmagához fűződő viszonyát, állandó visszatéréssel „teszteli” szel-

Aknay, his “town” pictures, which depict and subjectively interpret the “faces” of Szentendre,

í j át a

s
Váro

lemi, lelki és fizikai állapotát. Érdemes kiemelnünk például a Szent Iván (1964) című ikonikus
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megoldású önarcképét, ahol először életében rovásbetűkkel (később egész program és korszak kerekedik ebből a jelrendszerből!), függőleges irányban írja fel a kép címét, és „

and his angel-icon pictures, as well as the intimately surrealistic combination of these two.
The Town (1970) still witnesses to the effect Kassák’s pictorial architecture (Bildarchitektur),

.” mono-

while the Calvary Angel (1975) could be dated to twenty years later! Because it is the

grammal, azaz a Vizaknai Aknay János kezdőbetűiből kialakított „ligatúrával” szignálja festményét.
(Később elhagyva a „V” betűt megmarad az „A” és „J” írásjelekből összevont „
még puritánabbá tett, jól ismert aláírás: „

„ szignó, majd a

silhouette of this very subtle and very lyrical angel figure in colour pencil that appears
again in the 1996 The Visitor already mentioned, with its highly expressive, impasto

„ . Ennek a műnek párdarabja lehetne a hasonló felfogású,

stroke of brush. This angel figure will later induce the iconic features of his so-called

006
re, 2

kilenc évvel később született 1973-as Rovásírásos önarckép című képe.
Természetesen a portrék között megjelennek a családtagok (Zsuzsi, 1969; Ági, 1976; Édesanyám, 1977;

early Szentendre period, the motif details and fundamental characteristics of his
stylised man-puppet figures and wing beings, a wholly new figural, semi-figural

Édesapám, 1978), a barátok és az ismerősök arcmásai is (Mukó, 1961; Barátom (Sbiguc), 1962; Mosonyi Kiss

and emblematic angel-icon period.

Gusztáv, 1964; Reha György, 1972 stb.).
Csendéleteket csak a gimnáziumi időszakban készített. Mind tiszta, egyszerű, kevés tárgyat használó, puritán
eszköztárral készült, mégis egyszerre finom, olvatag lírai hangulatokat árasztó és konstruktív szerkezetességet
kialakító, akvarellel, ceruzával, pasztellel és olajjal papírra és fára vitt munka.
De rajzolt egészalakos portrékat és aktokat is, főleg a gimnáziumban (ezekről azonban jelen pillanatban nem lehet
tudni), és az esti előkészítő ideje alatt is (1969-70). A fennmaradt négy széntanulmány kitűnő forma- és statikai (vagy
inkább nehézkedési) érzékről, valamint anatómiai ismeretekről tanúskodik.
Az általam „előérzeteknek” titulált munkák (összesen négy ilyen típusú műről van szó) már előrevetítik Aknay János
két fokozatosan kibontakozó és kiteljesedő nagy lírai témacsoportjának, az úgynevezett „városos”, azaz Szentendre

Thus the way of János Aknay led, through Budapest, from a country town to
another country town. Szentendre, being close to Budapest, and having
particular geographic, townscape, intellectual, historical conditions, a
comprehendible inner life, had the advantage of feeling both near and
far from the world and its events. It seemed one could hide here, find
breathing space, free oneself from the “filtered air” of the Kádár world
and its “care”, from its informer-network control and supervision. The
illusion was later to be laid bear and proved untenable several times
(see Nalaja Happening and the “regulated” Fourth Szentendre Open-
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szubjektíven értelmezett és visszaadott „arcait” ábrázoló, és az angyalos-ikonos képeinek, illetve a kettő keveredé-

air Exhibition in 1970, etc.);8 nevertheless, the genius loci proved to

séből adódó bensőségesen szürrealisztikus műtípusainak a megjelenését. A Város (1970) még erősen a kassáki lírai

function in the long run as like minds always find a common tone,

kép-architektúra hatásáról árulkodik, de a Kálváriaangyal (1975) címűt már akár húsz évvel későbbre is datálhatnánk!

a common language.

Ugyanis ugyanennek a nagyon lírai, nagyon szubtilis, színes ceruzával készített angyalfigurának a sziluettje jelenik meg

The friendly little town had already been familiar to him: he had been

1996-ban újra a már említett A látogató című képén, meglehetősen expresszív, pasztózus ecetvonások kíséretében.

there to draw together with his class-mates at the Little Academy, some

Ez az angyalfigura azután felvéve az úgynevezett korai szentendrei korszakának ikonikus vonásait, stilizált

of his former soldier mates also lived here, and Gusztáv Mosonyi Kiss, a

ember-bábu alakjainak és szárnyas lényeinek motívumrészleteit és alapsajátosságait, egy egészen új figurális,

desk mate at the Gymnasium had settled here in search of a freer world.
Thanks to the activities of István ef Zámbó, young artists met and began to

a hajdani edwinista Zámbó István mondaná), s több próbálkozás s átmeneti formáció után (lásd az első négy Szentendrei Szabadtéri Tárlatot, valamint a BUKTATÓ és

Szentendre (1972-79)
Thus, born in Nyíregyháza, educated in Debrecen and Budapest, the young painter, who was of the
same mind as the members of the evolving Lajos Vajda Studio in Szentendre, moved to Szentendre in

az IDEGn című kiállításokat), 1972-ben Vajda Lajos (Amatőr) Stúdióvá alakulnak.9

1971-72, and clearly grasped something of the genius loci when the objects and motifs he ordered in his

Aknay János tehát hamar barátságot köt ef Zámbó Istvánnal, Matyófalvi Matyó

mind and heart began to take shape under his hand, namely: the elements of the characteristically homely,

Gáborral és Holdas Györggyel, s 1971-ben állít ki először Szentendrén a IV. Szabadtéri

though art-historically not particularly valuable Szentendre houses tightly cuddling together, its meandering
streets playing hide and seek, its short alleys and rambling yards; its pointed rooftops built for the play of life

melletti Általános Iskola udvarára kényszerítenek. Az úgynevezett szentendrei

and its gables with human faces; its graceful crest ornaments and stone puppets balancing on cornices; its

korszak tehát így kezdődik Aknay János számára. Az ilyen és ehhez hasonló „ku-

stairways going up and down intimately playing their music; its softly arched, marked gates and pilaster-tripped,

darcok” azonban nem szétzilálják, inkább erős, kitartó közösséggé formálják
a fiatalok társaságát, s lassan megszerzik és kivívják az idősebb generáció szimpátiáját és elismerését is [Barcsay Jenőét, Deim Pálét, Balo gh Lászlóét, Pirk
Jánosét (1893-1989), Kocsis Imréét (1940)]…

braided windows; its Calvary wrapped in the snail horns of the Word; its suffering, rust-eaten corpora; its crossed
tower caps pointing to the sky and the silent bodies of its time-traveller church naves; its everyday folk and its glorified
saints immersed in thought; its still icons tucked in gold-leaf halos sweating tears; the rustling of wings flying off its
frescos; and its meek angels flaking off eccos and floating cloud-like… As from a sacrificial cloud, the welcome rain of
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portosuló fiatalok – főleg ef Zámbó István szervezőkészségének köszönhetően – ha-
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acquired the sympathy and acknowledgement of the older generation, Jenő Barcsay, Pál Deim,
László Balogh, János Pirk (1893-1989), and Imre Kocsis (1940).
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kimenekült ide egy szabadabb világ kedvéért. Az otthonos kis településen feltűnő, cso-

H aj d

itt éltek a Duna-menti településen, és egy volt kisképzős padtársa, Mosonyi Kiss Gusztáv is

period of János Aknay began. These and the similar setbacks, instead of disrupting, united
the company of young artists, instilling into them more persistence and bravery. Soon they

m ze

ször is kijártak ide rajzolni évfolyamtársaival, továbbá leszerelt katonatársai közül is többen
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A barátságos kisváros tehát már ismerős volt számára, hiszen a gimnáziumi évek alatt több-

Tárlaton, amelyet a rendőrség és a karhatalmisták együttes erővel a Templomdomb

sz te

for the first time in 1971, which the police and militia moved with sheer force into the
school yard beside the church hill in the town. This was how the so-called Szentendre

i Ny

mindenhol pillanatok alatt megtalálják a közös hangot, s a közös nyelvet!

János Aknay quickly made friends with István ef Zámbó, Gábor Matyó Matyófalvi and
György Holdas, and displayed his work at the Fourth Szentendre Open-air Exhibition

ű vé

ám a hely szelleme hosszútávon mégiscsak működött, mert a hasonlók a hasonlókkal mindig és

Vajda (Amateur) Studio was finally founded in 1972.9

lep,

kodása” alól. Ez az illúzió ugyan később többször is lelepleződött és megdőlt (lásd Nalaja happening, 1970; a „megrendszabályozott” IV. Szentendrei Szabadtéri Tárlat a Templomdombon, 1971 stb.)8,

Open-air Exhibitions, the BUKTATÓ (c. “Failer”) and IDEGn (c. “Alien”) shows, the Lajos

ször

lehetett szabadulni a „szűrt levegőjű” kádári világ ellenőrző-figyelő ügynöki hálózatának „gondos-

several attempts and transitory arrangements, the first four of the Szentendre

úb ö

benne a világhoz, a történésekhez képest. Úgy tűnt, itt el lehetett bújni, levegőhöz lehetett jutni, ki

in the Sun, saying they’re okay,” as Edwinist István Zámbó would have it). After
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belső élete okán, megvolt az a helyzeti előnye, hogy az ember egyszerre közel és távol érezhette magát
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közelsége és a saját földrajzi, városképi, szellemi, valamint történelmi adottságai, illetve áttekinthető

organise themselves, and made quite a stir in the little town (“stray days stare

H aj d

fél-figurális és emblematikus angyalos-ikonos korszakot indukál.
Aknay János útja tehát Budapesten keresztül vidékről-vidékre vezetett. Szentendrének a Fővároshoz való

Szentendre (1972-1979)

signs has continued to fall on the good soil of many a canvas and paper ever since. In Aknay, the devotional coulisses of

Tehát a nyíregyházi születésű, debreceni és budapesti alap-

this intimately personalized town suggestive of its heavenly double appear in a new, subjectively condensed lyrical and

iskolázottságú Aknay János mint Szentendrére települő, a kibonta-

simultaneously plane-constructive interpretive pictorial structure for natives stuck here, for famous and experienced,

kozó Vajda Lajos Stúdió autodidakta tagjaival egyívású fiatal művész,

living and dead artist predecessors, for perigee “space travellers” who are interested in art not as a pastime, but to

1971-72 körül kétségtelenül megértett és megérzett valami olyasmit

consciously find the source of the thirst for images.

a hely szelleméből, amitől egyre inkább a keze alá simultak a fejében és

That his move to Szentendre meant a turning point, he himself was perfectly aware of. In 1974, he wrote the

szívében elrendezett dolgok és motívumok. Nevezetesen a sűrítetten egy-

following confession-like passage for an unrealised Vajda Studio show catalogue: “As of ’71, I hope to profess

másba bújó, otthonos és barátságos, de a különösebb művészettörténeti

myself finally a Szentendre citizen. I started to draw and paint at a very early age though I am still seeking

értékkel nem bíró, mégis lélekbekapaszkodóan szép szentendrei házak.

my own way; whatever I have learned and been taught, whatever I have acquired I have had difficulties in
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A bújócskát játszó kacskaringós utcák, a kurta sikátorok és a zegzugos udva-

forgoing, because my schooling has proved to be an obstacle here in Szentendre, thwarting my work;

rok. Az élet színdarabjához épült hegyes tetők és az emberarcú homlokzatok.

I felt I was drifting in a vacuum. But then the town opened up to me. It inundated me with masses of

A kecses és hajlékony oromdíszek és a párkányzatokon egyensúlyozó, álmatag
kőbabák. A föl-lejáró, meghitten muzsikáló lépcsőfokok, s a lágyívű, jelvényes kőka-

harmonies and disharmonies to the extent that I now call it not only my home, but also my second
birth place.”10 These are important, portentous sentences! They not only imply finding the way, but

puk, meg a lizénás, copfos ablakok. Az Ige csigaházába göngyölődő kálváriák és a rozs-

also anticipate the future.

daette, szenvedő korpuszok. Az égre mutató, éber, keresztes toronysüvegek és az időuta-

János Aknay displayed all his first Szentendre-theme pictures, his so-called Collages at the Fifth

zó, csendtestű templomhajók. A hétköznapi emberek és a megdicsőült, mélázó szentek.

Szentendre Open-air Exhibition. They were not yet mature works, but they each very well saw

Az aranyfüst glóriáikba burkolódzó, könnycseppeket izzadó, hallgatag ikonok, s a freskókról

and sensed the essence, method and means of accessing Szentendre, much in the way Endre

röppenő, neszező szárnysuhogások és a szekkókról leváló, felhőként úszó, szelíd angyalok…

Bálint had thought and seen the town. “Whoever mounted the structural optics of the little

S azóta is, mint szakrális felhőből fakadó jóleső jeleső, bőségesen hullik az égi áldás a vásznak és

town and their own belief and knowledge on its sacred and mystical content, obtained so

papírok sokaságának termékeny talajára. Mert nála az égi mására emlékeztető, bensőségesen

much truth from Szentendre that all Hungarian art benefitted by it,” as Endre Bálint put in

átszemélyesített város szakrális áhítat-kulisszái egy új, szubjektív módon tömörített lírai-szürreá-

respect of the work of Lajos Vajda and Dezső Korniss.11

lis, s végeredményben a hagyományos térhatást elhagyó sík-konstruktív értelmezési képszerkezet-

In for instance A Pair of Signs, Aknay used the tombstone cross of the Vujisics family

ben és hangulatban jelentek és jelennek meg az itt ragadó őslakosok, a még élő, s a már halott, neves

in the wall of the churchyard of the Beograd Cathedral as a base motif, which he

és tapasztalt művészelődök, valamint a festészet iránt nem csak hobbiból érdeklődő, a képszomjúság

symmetrically doubled as though it were a card symbol, and then diagonally placed

forrásvidékeit tudatosan kereső földközi „űrutazók” és lelki nyugtalanok számára.

it in the dark square forming the centre of the picture, giving one half of the

S hogy Szentendrére költözésével fordulópont történt életében, ő is érzi. 1974-ben, egy meg nem való-

mirrored image a plane, the other a spatial effect. He was predisposed to use

sult vajdás katalógus számára írta a következő önvallomásszerű, önéletrajzi jellegű sorokat: „’71-től, remélem véglegesen, immár szentendreinek vallhatom magam. Festeni, rajzolni korán kezdtem, jóllehet még most
is keresem utamat; a tanítottat, az elsajátítottat vagy a megtanultak részét nehéz volt feladnom, itt Szentendrén ugyanis minden tanultságom gátló tényezőként lépett föl, munkámban akadályozott, úgy éreztem, légüres
térben lebegek. Ám azután megnyílt a város. Harmóniáival és diszharmóniáival a hatások tömegét borította rám,
s oly mértékben, hogy ma már nemcsak otthonomnak, de második születési helyemnek tekintem.” Igen fontos,
10

jelentőségteljes mondatok ezek! Nemcsak az út meglelését, de a jövő irányát is előrevetítik.
Aknay János első szentendrei témájú képei tehát az úgynevezett Kollázsok, – mind az összes az V. Szentendrei
Szabadtéri Tárlaton volt kiállítva. Még nem egészen kiforrott munkák, de egyenként mindegyik Szentendre

sheets of newspaper pages for these collages (perhaps influenced by Pál Deim
(?), see his series entitled Notes in a Monastery painted in Prilep, Serbia, in
1968) so that (unlike these of Deim’s works) their whole columns, lines, titles
could be seen. Moreover, mounted together, be began to employ the
leitmotifs or mother motifs that he would return to again and again in a
variety of versions and combinations in his later Szentendre paintings
in pastel or acrylic – namely: church tower, onion-dome clock tower,
house, stone-framed gate, window, tin corpus, and various other
decorative elements. The best two of the series were Collage and
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megközelíthetőségének lényegét, módszerét és eszközrendszerét nagyon jól látó, nagyon jól érzékelő, Bálint Endre-i
gondolkodású és meglátású mű. Mert „azok, akik a szakrális és misztikus tartalmaira montálták a városka szerkezetes
optikáját és a maguk hitét és tudását, azoknak Szentendre annyi igazat mondott, hogy a magyar művészet vehette
hasznát” – fogalmazta az említett festő Vajda Lajos és Korniss Dezső fellépése nyomán.11
ban elhelyezett kősírkeresztjét használta alapmotívumként, amelyet mint egy kártyajelet, szimmetrikusan megkettőzve, átlós irányban illesztett a kép sötét négyzetet alkotó középső felületére. A megtükröztetett motívum
nyomtatott újságoldalakat (talán Deim Pál hatása (?), lásd a művész Feljegyzések egy kolostorban című, 1968ban datált prilepi sorozatát), amelyeken (az említett Deim-művektől eltérően) a szöveghasábok, a betűk
és az esetleges főcímek is tisztán látszanak. Megjelennek továbbá azok az összemontírozott vezér- vagy

óratorony, a ház, a kőkeretes kapu és ablak, a pléhkrisztus és más egyéb építészeti díszítőelemek.
tógépes rekonstrukcióként létezik, mert az eredeti kép az idők során megsemmisült).

lusában – mintegy a következő nagy témacsoportjába történő átvezetésként – megjelennek nála a színes krétával és ceruzával, valamint temperával készített könnyedebb

ve, csokorba tűzve láthatjuk viszont Szentendre hangulatilag kiemelt és színdinamikailag is megkomponált városrészlet-motívumait. Új látványelemek is megjelennek, mint például a trapéz vagy háromszög alakú tetőfelületek (néha a cserép-

zei keltik, hanem az építőelemekként használt épületrészleteknek és díve egy-egy képzeletbeli síklapra történő egymás alá, fölé, mellé és
mögé helyezése. Így tehát egy teljesen új, mondhatni képzeletbeli,
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illusion is used as a memory-rousing device.
is a new motif, the winged angel, used in a form magically fashioned Aknayesque (no better term
being available), but so is the sacrificial content intensified. Approvingly, the literary and art critic Lajos
Szakolczay would later remark: “Who would ever have thought that, with a daring shift in his career, János
Aknay, one of quondam pranksters of the Vajda Studio, would turn Szentendre angelic.”12 This was what
actually happened! It was in this early Szentendre period that he shaped the stylised figure, the plane-like
emblematic being of his “antenna-winged”, “comb-winged”, “cloud-winged”, “classical winged” angel, the

ethereal icon resembling a man-form puppet, its guardian and tutelary base type (see e.g. Calvary Angel, 1974;
The Guardian Angel of the Town, 1975 and Guardian Angel, 1976, both in the Town II cycle), which would reappear
in newer and newer versions from the second half of the 90s. We have examples of this only in the work Endre
Bálint in the Szentendre school mentioned above. Bálint had three or four types of angel (spirit or ghost) appear in
similar contexts (see e.g. I’ve Been Somewhere Here Before, 1960; Triptych Iconostas, 1974; Host of Angels, 1974). Moreover,
Pál Deim also seems to have used only these types of picture (e.g. Frescos, 1968), and the wing beings of Dezső Korniss
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unified colour fields or their placement on, above, beneath and behind an imaginary plane.
Thus, as it were, an imaginary spatial situation is born through the work of the artist in which
In the short cycle entitled The Annunciation, not only is a classical theme reformulated, not only

A Meseváros ciklusában néha a szó szoros értelmében is mintegy csokorba szed-

szítőmotívumoknak a zárt és egységes színmezőkbe rendezése, illet-

of space is produced not by the traditional means of perspective, but by the arrangement
of details of buildings used as structural elements and decorative motifs into closed and
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pasztellal dolgozik. 1977 és 1979 között azonban a Város III. című, ugyanide tartozó képcik-

pictures, undulating-line human-puppet figures hide in the recesses of gates. The illusion

Pinc
e

let (1972-74) és a Város I. 1973-74), Város II. (1975-76) sorozatokon át 1976-ig kizárólag olajjal és

Más képeken egy-egy kapumélyedésben hullámvonalú ember-bábu figu-

details. New elements of vision also appear, such as the trapeze, triangular roof
surfaces (sometimes including tile outlines) and steep corbie gables, which sometimes

n, V

téssel feldolgozó témában, az ún. Meseváros (1972-73) ciklusával kezdődően az Angyali üdvöz-

rák bújnak meg. A tér illúzióját nem a hagyományos perspektíva eszkö-

In The Fabled Town cycle, he brought together, as it were in a bunch, the
emotionally emphasised and colour-dynamically composed motifs of Szentendre

seem to turn into remembrance-guiding stairs, the crossovers of coulisses. In other

Azután ebben a szentendrei látvány- és valóságelemeket kollázs- és montázsszerű szerkesz-

itt-ott mintha emlékvezető lépcsőkké, színpadi kulisszák átjáróivá alakulnának.

of Szentendre beginning to appear suspended on lightly or heavily drawn
structures in colour chalk, pencil or tempera.

zent
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Közülük a két legszebb a Kollázs és a Szentendre című munka (sajnos az utóbbi mű már csak számí-

1977 and 1979, the Town III cycle, which belongs in the line mentioned,
but leads, as it were, across to the next major group of themes, with details

b a lr

változatokban és kombinációkban rendre felbukkannak: a templomtorony, a hagymakupolás

The Fabled Town (1972-76) through the series entitled The Annunciation
(197-74), Town I (1973-74) and Town II (1975-76) until 1976. However, between
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anyamotívumok, amelyek a későbbi szentendrei témájú pasztell, majd akril képein is újabb és újabb

he worked exclusively in oil and pastel beginning with his cycle called
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egyik fele sík, a másik fele térhatású. Ezekhez a kollázs-képekhez előszeretettel használt napilapokból kiemelt

rajzolatokkal együtt) és a fogazott téglaszegélyű, hegyes oromfalak, amelyek

reconstruction, the original having been destroyed).
Then, continuing the subject matter of the elements of Szentendre
view and reality treated with a collage- or montage-like structuring,

Aknay Jelpár című munkáján például a Vujicsics család emlékhelyének az ortodox Beográd-főszékesegyház falá-

vagy vaskosabb rajzi szerkezeteken függő szentendrei városrészletek.

Szentendre (unfortunately, the latter is extant only as a computer

az érzéki csalódást az emlékkeltés eszközének tekintő téri helyzet

are better called paper kites, birds or insects than angels. The spiritual-body pictures of Aknay are of a different sort.

kerekedik munkálkodása során.

They are undoubtedly related to Lajos Vajda’s Bespeckled Figure Standing (1936) and Elevatory Icon Self-portrait (1936), the

Az Angyali üdvözlet című kisciklusában nemcsak egy klasszi-

structured groups of people and men symbols in Jenő Barcsay’s Szentendre Mosaic (1970), stylised undulating-lined

kus téma újrafogalmazása, nemcsak egy új motívum, a szárnyas angyal jelenik meg és veszi fel sajátos – nincs is jobb szó rá – aknays, azaz

human figures of Pál Deim’s Silhoutte (1968) and Silence series (1968-72), and the puppet-like body-head symbol of
László Balogh’s Icon Head. But some of the members of the Vajda Studio also created their own icon-like puppet

sajátjává varázsolt formáját, de a képek szakrális töltése is felerősödik.

figures: István ef Zámbó in “E Wirus 424x Actribis Enlargement,” a page from “Blood Loaf” (1969-70) and “Tennis Lungs”

Egyik kiváló méltatója, Szakolczay Lajos irodalomtörténész és műkritikus

a page from “Blood Loaf” (1969-70) and Gábor Matyófalvi in “Flug” (c. 1972) and Untitled (c. 1973). See the section

később elismerően állapítja meg a következőket: „Ki gondolta volna, hogy

on Painter, Guardian, Protector Angels, Angel Icons.
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The artworks of cycle Town I and especially Town II and III are major pieces in terms of technique, form,

ni vajdások egyik rakoncátlanja teszi Szentendrét angyalossá.” Ez valóban így

composition and colouration. The plane-constructivist order of composition and the system of motifs are

12

történt! Ebben a korai szentendrei korszakában alkotja meg annak az „antenna-

increasingly determined and effective, rational and taught, settled and lucid, rhythmic and melodious;

szárnyú”, „fésűszárnyú” „felhőszárnyú” és „klasszikusszárnyú” angyalának a stilizált
figuráját, síkszerűen emblematikus lényét, ember-bábura emlékeztető éteri ikon-

but simultaneously, the pictures have a contemplative, dreamy character, some surrealism, and a good
portion of lyrical feeling to them. Though Aknay’s early Szentendre paintings do have an intellectual

ját, illetve őrző és védő funkciókat ellátó alaptípusát (lásd pl. Kálvária-angyalát, 1974 és

and spiritual affinities with Lajos Vajda’s Szentendre Houses (1937), Dezső Korniss’s Szentendre – With

a Város II. ciklusának Városvédő, 1975, valamint Őrangyalát, 1976), amely majd a ’90-es

Kite (1935), Jenő Barcsay’s Szentendre Mosaic (1970), Pál Deim’s Notes in a Monastery VIII (1968), László

évek második felétől új és új változatokban bukkan fel.

Balogh’s Szentendre (1966), Towers (1968), Old Walls (1968), and László Kósza Sipos’s Gate (c. 1963),

[A szentendrei művészet fentebb jelzett vonulatában csak Bálint Endrénél találunk erre

Houses (1966), Szentendre /Town in Blue/ (1971), they are pictures with their own, individual

néhány példát. Nála körülbelül három-négyféle angyal- (lélek-, szellem-) típus jelenik meg

character. By the end of the 1970s, Aknay found and developed his own tone of voice

nagyjából hasonló kontextusban (lásd pl. Itt már jártam valahol, 1960; Triptichon ikonosz-

within the progressive art tradition and the circle of his contemporaries seeking new ways.

tudomásunk (lásd Freskók, 1968), és Korniss Dezső szárnyas lényei is inkább nevezhetők papírsár-
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táz, 1974; Angyalok kara, 1974). Sőt Deim Pál esetében is csak egyetlen ilyen típusú képről van
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egy, az életművében merészen jelentkező váltással, épp Aknay János, a hajda-

His development, the evolvement of his forms and motifs acquired an internal logic,
became self-inductive and self-nourishing.

kányoknak, madaraknak és rovaroknak, mint angyaloknak. Azonban más a helyzet Aknay angyalainak szellemi-testképeivel. Ezek ugyanis kétségtelen rokonságot tartanak fenn Vajda Lajos Pettyegetett

Bird’s-Eye-View Abstract Town Compositions, Mural Designs,

álló figura, 1936 és Felmutató ikonos önarckép, 1936 c. munkáival, Barcsay Jenő Szentendrei mozaik, 1970

Motifs (1976-79)

c. művének szerkezetes embercsoportjaival és emberjelképeivel, Deim Pál Sziluett, 1968 és Csend-sorozatának, 1968-72 stilizált hullámvonalú emberfiguráival, valamint Balogh László: Ikonfej c. művének bábu-

In spite of his emotional, spiritual functioning, János Aknay carries a pictorial,

szerű test-fej jelképével. De a vajdások közül ef Zámbó István („Az E wírus Aktribis 424-szeres nagyításban”, egy

formal or thematic process to its logical conclusion, but these processes

lap a „Vércipó”-ból, 1969-70; „Tenisztüdő”, egy lap a „Vércipó”-ból, 1969-70) és Matyófalvi Gábor („Flug”, 1972 kl;
Cím nélkül, 1973 kl) is megalkotta a maga ikonszerű bábfiguráit. [Lásd később a Festő-, Őr- és Védőangyalok, Angyalikonok c. fejezetet!]
A Város I. és főleg a Város II. – Város III. ciklusok műtárgyai mind technikai, formai, kompozíciós és színkezelési szempontból nézve már szintézisszerű csúcsteljesítmények. Egyre határozottabb és hatásosabb, racionálisabb
és feszesebb, letisztultabb és áttekinthetőbb, ritmikusabb és dallamosabb a síkkonstruktivista komponálási rend, valamint a motívumrendszer, ugyanakkor mindig átlengi a képeket egyfajta réveteg álomszerűség, egy pici szürrealizmus és egy nagy adag lírai életérzés. Aknay korai szentendrei témájú városos képei, bár mutatnak lelki és felfogásbeli

always contain one or two “lead-through” works with hidden possibilities
of branching off, going forward, to which he subsequently returns to be
revitalised in a new cycle. It is Szentendre Motifs I (1976) and Relations (1976)
that lead through to the new cycle which can be divided into three
phases from the point of view of technique and material use. Aknay’s
attitude and principles of structuring picture and motif are modified.
First, he seems to lean closer to his motifs. Put otherwise, he has his
wall details, elements of roof and gable cut into arched, straight
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rokonságot egyes Vajda Lajos (Szentendrei házak, 1937), Korniss Dezső (Szentendre – Sárkányos, 1935), Barcsay Jenő (Szent-

or angular sections dominate his picture surfaces, or emphasises

endrei mozaik, 1970), Deim Pál (Feljegyzések egy kolostorban VIII., 1968; Csend VII., 1972) és Balogh László (Szentendre, 1966;

them in plane. Second, he seems to lay all motifs in plane, which

Tornyok, 1968; Öreg falak, 1968), valamint Kósza Sipos László (Kapu, 1963 körül; Házak, 1966; Szentendre /Kék város/, 1971)

gives the impression that he takes a bird’s-eye-view of a Szentendre

alkotta művekkel, mégis önálló karakterű festmények. A hetvenes évekre meglelte, megteremtette önálló hangját

whose side- and front-view elements he has simplified, rotated and

a szentendrei progresszív művészeti hagyományok és az új utakon járó kortársak körében. Fejlődése, témáinak,
formakincsének és motívumainak alakulása belsőleg logikussá, önfejlesztővé és öntáplálóvá vált.

aligned. Taking a great leap, the pictures become fully abstract; only
a window or gate motif resembles the source of the final image. At the

Légifelvételszerű absztrakt városkompozíciók, murális tervek, motívumok (1976-1979)

plotted stripes that rhythmically lead, cross, supplement, bend or

Aknay Jánosnál megfigyelhető, hogy érzelmi, hangulati és lelki működése mellett mindig végigvisz egy-

sometimes break one another are filled with a surprising eroticism, intimacy,

egy kép-, forma- és témalogikai folyamatot, de ezek a folyamatok mindig tartalmaznak egy-két átvezető művet, illetve egy-két előremutató, lappangó elágazási lehetőséget, amelyekhez később visszanyúl,
vagy amelyeket egy másik ciklusban újraéleszt és továbbalakít. Ebbe az anyaghasználati és technia Viszonyok, 1976 című munkák vezetnek át bennünket. Aknay szemlélete és képszerkesztési, mo-

Másrészt, mintha minden motívumát lefektetné a síkra, miáltal olyan hatást ér el, hogy felülről, madártávlatból szemlélhetjük az oldal- és szembe-nézetekből összeforgatott, egymás
mellé sorakoztatott, leegyszerűsített elemeire bontott Szentendrét. A képek egy nagy ugrással teljesen absztrakttá, elvonttá válnak, csak itt-ott emlékeztet egy-egy ablak- vagy
kapumotívum a végeredmény látványforrására. Ugyanakkor ezek a kecses, leginkább
átlós irányokban szerkesztődő, egymást ritmikusan kísérő, átszelő, kiegészítő, meghajlító és néha megszakító széles, dekoratív, színes sávok olykor meglepő erotikával,
Az első ciklus légifelvételszerű absztrakt városkompozíciói (1976-79) még olajműanyagokkal, a harmadik sorozat képei pedig (1979) akrillal és pasztellal
készülnek. Természetesen az új anyagok belépésének, térnyerésének okai
vannak. Aknay János ugyanis 1977-ben hét másik vajdás társával együtt
néhány hetet a Leninvárosi Tiszai Vegyi Kombinátban tölt, ahol sikeres
kísérleteket folytatnak különféle műanyagokkal és a rendelkezésükre bocsátott ipari technológiákkal. Az eredmény, amelyet
több kiállításon is bemutattak 1977-’78-ban, meglepő és feltét-

surprising and certainly novel.13
“No one experimented with plastics at the time,” recalled György Holdas. “Plastic made
sculptures of coloured material possible; but the possibilities multiplied further. The various, socalled application techniques came into being, when an object was made out of some material,
which was then covered in fibreglass synthetic resin, and coloured. In the park in front of the main
Post Office in Szentendre, we can still see some of the newer statues [1995-97] made with these
techniques. There were applications for eking out mouldings; PUR foam was quite an interesting
material because it made sudden growth of mass possible, and it could then be carved as wished.

intimitással, bensőségességgel, melegséggel és derűvel telítődnek.
jal és pasztellal, a második széria reliefszerű fődarabjai (1977-79) már különféle

Especially back! The final form could naturally be coated, reinforced with, for instance, fibreglass synthetic
resin, and then it became as hard as rock. And, as a matter of course, it could also be painted. In the end, we
had actual sculptures; though even the plastic reliefs could not be called merely relief paintings. At the time,
there were virtually no coloured sculptures. László Paizs was the only one to make artwork from plastics (acryl,
fibreglass, polyester) in those years. One of his statues stands in front of the Military Academy in Szentendre.
He mostly went in the direction of interpenetration, transparency, and optical game. It was in this respect that our
Lenin City experiments were interesting.”14
It goes without saying that Aknay was also interested in questions of function, form, i.e. architectural applicability.

He thus produced two large-scale sculptural plastic paintings, the Mural Picture (1977) and Mural Study (1978) – these
were subsequently damaged, rendered undisplayable. Upon local commission, he made a projection of a 3x8 metre

lenül újszerű volt.13
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conducted successful experiments with various plastics and industrial technologies
at their disposal there. The result, which they exhibited several times in 1977-78, was

k e zé

lasztott motívumaihoz. Jobban mondva a képfelület uralkodó részévé tesz, síkszerűen kiemel
egyes íves, egyenes és szögletes szakaszokra szabdalt falrészleteket, tető- és oromzatelemeket.

and gaining ground of the new materials have their reasons. In 1977, Aknay and seven
other Vajda Studio colleagues spent a few weeks in the Lenin City Chemical Plant and

Ép í t

tívumkomponálási elve sok mindenben módosul. Egyrészt olyan, mintha közelebb hajolna kivá-

still in oil and pastel; the main pieces of the second (1977-79) use various plastics,
while the pictures in the third (1979) are in acryl and pastel. Naturally, the appearance

n d re
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kai értelemben három részre tagolható újabb ciklusába például a Szentendrei motívumok I., 1976 és

warmth and serenity.
The first cycle of the bird’s-eye-view abstract town compositions (1976-79) are
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same time, these graceful, wide, decorative, coloured, mostly diagonally

„Műanyaggal [akkor] szinte senki sem próbálkozott. A műanyag

sculpture-like wall picture and a model of dryvit-quartzputz-based sgraffito firewall, Mural Design (for the Firewall of a

egyrészt lehetővé tette – emlékezik az eseményre Holdas György

Szentendre House) and Mural Design for Sgraffito (bank of Bükkös, Szentendre), both in 1978. These designs did not come

– az anyagában színes szobrokat, s ezen belül tovább osztódott a do-

to fruition perhaps due to lack funding, indifference and incomprehension. Nevertheless, commissioned by Agritek

log. Létrejöttek az úgynevezett felhordásos technikák, amikor valami-

Ltd. in 2001, Mural Design I-III was realised as Fresco in Budapest, but its material was plastic-based out-door wall paint

lyen anyagból megformálódott a tárgy, és utána beborították üveg-

as it came decorate the façade of an office building. In respect of the dryvit-quartzputz technique, a relatively well-

szálas műgyantával, amit utóbb még színezni is lehetett. A szentendrei

preserved work, Mural Design (1978), should be noted as it was made in the wake of the Lenin City experiments.

»Nagy Posta« előtti téren ma is láthatunk hasonló technikával készült, újabb

The background is again shed light on by György Holdas: “One day, we went to Balatonfűzfő because we were

szobrokat [1995-97]. Voltak olyan hasznosítások is, amelyek az öntési techni-

still excited by the possibilities in plastics (Pista Zámbó was with me), and knocked in at the Chemical Plant,

kát próbálták ki, de érdekes anyagnak számított a „púrhab”, a poliuretánhab is,

where Styrofoam was made, and we managed to cajole out of them two boxes of dryvit, a great treasure at
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mert hirtelen lehetett nagy tömeget növeszteni és száradás után össze-vissza
farigcsálni az anyagot. Pláne visszafelé! A kész formát természetesen be is lehe-

the time. This is how the dryvit-quartzputz pictures were made [see István ef Zámbó: Szentendre Summer
(c. 1978-80)]. It was painters who could really make use of it – a really unknown chemical, we didn’t even

tett vonni, meg lehetett erősíteni mondjuk üvegszálas műgyantával és akkor egy

know its Hungarian name. Now, the foundations of all houses are made, coated with it. It is (as far as

kőkemény dolog jött ki belőle. S természetesen ugyanúgy színezni is lehetett őket.
Ezek inkább színes plasztikák voltak, de a műanyag domborműveket se lehetett

I remember) an alkyd-based water-soluble synthetic resin, which could be mixed with quartz and
colouring pastes. It is good, durable stuff.” This meant the victory of pure abstraction in the life of

tisztán relief-festményeknek nevezni. Abban az időben színes szobor nem is igen lé-

János Aknay: through the new materials and techniques, he could express the formal, structural

tezett. Egyedül Paizs László készített ebben az időben műanyagokból (akrilból, plexiből,

and colour-dynamic autotelic and self-enclosed nature of the autonomous picture. Subsequently,

poliészterből) műtárgyakat. Az egyik szobra épp itt áll a szentendrei Kossuth Lajos Katonai Fő-

he would further develop this set of abstract forms, gradually quit using oil technique to

iskola előtt. Ő inkább az áthatások, az átlátszóság és az optikai játékok felé vitte el a dolgokat.

experiment in blending acryl and pastel, and end up using acryl almost exclusively. But first

Tehát ebben a viszonylatban voltak érdekesek a mi leninvárosi kísérleteink.”14

he took on the role of a constructor for while.

ÁGÓ

Aknayt természetszerűen a funkció és a forma, vagyis az építészeti alkalmazhatóság kérdései is
foglalkoztatják ebben az időben. Két nagyméretű plasztikus műanyag képet is kivitelez (Murális
kép, 1977); Murális tanulmány, 1978) – ezek azóta megsérültek, így kiállíthatatlanokká váltak –, sőt he-

A Constructor’s Drawings in Ink (1977-81)
As noted, Aknay, in the elegantly constructed and extraordinarily finely, softly coloured

lyi megbízásból elkészíti egy 3 x 8 méteres nagyságú, szintén plasztikus falikép projektumát, majd

pictures of the Town III cycle (1977-79), had already applied thinner or wider, precisely

Szentendrén megkomponálja két temperával festett maketten egy dryvit-quartzputz alapanyagú

drawn black contour lines. He now went on to do no more than emphasise, highlight

sgraffito tűzfal tervét is [Murális terv (szentendrei ház tűzfalán), 1978; Murális terv sgraffitóra (Szentendre, Bük-

and carry the idea of contour lines to its conclusion:, the exactness of a constructor,

kös-part), 1978]. Ezek az elképzelések a pénzhiány, s talán a közömbösség és az értetlenség miatt sajnos

pure thought. In contrast to the free-handed (!) drawings and drawing montages

csak tervek maradtak. A Murális terv I-III. című elképzelése azonban 2001-ben „Freskó Budapesten” címmel
az újpalotai Agritek Rt. Megbízásából mégiscsak megvalósult, de ennek anyaga, mivel egy irodaépület
homlokzatára került, műanyagbázisú kültéri falfesték lett.
Meg kell említenünk azonban azt a dryvit-quartzputz technikával készített nagyméretű táblaképét, amely eb-

of Lajos Vajda (see Szentendre Houses, 1936), his puritan drawings in ink are, as it
were, structural skeletons of the earlier Szentendre period made with the care,
the compass and ruler of an architect; in other words, they are colourless
townscapes and collections of precisely composed town motifs. (It might

ből a korszakból viszonylag épen megmaradt (Murális terv, 1978), ugyanis ez a mű szintén a leninvárosi kísérle-

be of significance from the point of view of the inception of the cycle

ti műhelyhez mint folytatási lehetőséghez kapcsolódik. A dolog hátterét megint csak Holdas György világítja meg.

that they were made at the same time as designs of the artist’s house

„Elmentünk egyszer Balatonfűzfőre, mert továbbra is izgatták fantáziánkat a műanyagokban rejlő lehetőségek (Zámbó
Pista is ott volt velem), és megkerestük a Nitrokémiát, ahol például a hungarocellt is gyártották, és sikerült kunyerálnunk két doboz dryvit-ot, ami akkor nagyon nagy kincs volt. Ebből születtek az ún. dryvit-quartzputz képek [lásd

in Szentendre!)
On the paper, he thus establishes an almost completely angular
line culture (though there are a few exceptions, e.g. Town Series II;
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pl. ef Zámbó István: „Szentendrei nyár”, 1978-80 kl.] ezt az anyagot főleg a festők tudták használni. Abban az időben ez
még egy ismeretlen vegyület volt, nem is tudtuk a magyar nevét. Ma már minden háza alapját ezzel kenik, burkolják,
szigetelik be. Ez egy (ha jól emlékszem) alkid alapú vízben oldódó műgyanta, amit össze lehet keverni kvarccal és színező
pasztákkal. Jó, időtálló matéria.”

Town Series III, 1977), where he retains the roof and gable triangles,
the motifs of fence, wall parts, diagonally inlayed gates, window
planks, and beams, as well as the thin electricity lines (?), bird’s-eyeview road junctions and route signs (?), but mostly windows with more

Mindez a tiszta absztrakció diadala volt Aknay János életében, amely az új anyagok és technikák közbeiktatásával és elsajátításával még inkább kifejezésre tudta juttatni az abszolút autonóm kép formai, szerkezeti és
színdinamikai öncélúságát és önértékűségét. Majd ezt az elvont formakincset továbbvive fokozatosan elhagyja
az olajtechnikát, hogy az akril-pasztell ötvözésével kísérletező, valamint a mérnöki tusrajzok korszaka után áttérjen az akril festék majdhogynem kizárólagos és végleges használatára.

or less thick stone frames and airy house silhouettes. These still- and
no-longer-Szentendre drawings come into being on the thin boundary
between pure abstraction and lyrical logic, where the artists works as a
constructor of the geometry of spirit. He can but give conceptual titles to
them, such as: Construction, Relations, Connection, Proportions, Composition,
principle of two-dimensional representation, juxtaposition, and transforms his

Láthattuk, hogy már az elegáns szerkezetű és rendkívül finoman és lágyan színezett Város III. 1977-

windows into plane figures using the methods of projective geometry. Combining

től ’79-ig tartó ciklusában megjelentek a városmotívumokat körülrajzoló vékonyabb és vastagabb,

the elements of his window motifs, he produced also a wooden model for a sculpture

pontos és szabatos fekete kontúrvonalak. A művész tulajdonképpen nem tett mást, mint felerősí-

he intended to put up in a playground in Szentendre (Spatial Structure, 1979).15 Again,

tette, kiszűrte, kiemelte, és a mérnöki egzaktságig, a tiszta gondolatig vitte a kontúrvonalak ötletét.

the plan did not materialise.

Ugyanis ezek a puritán tollrajzok olyanok, mintha az előző Szentendre korszakának [Vajda Lajos
szabadkézi (!) vonalrajzaival és rajzmontázsaival ellentétben, lásd pl. Szentendrei házfalak, 1936]
egy építészmérnök gondossággal, körzővel és vonalzóval megtervezett szerkezeti csontvázai volnának: azaz színek nélküli városképek és precízen megkomponált városmotívum
gyűjtemények. (A ciklus megszületése szempontjából talán nem mellékes tény, hogy
körülbelül ebben az időszakban indult el szentendrei házuk tervezése!)

i.e. a quadrate form, as well as its micro- and macrocosmic internal and external space. Following

rakású kapu-, ablakdeszka és gerenda-motívumok, a vékony villanyvezetékszálak
(?) és a felülről nézett útelágazások és útvonaljelölések (?), de legfőképp a vastag vagy kevésbé vastagabb kőkeretes ablakok, és itt-ott a légiesen ható ház-

to simplicity, from the diagonal to the perpendicular and horizontal, the new cycle is accompanied
by more or less powerful colour relations; nevertheless, apart from the colouration, the constructor’s
reductive, weighted order with its hard adjoining edges is supplemented by an emotional surplus, the
attitude of a moralising humanist that is characteristic of the work of Aknay to the present. In his print and
painting entitled Eruption (1981), he redoubles the forms of window and building to express, in a coloured
sign system of pictorial geometry, the anomalies of the mind balancing between being locked in and looking

lek geometriájának mérnöke tevékenykedik. Nem is tud más, mint fogalmi

out, being inside and outside, as well as discord-wrought human relations. Two pictures of this period ought to

címeket adni képeinek. Olyanokat például, hogy Konstrukció és Viszonyok,

be specially mentioned: Double Window and Window Icon, both painted in 1982. The first one because it is able

Kapcsolat és Arányok, Kompozíció és Szerkezet, Ablakok és Város. Néha a
kétdimenziós mellérendelési komponálási elvet feladva ablakmotívumait az ábrázoló geometria módszerével térjelentésű síkidomokká
alakítja. Sőt, egy esetben néhány ablakmotívumos rajzának össze-
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to interpret and re-interpret in an absolutely autonomous way the essential nature of the paintings of Jenő Barcsay
that touch on the philosophy of being through a simple geometric order: the fallibility and warmth of the intimacy of
a microcosm gripped in the vice of silent macrocosm (e.g. Gate, 1970; Arches, 1971; Plane and Space, 1970; Monumental
Picture, 1982). The second picture is noteworthy because the rather anthropomorphically conceived, redoubled window
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maradnak a tető- és oromzatháromszögek, a kerítés- és kőfalszakasz-, a rézsútos be-

pictures with vivid, pure colours, making their surfaces and motifs flourish. (No more digs: the
Aknays finish building their detached house at Álmos utca 2 in 1982!). Progressing from complexity

R AD

néhány kivételt is, pl. (Város sorozat II.; Város sorozat III., 1977)], ahol továbbra is meg-

letnek ezek a még és már nem Szentendre-képek, ahol az alkotó, mint a lé-

This subtitle is truthful in so far as the abstract image of a house (a quadrate form!) presupposes
the abstract image of a window, and an abstract window is associated with an abstract house,
the drawings in ink, he, limiting himself almost completely to the window theme, again fills his

A rajzlapokon tehát kialakít egy majdnem teljesen szögletes vonalkultúrát [bár találni

körvonalak. A tiszta absztrakció és a lírai logika keskeny határmezsgyéjén szü-

Houses, Windows (1981-83)
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Structure, Windows, and Town. He sometimes even forgoes the compositional
Mérnöki tollrajzok (1977-1981)

vonásából kisplasztikát, makettet is készít fából, amelyet egy szent-

(eyes!) in the yellow “wall field” (the sense of the “fourth-dimension”, an imaginary wall face!) conjures up Lajos Vajda’s

endrei játszótér számára tervez felállítani (Térkonstrukció, 1979).

15

A mű megint csak nem valósulhatott meg…

iconographic attitude and life feeling with a cosmological and sacrificial meaning (A House on Piles with Curtained
Windows, 1936) and some of the pictures of Dezső Korniss (e.g. Chanters, 1942).
In his article entitled “The Windows of Aknay”, the artist Béla Tilles (1932) praised the work of the young artist

Házak, Ablakok (1981-1983)

belonging to the most characteristic trend in Szentendre art, and called attention to the constant presence of the

Ez a fejezetcím annyiban igaz, amennyiben a ház absztrakt képe

window motif, its symbolic power and the layers of its meanings. For instance, the window binds and separates,

(a kvadrát forma!) feltételezi az elvont ablakot, és az elvont ablak
képzettársítja az absztrakt házat, vagyis a kvadrát formát, valamint annak

closes and opens, lets one look in and look out, etc. He also revealed the intellectual relationship between
Aknay and classical avant-garde art. Among others, he referred to Malevich, who had said: “space is actually
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makro- és mikrokozmikus külső és belső terét. Tusrajzai után tehát – főleg

a dimensionless medium where the intellect unfolds its figures.” Then Tilles went on to quote Kassák:

az ablaktémára szűkítve a kört – újra eleven, tiszta színekkel töltődnek fel

“Malevich attempted to trace painting back to his own existential basis: the plane. (…) He does not try to

a képek, kivirulnak a felületek, kivirágzanak a motívumok. (Vége az albérletezés-

produce the illusion of spatial perspective, but leaves it to the viewer to decide whether to continue this

nek, az Álmos utca 2.-ben épülő családi házuk 1981-ben készül el!) A bonyolultab-

plane into the picture or out of it, as his emotional world requires.”16

bakból az egyszerűsödő, az átlósakból a függőleges-vízszintes szerkezetek felé haladó ciklust, hol erősebb, hol finomabb színviszonylatok kísérik, de a színekkel együtt

The Lenin City experiences (1977-78) and getting acquainted with colouration techniques led the
artist to use acryl. This is of course a question of constitution, as well: Aknay had always regarded the

a feszes, kemény élekkel illeszkedő, kidekázott reduktív mérnöki rend mellé azért még

quick control and fulfilment of the painting process as important. Now, his pictures continued to

mindig letelepszik az az érzelmi és hangulati többlet, az a humanista, moralizáló szellem,

be structured according to the rules of plane constructivism; he rendered space perceptible only
through the harmony of colour and sometimes the means of projective geometry (e.g. Relations,

megkettőzi az ablak-, illetve az épületformát, azaz színes képmértani jelrendszerként érzékelteti a zártság és a kitekintés, a kint és a bent között egyensúlyozó lélek, de az emberi kapcso-
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amely mindmáig jellemző Aknay képeire. Például a Kitörés, 1981 című szitáján és festményén

1981; Window, 1981). However, a new mysterious message appeared on the imaginary spaceseparating medium of window – that of runes.

latteremtés meghasonlásokkal teli ellentmondásosságát is. Külön figyelmet érdemel a Kettős ablak, 1982 és az Ablakikon, 1982 című két festménye. Az első azért, mert abszolút autonóm módon

Window Runes (1983-85)

képes interpretálni, újraértelmezni Barcsay Jenő létfilozófiába merülő képeinek egyszerű geometrikus rendbe bújtatott lényegi természetét: a makrokozmosz csendsatujába rejtett mikrokozmosz in-

It is only in respect of Aknay’s cycles after the soft, bird’s-eye-view compositions in
oil and pastel that we can talk of his being influenced by the hard-edge painting or

98 4
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timitásának esendőségét és melegségét (lásd pl. Kapu, 1970; Boltívek, 1971; Sík és tér, 1970; Monumentális kép, 1982). A második pedig azért, mert a meglehetősen antropomorf összbenyomású megkettőzött

Post-painterly Abstraction that developed in polemics with abstract expressionism
in the late 1950s and early 1960s – the painters concerned include from among

ablak (szempár!) a sárga „falmezőben” (a „negyedik dimenziójú” képzeleti házarc érzetében!) megidézi Vajda

the Americans: Al Held (1928-2005), Ellsworth Kelly (1923), Kenneth Noland (1924),

Lajos (pl. Ház cölöpökön függönyös ablakokkal, 1936) és Korniss Dezső egyes képeinek (pl. Kántálók, 1942) koz-

Morris Louis (1912-1962); and their Hungarian “followers”: e.g. Imre Bak (1939),

mológiai értelmű, szakrális kicsengésű ikonográfiai szemléletét, jelekbe, szimbólumokba költöző életérzését.

István Nádler (1938), János Fajó (1937), Attila Joláthy (1927-1998). The similarity

Tilles Béla (1932) képzőművész az Aknay ablakai című 1984-es cikkében elismerően ír a szentendrei művészet
legmarkánsabb vonulatának fiatal alkotójáról és felhívja a figyelmet az ablak-motívum állandó jelenlétére, annak
jelképi erejére és jelentésrétegeire. Az ablak például, összeköt és elválaszt, elzár és kinyit, kitekintést nyújt, és belátást biztosít stb.. De feltárja az Aknay-képeknek a klasszikus avantgárd művészethez fűződő szellemi kapcsolatát is.

or affinity, especially as regards Aknay’s “hard-edge” Lenin City period and
his “sharp-line” drawings in ink, where the coincidence is quite obvious, is
actually only methodological, not at all intellectual. As Zoltán Sebők put
it in his dictionary entry: “It is characteristic of the painters belonging

Többek között Kazimir Malevicsre (1878-1935) hivatkozik, aki azt állította, hogy „a tér voltaképpen olyan dimenziónél-

to this movement to use simple, geometric forms, the silhouettes

küli közeg, amelyben az értelem a maga alakzatait kibontja”. Majd Kassák Lajos (1887-1967) gondolatait idézi: „Malevics

of which are ‘hard’ in the sense that they are contrasted (hence

megkísérelte visszavezetni (a festészetet) a saját létalapjára: a síkra. (…) Nem akarja felkelteni a téri perspektíva látszatát,

their name), and the colours of which are harsh and uniform.
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de nyitva hagyja a lehetőséget a néző előtt, hogy ezt a síkot folytassa befelé a képbe, vagy kifelé a képből, amennyire

They banish all objective relations from their pictorial world; in

érzésvilága megkívánja.”

other words, they contrast a conscious order and balance against

16

A leninvárosi tapasztalatok (1977-78) és a szitatechnikával való megismerkedés (1979-80) az akril festék használa-

the ‘complexities of reality’. Shaking off the fetters of expressing

tára sarkallták a művészt. Ez persze alkati kérdés is: Aknay számára mindig is fontos volt a festési folyamat gyors

content and psychic self-expression, hard-edge painting refers to

ellenőrizhetősége és kivitelezhetősége.

nothing that does not mean itself; i.e. the ‘message’ of the picture relates

Képei tehát továbbra is a síkkonstruktivizmus szabályai szerint épülnek, készülnek, a térbeliséget csak
a színek illeszkedései és néhány esetben az ábrázoló geometria eszköztára érzékeltetik (lásd pl. Viszonyok, 1981;
Ablak, 1981). A (ház)-ablak imaginárius térelválasztó közegére azonban valami új, titokzatos üzenet íródik:
megjelennek a rovásjelek.

to its own structure and sometimes its own materiality.”17
János Aknay, however, never wanted to banish from his art his ties with
Szentendre, the life feeling resulting from the nest-like community he
experienced there, his anthropomorphising, far-from atheistic or materialistic
cen
, 198
4

attitude, his political stance, his patriotism, and the personal aspects of his life.
Moreover, with the appearance of runes in his windows, as though an implicit
or implied desire to communicate were strengthened in him, which had no place

azonban – a szorosabban vett „kemény élű” leninvárosi periódusát és a „penge vonalú” mérnöki tusrajzainak zömét kiemelve, mert itt az egybeesés egyértelmű (!) – jobbára csak módtartozó festőkre jellemző – írja Sebők Zoltán az általa fogalmazott szócikkben –, hogy

nek. Megszabadulva a tartalmi közléstől és a pszichikai önkifejezés programjától,
a hard-edge festészet semmi olyanra nem utal, ami nem önmagát jelenti,
vagyis a kép »közlendője« egyértelműen saját szerkezetére és ritkább
esetben anyagiságára vonatkozik.”17

version of the turn towards folklore by Vajda and, in my view, Korniss, too. In Hungarian and Szentendre
painting, there are several instances of the use of signs, namely: Dezső Mokry Mészáros (1881-1970),
Tibor Boromisza (1880-1960), Károly Elekes (1951), Zoltán Judóka Szabó (1952); there are also some actual
applications, such as Attila Csáji’s (1939) Dead of Our Night (1977) and But a Few Marks (1977); and there are
apparent or superficial semblances, namely: Jenő Barcsay’s Szentendre Memory (1967), Pál Deim’s Szentendre
Hallmarks (1966), and Imre Bak: Flower Man (1977) and Alpha Omega (1979). In contrast, however, János Aknay

Aknay János azonban szentendrei kötődését és az ebből a fészekszerű
kisközösségi létformából fakadó és származtatható életérzését és
antropomorfizáló, egy csöppet sem ateista és anyagelvű szemléletét,
politikai állásfoglalásait és hazaszeretetét, továbbá életének személyes
vonatkozásait soha nem kívánta és kívánja kizárni, kirekeszteni művészetéből. Sőt az ablakra rajzolt rovások megjelenésével, mintha
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has devoted a whole sign programme, often modified but lasting to our day, to this “means of communication”
that he took over from script-history tradition and personalised, indeed shaping this structure of characters into
abstract angel ideas, angel ideogrammes.
Thus a new turning point occurred in his art in 1983. The work that led through to it bears the title Indication (1983), and
a U-shaped, red, diagonal motif hinted that something was in the making in the oeuvre of the artist. This was when he
painted his picture entitled Tamga (1983) using some of the characters in the Scythian-Hun-Székely-Hungarian runes.18
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öntetűek. A képi világból száműznek minden tárgyias vonatkozást, vagyis a »valóság bonyodalmaival« szemben egyfajta tudatos rendet és egyensúlyt képvisel-

figural and figural themes.
In his article mentioned above, Béla Tilles interpreted the use of runes by Aknay as a modern-day
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»kemények«, hogy kontrasztosak (innen az elnevezés), színeik pedig erősek és egy-

this time on, however, his hard and soft, geometric and gestural, glue-line-traced and freehanded calligraphic, hard-edge and expressive cycles alternate with abstract-emblematic, semi-

AK N

egyszerű, általában mértanias formákat használnak, körvonalaik abban az értelemben

methodological point of view, Aknay’s hard-edge period thus lasted between 1976 and 1977
and the early 1990s apart from merely four exceptions (see the section An Angel is Born). From
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szertani és nem szellemi értelemben kell tudomásul vennünk. Ugyanis „a mozgalomhoz

Lajos Vajda’s mounted transparency drawing Trellised Window with Still Life (1936), Dezső
Koniss’s oil The Flotist I (1950) and Pál Deim’s oil Our Window’s are Different (1969). From a

. má

Nádler István (1938), Fajó János (1937), Joláthy Attila (1927-1998)] csak a légifelvételszerű lágy olajpasztell kompozíciók utáni ciklusai esetében beszélhetünk. A hasonlóságot vagy rokonságot

s ab a

window, that there can be semi-abstract and semi-figural scenes depicted, we can cite

ek : C

a strictly-minded art profession. As evidence that an abstract sign can be put in a

(1923), Kenneth Noland (1924), Morris Louis (1912-1962) és magyar „követőihez”, pl. Bak Imre (1939),

e re k

rakció nevezetű irányzathoz [annak tengerentúli művelőihez, pl. Al Held (1928-2005), Ellsworth Kelly

li, D

in the context of abstract-constructive painting according the orthodox rules of

A gy

az absztrakt expresszionizmussal polemizáló hard-edge, magyarul kemény él vagy festészet utáni abszt-

e b re

Aknay Jánosnak az amerikai eredetű, az ötvenes évek végén és a hatvanas évek elején kialakuló,

re, 1
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Ablakrovások (1983-1985)

újra felerősödne benne az a burkolt és sejtetett közlési vágy, amely
a szigorú szemléletű képzőművész szakma ortodox szabályrend-

This is the picture that opens the new cycle, but it is only the title that betrays the nascence of something because the
brown, yellow and orange coloured “signs” in the red field of the lower left-hand corner are only triangles (!). A certain

szere és elvárásai szerint semmilyen körülmények között nem tar-

degree of fantasy and expertise is needed to be able recognise and arrange the characters hidden in the constructive-

tozhat egy absztrakt-konstruktív kép kontextusába. Bizonyítékként

geometric composition. Indeed, there is only one positively identifiable rune in the picture, namely:

az ablakba tehető absztrakt jelnek, fél-absztrakt vagy fél-figurális jelenet-

, i.e. “M”.

The character , i.e. “T”, can be, so to say, inferred from the brown triangle. The , i.e. “A” is doubly hidden in the

nek három tipikusan szentendrei előképe is ott lebeghetett a szeme előtt:
Vajda Lajos Rácsos ablak csendélettel, 1936 című montírozott transzparencia
rajza, Korniss Dezső Fuvolázó I., 1950 című olajfestménye és Deim Pál Mások

The character

, i.e. “G”, seems be included in the in the right-hand yellow shape of the tilted sash. Now, if this is

true, the left-hand blue section of the sash has the shape of
.

az ablakaink, 1969 című olajképe. Aknay technikai, módszertani értelemben

.

, i.e. “I”, but, with a little extra thought, it might even be a

, i.e. “L”, and the intersection of the two makes an
, i.e. “Ch”. Interpretation is thus open. The plane

constructivist work is thus an “open work”; apart from the experience of sensual delight, the picture opens a

veendő absztrakt kemény él festészete tehát, mindössze négy kivételtől elte-

window for the “thinking eye”, as well. Of course, the knowledge that tamga means both sign and property

th
Wer

kintve (lásd az Angyal születik c. fejezetet), 1976-77-től a ’90-es évek elejéig-kö-

mark in Turkish can be helpful. (We might also remember that Aknay had already been interested in these

e im
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zepéig tart. Innentől kezdve azonban a kemény és a lágy, a geometrikus és a gesz-

folkloristic signs suitable for hiding in in his “Little Academy” years.) He, however, uses this set of archaic

tusos, a ragasztócsík mentén húzott és a szabad kézmozgású kalligrafikus, az élekre

characters not for signing his pictures, but, instead – beyond their beauty in and for themselves, the

( b al

aesthetic geometric characteristics and the play on form they enable – he regards them as a code

témákkal váltakozva követik egymást.
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szabott és az expresszív ciklusai az absztrakt-emblematikus, a fél-figurális és figurális

system tailored to his own purposes, as signs into which one can project his personal feelings,

Tilles Béla (a fentebb említett írásában) Aknay esetében a rovás megjelenését a vajdai

the secret stories of his innermost self, even his philosophical ideas. We must therefore view
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[és kornissi! (megjegyzés tőlem)] szellem folklór felé nyitásának egy mai útjaként értelmezi.
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A magyar és a szentendrei festészetben e jelhasználatra találunk ugyan: hivatkozáso-

his two pictures Rune Icon (1984) and My Signs (1985) as his confessions as a painter where the
subject seeking his own self, the consciousness (spirit rather) of the artist wanting to fulfil its

kat [Mokry Mészáros Dezső (1881-1970), Boromisza Tibor (1880-1960), Elekes Károly (1951),

desire to identify and for perfection, is transformed and transubstantiated into a character

Szabó Zoltán Judóka (1952)]; megvalósult alkalmazásokat [Csáji Attila (1939): Éjszakánk éjjele, 1977;

copy, an image-like reading of script and a demotic image by way of the transcendence

9
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Csupán néhány nyom, 1977]; látszólagos vagy felszíni hasonlóságokat (Barcsay Jenő: Szentendrei

of feelings, extrasensoriness, by being touched and tempted by the magnetic force of

emlék, 1967; Deim Pál: Szentendrei kereskedők jelvénye, 1966; Bak Imre: Virág-Ember, 1977; Alfa-Omega,

IS Ka

1979). Ezzel szemben Aknay János 1983-tól kezdődően egy több ciklusból álló, tulajdonképpen napja-

the world beyond experience. Characteristic of Aknay again, he creates a synthesis:
the window, rune and the undulating-line puppet-angel figures of his early period

8
), 19
t a lin

inkig tartó, rengeteg módosulással és átalakulással járó egész jel-programot szentel ennek az írástörté-

filter through to induce, in an expression of overwhelming feeling, a special, dream-

neti hagyományból vett, átszemélyesített „üzenőeszköznek”, ennek a végső soron absztrakt angyal-ide-

world mood where rune marks appear as abstract beings, self-enclosed entities.

9

ákká, angyal-ideogrammákká alakított betűstruktúrának.

In Relation (1984), Broken Rune (1984) and Connection I (1985), the rhythmical

Művészetének újabb fordulópontja tehát 1983. Az előző ciklusának átvezető művét is megnevezhetjük, ez
a Jelzés, 1983 címet viseli, és az ablaktémában megjelenő rézsútos vörös „U” alakú motívum már sejteti, vala-

and juxtapositive alignment of runes becomes a means of sign accentuation,
figurative sign narrative, to which imagination may add personification or

mi készülődik az alkotó oeuvre-jében. Ekkor festi első a szkíta-hun-székely-magyar rovásírás18 egyes betűjele-

substitute, and sign elevation. The associative fields of the runes , “A”, and

it használó Tamga, 1983 című festményét. Ez a mű a ciklus nyitóképe, de inkább csak a cím árulkodik arról, hogy

“I”, perhaps allows pointing out the analogy between the passion story of

valami ilyesmiről lehet szó, hiszen a rézsútos ablakmotívum bal alsó sarkának vörös mezőjében ritmikusan felsorakozó barna-, sárga- és narancsszínű „jelek” pusztán hegyes szögű háromszögek (!). Tehát kell egy kis fantázia és egy
bizonyos jártasság a témában ahhoz, hogy a szemlélő felismerje és összerakja a konstruktív-geometrikus kompozícióban elrejtett és felfedezésre váró írásjeleket. Tulajdonképpen csak egyetlen rovásjelet lehet egyértelműen felismerni a képen: ez az , azaz az „M” betű. A , azaz a „T” betű a barna háromszögből úgymond kikövetkeztethető. Az , azaz

,

the Gospel, the monogram of Christ which early Christianity developed
and the two signs of three pictures mentioned. The several versions
of the monogram of Jesus Christ are actually contractions of the
initials of his Greek name, ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (Iesos Christos, Jesus
the Anointed), combining “I” and “X” or “X” and “P” (i.e. the first

26

az „A” kétszeresen benne rejlik az -ben. A , azaz a „G” pedig talán a megbillentett ablakszárny jobboldali sárga formájá-

two characters of the second name) with “P” often shaped as a

ban rejtőzködik. De ha ez valóban így van, akkor az ablakszárny baloldali kék osztása az -t, azaz az „L” betűt formázza, s

cross.19 It should be noted that Aknay, in each of the three pictures

, azaz a „CS” jelet is jelölheti.

mentioned, places his accentuated runes in a window or pictorial

Az értelmezés tehát ilyen szempontból nyitott. A síkkonstruktivista kép: „nyitott mű”! Mert a festmény, a látás számá-

field divided into four parts, i.e. a quadrate which can be interpreted

ra nyújtott élményszerű érzéki gyönyörökön túl, ablakot nyit a „gondolkodó szem” számára is.

as a mandala, a symbol of the cosmos or a model of the universe. In the

S persze az is nagymértékben a segítségünkre siet, hogyha tudjuk, a tamga törökül jelet és tulajdonjegyet is

first picture, the two runes unite in a perfect and organic community of

jelent egyszerre. (S talán még arra is emlékszünk, hogy Aknayt már a „kisképzőben” is izgatták ezek a rejtőz-

fate, just as joy and sorrow, birth and death, Man and Woman, Christ and the

ködésre alkalmas folklorisztikus írásjelek). Ő azonban nem képaláírásra használja, inkább amolyan magára

Cross are one. In the second picture, the two signs separate, the right-hand

szabott szürrealisztikus kódrendszernek tekinti az archaikus betűkészletet, amelynek darabjaiba – az önma-

leg of the cross-form sign “breaks off”; the rune

a művész), olyan festői hitvallásnak kell tekintenünk, ahol az önmagát kereső szubjektum, az azonosu-

character of the sign narrative, the rune

, “A”, is missing from it or from beside it. If

we disregard the fact that the cross motif is a letter in runic script (see Evening, 1985),

lási vágyát kiélni és beteljesíteni kívánó és akaró én- és művésztudat (vagy inkább lélek!) az érzelmek

we can make further associations. We might, for example, think of Malevich’s second

transzcendenciájában, az érzékfelettiségben, a tapasztalaton túli világban való feloldódás magne-

suprematist (superior, leading) element, the black cross, which derives from the first,

tikus ereje által is megérintve és megkísértve, betű-képmássá, képszerű betűolvasattá, démotikus imágóvá alakul és lényegül át.

9
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A Rovásikon, 1984 és a Jeleim, 1985 című két művét például (amelyekbe saját vezetéknevét rejtette el

of window eyes, as though it were the “face of a house” or a “mandala mask”.
In the third picture, the cross-form rune is again one with itself, but the other main

re i K

lyes érzelmeit, titkos én-történeteit, sőt filozofikus gondolatait is belevetítheti és belerejtheti az ember.

r, 19
8

gáért és az önmagában is szép, esztétikus geometriai jellegzetességeken és formajátékokon túl – szemé-

, “A”, is placed a dark pair

S ze n
tend

a kettő kereszteződése pedig az , , azaz az „I”, vagy egy kis továbbgondolással a

the black square, and its various suprematist compositions representing different
sensations (see his Feeling of a “Mystic Wave” from Outer Space, 1917; Feeling of Mystic Will:

A Zsennyei ablakrovás (1985) című képén – megint csak rá jellemző módon a cikluson belül
(!) – egy olyan szintézisszerű művet hoz létre, amelyben az ablak, a rovás és az induló korsza-

nothing can be recognised, only feeling,” writes Malevich in The World as Non-Objectivity – the

san, ritmikusan és mellérendelő módon felsorakozó rovásjelekből jelkiemelés, átvitt értelmű, képzeletben megszemélyesíthető, behelyettesíthető, tömör jeltörténet és jelfelmutatás lesz. A rovás „A„ ( ) és „I„ ( ) betűjének alaki asszociációs tere talán megengedi, hogy párhuzamot vonjunk az evangéliumi szenve-

stabilizes the use of rune signs. The mysterium tremendum, the door of tremendous and initiative
secrets, opens up for the artist to enter in; while, as a result of a mysterium fascinans, fascinating mystery,
the desire is born in the viewer to follow in the footsteps of the artist, and decipher and understand the
creative marks he has left.

déstörténetnek a kereszténység első századaiban kialakult Krisztus-monogramja és a három kép említett két jele között. [Tudniillik a krisztogram Jézus
Krisztus (Jeszousz Khrisztosz, Jézus, a felkent) nevének görög ábécével írt
(ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ) két első betűjének összevonásából született több változatban: az „I” és az „X” vagy az „X” és a „P” (tehát a második név két első
betűjének) egymásra írásaként, de a „P” betűt gyakran a kereszt jelével kapcsolták össze.]19 Figyelemreméltó, hogy mindhárom esetben
egy-egy négyosztatú ablak- vagy képmezőbe, tehát mandalaként,
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An Angel is Born (1986-1994) (2006)
In Memoriam Sárika and My Father (1986-1987)
Now, we must turn to a key work in Aknay’ oeuvre. Ballad of ‘S’, a serigraphy made in 1986, which explains all later
abstract (and even later semi-figural, figural and semi-abstract) angels the artist was to depict.
Ballad of ‘S’ was finalised after several months of pause at the end of the 1986 (the serigraphy has a pendant with
modified colours and a painting version of the same size made later). In an exemplary way, the picture enables the
co-existence of the extemporising though disciplined language of gesture and emotional self-expression with the
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The window-rune cycle thus anticipates the division of the pictorial fields into two, three or
four irregular parts, the concentration of the various material qualities in the window fields, and

b en

nak, ahol a rovásjelek már mint önálló entitással bíró absztrakt lények lépnek a színre.
A Viszony, 1984, a Széttört rovás, 1984 és a Kapcsolat I., 1985 című képeken az arányo-

re)

book Bauhaus published in 1927. 20

1991
-

kából származó hullámzó vonalú bábu-angyal figuráinak az átszüremkedése – valamiféle
érzelmi túlfűtöttség kifejeződéseként – egy különös, álomvilágszerű hangulatot indukál-

Embarrassing, 1915; Feeling of Non-objectivity, 1919). “Feeling the determining factor … and
thus art arrives at non-objective representation, at Suprematism. It arrives at a ‘desert’ where

azaz kozmoszszimbólumként, világmodellként értelmezhető

accentuation of geometric-abstract character forms perfected and assembled with great care and craftsmanship;

kvadrátformába kerülnek a kiemelt rovásjelek. Az első képen a két

instantaneity with sign elevation; the timelessness of raising a monument with fragmentation into pieces.

rovásbetű – mint öröm a bánattal, újjászületés a halállal, Nő a Férfival,

Even on first sight, we note the emblem in the foreground of the picture; it is only afterwards that we shift our eyes to

Krisztus a Kereszttel – tökéletes szervülésben, sorsközösségben egyesül.

the background having a monotonous impression. Leaning closer to the abstract “face” of the abstract likeness, we

A másodikon a két jel szétválik, a kereszt alakú jel jobb szára „letörik”,
a rovás

begin to fervently scan its “skin” for the hundreds calligraphic brush marks unfolding on it; and then we return to

(„A”) betűje sötét ablakszembe kerül, s az egész kép, mintha

the dominating geometric sign, which divides it into four finely distinguished parts. The abstract motif conjures

egy szomorú ház-arc vagy egy mandala-maszk lenne. A harmadik képen

associations of a tilted cross or a propped tombstone; a buttressed, skidded roof about to collapse, and two

a kereszt alakú rovásjel újra egy önmagával, de hiányzik róla vagy mellőle
a jeltörténet másik főszereplője, az

mourners hugging. The cobalt-blue “buttress” in the inner side of the peak of the black, geometric sign could

(„A”) betű.

even be “God’s finger” combined from a thumb, an index or second finger pointing up; but if we look at
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Ha viszont eltekintünk attól, hogy a keresztmotívumnak (lásd még Este, 1985)

it together with the tar-black and sky-blue signature (in the other version, the “finger” is red; while, in

a rovásírásban betűszerepe van, akkor más képzettársításra is alkalmunk nyílik.

the painting, it is almost black, i.e. deep Paris blue), they could also mean a painfully balanced, lasting

Például felmerülhet bennünk Malevicsnek az alapvető szuprematista (felsőbb-

physical or mental condition. And if we ponder over them more, mentally jotting down the two- or

rendű, vezető szerepű) elemből, a fekete négyzetből keletkezett második alapve-

three-centimetre wide, straight legs, we find a Christogram turned upside down taking shape as we

tő szuprematista eleme, a fekete kereszt, és annak szuprematista kompozíciói, amelyek különféle érzeteket kívánnak megjeleníteni (lásd: Egy misztikus „hullám” érzete a vi-

complete the joinings mentally. At this moment, our imagination spurred by the recognition that
there are runes above the several layers of brushwork. Curious to know, we get hold of the runic

lágmindenségből, 1917; A misztikus akarat érzete: Kellemetlen, 1915; A tárgynélküléség ér-

alphabet, and read, from left to right as required:

zete, 1919). „Meghatározó: az érzet… s így jut el a művészet a tárgynélküli ábrázoláshoz
– a szuprematizmushoz. »Sivatagba« jut, ahol semmi más nem ismerhető fel, csak az érzet” –
írja Malevics A tárgynélküli világ című, a Bauhaus által 1927-ben megjelentetett könyvében.20
Az ablakrovásos ciklus tehát előrevetíti az újabb képek kettő, három, négy szabálytalan ablakmezőre osztását, az ablakmezők más-más anyagi minőséget hordózó territóriumokba történő tömörülését, valamint állandósítja a rovásjel-használatot is.

(… SÁRIKA AKNAY, LITTLE SÁRIKA, SWEET SÁRIKA, WHY DID YOU DEPART, SÁRIKA AKNAY)
We feel mortified, like a person who, driven by an unknowing impulse, opens a door unto
an innermost secret; like someone caught unawares by a confession. We wish we could

A drámai, a katartikus, a valódi jelfelmutatás azonban egy tragikus és egy természet szerinti szomorú életrajzi vonatkozású esemény sokkhatására következik be. A művész számára kinyílik a mysterium

get rid of this sorrowful, burning secret, but we no longer can. We get the picture: the
rune

tremendum, a rémítő s egyszersmind beavató titok ajtaja, hogy azon belépjen, beléphessen – a nézőben,

,“S”, cloaks the young life in death-black mourning;

, “Á”, is skywater-clear

bluing solution, calling and binding, fulfilling faithfulness (elsewhere it is a flame

az értelmezőben pedig a mysterium fascinans, a felcsigázó titok hatására felébred a vágy, hogy az alkotó
nyomhagyásait kövesse és azokat megfejtse, megértse.

reaching into the heavens, smoke racing on the face of the earth);
white-washed rung in a ladder; and

, “R”, is the

, “I”, is the angelic light beaming through

the window… In the background, the minute, dense strokes of brush begin
Angyal születik (1986-1994) (2006)
In memoriam Sárika, Apám (1986-1987). Aknay János egy kulcsműnek számító grafikájáról kell beszélnünk.
A Ballada „S”-ről című, 1986-ban született szerigráfiájáról van szó, amely minden újabban készült absztrakt (majd
később fél-figurális, figurális és fél-absztrakt) angyalos munkáját megmagyarázza.
Ez a grafika több hónapos pauza után csak 1986 végére nyerte el végleges formáját. [A szerigráfiának létezik egy
színekben módosított, sötétebb pandanja, párdarabja és egy méretben hasonló festmény változata is, ez utóbbi
azonban a szitanyomat után készült el!]

to throb again: twinkling, dull yellow stars of a fragile eternity; the falling
brown soil of humility; and the faint, then sharp blood drops of child
passion, its lines repeated in prayer-wheel fashion; undulating, swarming,
beating, smiting, and whirling messages that are translatable and
untranslatable, decipherable and undecipherable. And we hear the
beating and flapping of the window sashes of the bodiless body
Sári turning into a mandala, and her sign-elevating spiritual body

28

E kép természetében mintaszerűen együtt él az érzéskiírás rögtönzött, bár fegyelmezett gesztusnyelve a hosszasan

metamorphosed into abstract runes that come and go through

kiérlelt, nagy műgonddal megkomponált és összeállított geometrikus-absztrakt betűformák kiemelésével; a pillanatnyiság a jelfelmutatással; a monumentum-, az emlékállításszerűség időtlensége a részekre töredezettséggel.
Vizsgálódásunk tárgyán első ránézésre az előtérben álló erőteljes emblémát vesszük észre, s csak ezután ugrik át
tekintetünk a monotonnak ható háttérfelületre. Közelebb hajolva azonban az absztrakt képmás (?) absztrakt „arcához”, szemünk lázasan dolgozni kezd, és módszeresen haladva letapogatja a grafika „bőrén” kirajzolódó sok száz
kalligrafikus ecsetnyomot, majd visszatérünk a kép közepét uraló geometrikus jelhez, amely a grafikát négy
finoman megkülönböztető területre osztja. Az absztrakt motívum a következő képzettársításokat kelti az em-

a kép bal felső negyedében a többrétegű ecsetírás fölött mintha rovásjeleket érzékelnénk.
Az izgalom nem hagy bennünket nyugodni! Megszerezzük a szükséges ábécét, és elolvassuk

he attempted to take in the deaths of his daughter and father. And it was in this period that
he returned to the sacred subject matter and motifs of his early Szentendre period and to
solemn diptych and triptych forms which underpin his sacrificial moods, and recall mediaeval
altarpieces. And then, in the S-shaped Abstract Angels (1986-91) cycle, the rune

a rovásokat, jobbról balra, ahogy kell:

, “S”,

brings forth the abstract-emblematic rune angels that “gird on” the “antenna”, “cloud” or “comb”
wings of his early angel pictures, or stand beside their “claw” or “thorn” versions recalling triangles.
The work that leads through to this period, actually formulating its programme (and constituting an
[…AKNAY SÁRIKA KICSI SÁRIKA SAROLTA ÉDES SÁRIKA MIÉRT MENTÉL EL

exemption due to its mixed technique), is Moon Girl already mentioned, where two identical runes,

AKNAY SÁRIKA…]

, “S”, cross one another, and form two wings or gates, in which Sárika appears in white holding in her
hand her emblem or attribute: a runic

Elszégyelljük magunkat, mint aki mit sem sejtő mozdulattól siettetve rányit
a legrejtettebb titkok egyikére, mint akinek egy nem várt önvallomás hull
az ölébe. Eldobnánk magunktól ezt az örömtelen, égető titkot, de már
nem lehet. Összeáll a kép: az

, azaz az „S” betű fiatal életet beburko-

ló rovásának halálfekete gyásza. Az

, azaz az „Á” betű rovásának égvíz

tisztaságú kékítő oldása, hívása-kötése, betelő hűsége [másutt mennybe ható lángja, földön futó füstje (!)], az

, azaz az „R” betű rovásá-

nak fehérre meszelt létrafoka, és az , azaz az „I” betű angyali rovásának ablakba szökő fénye... A háttérben újra lüktetni kezdenek
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bowing wings (which is also a hidden

, “S”, a shape that has grown undulating, arched, gracefully
, “Á” form). Everything in the picture is plane-like, except for the

plastically shaped head of the girl: her charmingly Giottoesque face gazes into another world, no longer
looking to our non-knowledge for support.
Scores of varieties of wing-on-wing, wing-in-wing, unwinged wing beings are made in the sub-cycle of the five
years of this period. Nevertheless, there are two exemptions. One is Woman (1987), which, due to its erotic and
profane theme – its main motif being the rune

, “y”, which could be two contrasted

, “S”, forms, too – stands

out from among members of the sacred-angelic cycle. It was made for the thematic Vajda Studio show, Nudes, in 1987.
The other exception is practically a pair of pictures (Great Journey and Among Clouds, both 1987). Both paintings use the
abstract runic motif of the “S”-shaped wing being (wing girl!) flying from the right somewhat left and downward in brisk,
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truly, an angel was born and a coffin was cut. As a rite of contrition, purification and tribute,

De ebben a pillanatban új lendítőerőként lódítja meg képzeletünket az a felismerés, hogy

orító

krisztogram is kikerekedhetik előttünk az illeszkedési pontok kiegészítései révén.

(1987), Great Journey (Swallow) and Great Journey (Gate) (1987), Gravitation (1988), Ballad
of S (Triptych) (1989), An Angel is Born (Triptych) (1990), and Diptych (1992). For János Aknay,

Kö n
y vb

zikai és lelkiállapotot is. S ha esetleg még tovább morfondírozunk, s egy papírlapra, vagy akár gondolatban rakosgatjuk ezeket a két-három centiméter széles, egyenes szárakat, egy lefelé fordított

(1986) at the New Miscellany exhibition of the Vajda Studio. And further masterpieces
followed suit: the series In memoriam I-III (1986), Moon Girl (1986), The Annunciation

Já n o

nem fekete, azaz mély párizsi kék) jelenthetnének akár egy tartósult, fájdalmasan kiegyensúlyozott fi-

Cathartic key works, masterpieces of the oeuvre, are produced in this protracted
period. I remember the first time he displayed In Memory of My Daughter (Triptych)

s r aj

zük a koromsötét és égszínkék szignatúrát (a másik változaton az „ujj” piros, a festményen pedig majd-

daughter; the door opening on to hope in Great Journey (1987), and his grief
over the death of his father…

záva

felé tartott kézfej hüvelyk-, mutató és középső ujjából formázott „isten-ujj” is lehetne, de ha együtt néz-

brush renders readable, undecipherable or perceptible in colour planes
of imaginary spaces; the flight, the swallow-like being of his eight-year-old
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boruló siratófigura. A fekete geometrikus jel belső csúcsába illeszkedő kobaltkék „tartóoszlop”, akár egy fel-

emblematology of his sorrow; the runes he burns into coffin forms
and tucks in the corners of his mandala pictures; the funeral songs his

K NA
Y Já

berben: eldőlt kereszt vagy alátámasztott sírkő; megcsúszott, összerogyni készülő, aládúcolt tető; két össze-

the sashes. We now begin to understand the mourning in the runic
ligatures of Aknay’s more recent painting; the grave and angular

a sűrűjárású, apró ecsetfutamok: pislognak a törékeny örökké-

sweeping strokes of brush, rapidly flung on the canvas in the expressive mode of “fresh-brush painters”. Though János

valóság tompasárga csillagai, hullanak az alázat barna rögei, és

Aknay is not the type of artist who runs after modern trends, as his oeuvre is “a series of subjectively motivated artworks

a gyermekpassió halvány, majd erős vércseppjei, imamalomszerűen

created on the basis of an internal system of rules free of manipulation,”21 he, as a non-camp painter, approaches the

rótt sorai; hullámzanak, majd torlódnak, vernek és ostoroznak az elké-

movement called “new sensibility” the closest in these two marvellous pictures.

sett üzenetek lefordítható és lefordíthatatlan, megfejthető és megfejt-

In the abstract-emblematic Eruption (1987), the ethereal, spiritual body Sárika’s material being turned into, as it

hetetlen örvénylései. S halljuk ki- és becsukódni Sári mandalává alakuló

were, breaks out in a rather appealing and unusual manner from the runic ligature. In The Annunciation (1987) and

testetlen testének ablakszárnyait, s az ablakszárnyakon ki-bejáró absztrakt

the Great Journey (Gate) (1987), the image of mother appears, leading through to the next Swallow (1987-94)
(2006) period. This motif is a virtually free-handed merger, where the runic “S” is mirrored along the straight

rovásokba költöztetett jelfelmutatásos szellemi testét...
Most már megértjük Aknay János újabb munkáinak rovás-ligatúrákba rejtett

leg of the runic “Á” to create a demotic ideogramme; to turn it into an imagistic pictorial sign, an abstract-
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gyászát, szomorúságának komor, szögletes emblematikáját, a koporsóformák-

emblematic symbol denoting and conveying idea and concept; to make it conjure, personify and merge

ba égetett és a képmandalák negyedeibe tűzött rovásjeleket, s a képzeleti terek

with the actual being of a swallow and be a modern flying being (!); and to redesign and modify it into a

színsíkjaira rótt elolvasható vagy meg nem fejthető, csak érzékelhető és érezhe-

character metaphor. However, not only does sign elevation bear import, so do the backgrounds already

zi Tá

tő ecsetírásos siratóénekét: nyolcéves kislányának elröppenő, fecskeszerű lényét, s

described. Divided along organic or geometric edges, the surfaces – always fashioned differently,

r l at

A nagy utazás című festményének (1987) reményt nyitó kapuját, valamint édesapja ha-

whether quickened by calligraphic strokes of brush or woven by dense staples of paint; whether

lálán érzett fájdalmát…

stocked with swarming snake lines squeezed from tubes or dotted by circles of stars or left in
pure colour –, as it were, provide, measure and create the cosmic background and heavenly

Katartikus hatású kulcsművek, az életmű szempontjából nézve mondhatni, főművek születnek eb-

dimensions of the floating, hard-edge abstract-emblematic signs and sign combinations made

ben az évekig tartó periódusban. Emlékszem a döbbenetre, amikor az Új Vegyes című vajdás kiállítá-

with stripes of glue. From now on, the motifs of the works, the incarnations of changing

son először állította ki a Kislányom emlékére (Triptichon), 1986 című képét. S azután jött a többi remekmű: az In memoriam I-III. sorozat, 1986, a Holdleány, 1986, az Angyali üdvözlet, 1987., A nagy utazás (Fecs-

feelings, moods, ideas, and spiritual contents, are always conceived of as floating and flying

ke) és a (Kapu), 1987, a Gravitáció, 1988, a Ballada S-ről (Triptichon), 1989, az Angyal születik (Triptichon), 1990

or being suspended, fixed or “tethered” in levitation. The abstract-emblematic device is

és a Diptychon, 1992 jelölésűek… Aknay Jánosnál valóban „angyal született” és koporsó ácsoltatott. Ezeken

thus retained; moreover, the “S”-shaped winged wing-being, the angelic wing-girl or

a műveken dolgozta fel – mintegy bűnbánati, megtisztulási és kegyeleti rítusként – kislánya és édesapja halálát.
S ebben az időszakban tért vissza korai szentendrei korszakának szakrális témáihoz és motívumaihoz, s gyakran

arrowhead motif traverses unexpected ground, is filled with community content due
to its sacred character, becomes the universal representative of a community of fate.

az ünnepélyességet, a megszentelt hangulatot alátámasztó, a középkori oltárképek hangulatát idéző dipti-

An individual symbol assumes the general symbols of a nation (e.g. its colours), or

chonos és triptichonos formákhoz.

itself becomes a symbol that can be generalised. In his works, his abstract approach

Azután az „S” formájú absztrakt angyalok (1986-1992) című motívumciklusában a rovás

, azaz „S”

betűjéből megszületnek azok a szárnyat formáló absztrakt-emblematikus rovás-angyalok, amelyek maguk-

and political content meet on the dissection table of the sign surrealism of runic
emblematicism.

ra „csatolják”, magukra forrasztják, vagy maguk mellé állítják a korai angyalos képek „antenna”-, „felhő”- és „fésű”
szárnyait, majd azok hegyes háromszögre emlékeztető „karmos”, „tüskés” változatait. E korszak egyik átvezető,
egyben programadó műve (sőt kevert eszközhasználata miatt kivétele is!) a már említett Holdleány című, ahol
az egymást keresztező két ugyanazon rovásbetűből származtatott első

(„S”) szárnyban vagy kapuban maga Sá-

rika jelenik meg fehér ruhában, s a kezében saját emblémáját, attribútumát tartja: a hullámos szárnyakat növesztett,
ívesen hegyes, kecsesen meghajló

(„S”) alakú rovásformát (amely egyben bujtatott

(„Á”) forma is). A festményen

minden síkszerű, csak a kislány feje plasztikusan megformált: egy más világba révedő, merengően bűbájos giotto-i arc,
akinek tekintete már nem a mi nem-tudásunkba kapaszkodik…

Politics, Morals, History (1987-1992) (2000-2006)
In the foregoing, I have often referred to the stands János Aknay has taken
in his concern for his country and shattered Hungarian communities,
his political and moral testimonials, and his charitable offerings.
Nevertheless, I am thinking not so much of the place, function
and role of the artist as a member of his community, of his place
in political life, but the choices and opinion-forming aesthetic
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A szárnyakon-szárnyak, szárnyakban-szárnyak, valamint a szárnyak-nélküli szárnylények rengeteg változata születik
meg ebben a több alciklust teremtő, öt évig tartó periódusban. [Azonban két kivétel is akad ebben a korszakában.
Az egyik a Nő, 1987 c. képe, amely erotikus, profán tartalmánál fogva – kiemelt motívuma a rovás , azaz „Ly” betűjét
(„S”) forma is – bizonyos értelemben kilóg az Angyal szü-

tárlatára készült, 1987-ben. A másik kivétel tulajdonképpen egy kép-párnak tekinthető (Nagy utazás, 1987; Felhők
között, 1987). Mindkét festmény a már említett „S” alakú szárnyas szárnylény (szárnyleány!) jobbról enyhén balra és lefelé repülő absztrakt rovásmotívumát használja igen lendületes, gesztusos ecsetkezeléssel, a „frissen

mentioned came to a head, and during his finest and most mature “runic cycle.” The basic motif of

testté (!), betű metaforává történő „áttervezése”, módosítása.
De nemcsak a jelfelmutatásoknak, hanem a már részben ecsetelt képháttereknek is
különös jelentősége van ezeken a festményeken. A geometrikus vagy organikus
élek mentén felosztott, mindig másként megmunkált, hol kalligrafikus ecsetvonásokkal aprólékosan megmozgatott, hol sűrű ecsetpászmákkal szőtt, hol tubusból nyomott nyüzsgő festékkígyókkal benépesített, hol csillag-körökkel pöt�työzött, hol tiszta színekben hagyott felületek mintegy a kozmikus hátterét
képviselik, égi dimenzióit mérik, teremtik a ragasztócsíkok segítségével felvitt kemény-vonalas, lebegő absztrakt-emblematikus jeleknek és jelösszevonásoknak. Ettől kezdve a művek motívumai – mint az állandóan változó érzelmek, hangulatok, gondolatok és lelki tartalmak megtestesülései
– szinte mindig a lebegésben, a repülésben, a felfüggesztettségben
vagy a rögzített, „kipányvázott” levitációban céltételeződnek.
A rovásos absztrakt-emblematikus eszközrendszer tehát marad,
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This is the type of stance János Aknay took in A Transylvanian Trilogy (Triptych). The artist painted
it at the Second Dombóvár Artists’ Colony in 1988 – at the time the troubles in Transylvania
the three-part picture is the rune

, “E”, the curved leg of which is cut through by two assaultive,

black wedges. The characters have a different position, alignment, rhythm and size in each of the three
pictures, the backgrounds of which are divided into four, three and two sections viewing from left to
right. The group of pictures interpreted in this order of progress (it must now be stated) symbolises the
three tragic periods in the history of Transylvania and Hungary (being squeezed, being crumpled and the
attempt to break out), that of the Trianon Peace Treaty, World War II, the Paris Treaty and the Ceauşescu
era. The dense, calligraphic strokes of brush of the runic signs connected together network-like in the upper
third of the central part of the triptych form the throbbing background where the lines of the folksong “I’ve left
my beautiful homeland” can be deciphered. This however becomes only apparent after careful “close-up” study,
because its is the pulsating surface that catches the eye at first.

János Aknay has strong emotional ties with Transylvania. The reasons are not only those of his former family
connections, they have more to do with the contemporary art scene and his professional friendships. (Such a friendship
has formed between him and the collector László Szepessy, who has accumulated enough Aknays to fill an exhibition
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fecske lényét is megidéző és megszemélyesítő, alakját magába olvasztó modern repülő

l é r ia

érzelmet jelölő-közvetítő absztrakt-emblematikus szimbólummá alakítása; a valóságos

or ostentatious deviance seeking new media, but also the concrete standpoints in works of
art that are aesthetic masterpieces.

h Ga

a rovás „S” betűjének a rovásos „Á” betű egyenes szára mentén történő megtükröztetése;

have often taken explicit or implicit political stances with their works. I hereby mean not
only general statements of life feeling or the expression of social criticism in an ironic guise
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vumban tulajdonképpen egy szabadon gyakorolt összeolvadás történik, amely nem más, mint
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Chernobyl on the Bernáth/Y/Ideg Zene (Nerve Music) cassette in 1990: “The future has
begun/ but the past continues to last.”22 The artist members of our broad generation
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szokatlan módon mintegy kiszakad, kiszalad Sárika fehér légies szellemi testté váló anyagi lénye.
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it has managed to survive in the years of “changing style”. As we heard in the song

Az Angyali üdvözlet, 1987 és a Nagy utazás (Kapu), 1987 című művekben pedig megjelenik az úgynevezett Fecske (1987-1994) (2006) korszakának egy-egy átvezető anyaképe. Ebben az alapmotí-

arlsr

1990, the war in the Balkans, atrocities in the Hungarian settlements in Serbia, but

A Kitörés, 1987 c. absztrakt-emblematikus munkájának rovás-ligatúrájából megkapó, egyszersmind

démotikus ideogrammává, képszerű képjellé változtatása; gondolatot, fogalmat és

4

Polish renewal in1980-81, the village destructions in Transylvania at the end of
the 1980s, the acceleration of the exodus, the Marosvásárhely pogroms in March

l é r ia

leginkább közel az akkor dívó irányzathoz, az „új szenzibilitás”-nak nevezett mozgalomhoz.]

in the dictatorship of the 1950s, the suppression of 1956, the “filtered air” of
the 1960s, the mobilisations “for friendly assistance” in 1968, the defeat of the
uh e
, 199

tett szubjektív indíttatású műegyüttes”21, így hát külön-utasként (!) ebben a két nagyszerű műben került

our honour and morality, often directly questioning and threatening our
survival and forms of cultural existence, this destructive force was upon us

h Ga

tendenciák után, hiszen életműve „egy manipulációtól mentes belső törvényrendszer szerint megépí-

our very national existence, destroying it with its slow-killing poison,
has still not ended. Crumpling us, breaking our spines, undermining

R ös c

festők” expresszív felfogásban sebesen vászonra „dobva”. Bár Aknay János sohasem loholt a kortársi

almost hundred-year-long period that has multiply tried human
existences, that has directly or indirectly, silently and slyly attacked

R ös c

formázza, de akár lehetne két szembeállított lágyított

letik téma szakrális jellegéből. A dolgot az magyarázza, hogy a festmény a Vajda Lajos Stúdió Aktok c. tematikus

attitudes his actual works express. We must bitterly note that the

sőt az „S” alakú szárnyas szárnylény, az angyali szárnyleány- vagy

room. Indeed, the material was put on show at the Bernády House in Marosvásárhely in 2005.) The diving “house angel” (!)

nyílhegymotívum nem várt területekre téved, s áldozati vagy

– the “swallow” pulling a red-white-and-green tail behind itself – of An Angel is Coming (Messenger) (1987) seems to be

szakrális jellegénél fogva közösségi tartalommal telítődik, egy sors-

only a premonition. From 1990, however, he devotes a whole series to the Romanian “revolution” and its Transylvanian

közösség univerzális képviselőjévé szegődik. Az individuális szimbó-

events and consequences (The Murderer Triangle, An Angel Murdered, Birth, Corpus, and Ecce homo). At the monumental

lum egy nemzet általános jelképeit (például színeit) ölti magára, vagy

exhibition Unicornis arranged in 1991 by the Vajda Studio and the Marosvásárhely Műhely (workshop; MA-MŰ),

maga is általánosítható jelképpé válik. A műveken az absztrakt megköze-

demonstrating and manifesting the friendship and sense of belonging together between the members of the

lítési mód és a politikai tartalom találkozik a rovás-emblematika jel-szürrea-

two groups, Aknay put up his synthesising work An Angel is Born (Unicorn, Diptych). The two abstract-emblematic

lizmusának boncasztalán.

angel symbols flying up and down in the right and left side of the symmetrically arranged picture dance in
a white brand-like light beam ending in a spire, as it were, in the magic sphere of the symbolic and mystic
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Politika, Morál, Történelem (1987-1992) (2000-2006)

unicorn, under the spell of the two, yet essentially the same communities of fate.

E tanulmányban már többször utaltam Aknay Jánosnak a hazájáért, a széttöredezett magyar közösségekért aggódó, erkölcsi értelmű, politikai tartalmú állásfog-

János Aknay, however, has also depicted concrete themes from Hungarian history – in abstract form with
general relevance. He devoted several large-scale paintings to the memory of the heroes and victims

lalásaira vagy anyagi célzatú felajánlásaira. Itt azonban elsősorban nem a művész-

of the Hungarian freedom fight in 1956 (Fall (Comet), 1989; Diptych, 1989; Heavenly Wanderer, 1996;

nek, mint közösségi embernek a politikai életben elfoglalt helyére, tisztére, szerepé-

Aggression (Diptych), 2006). Nor does he shun depicting the political situation of our nation, its major

NAY

re, hanem a szó szoros értelmében vett műveire és a műveivel voksoló, véleményfor-

historical events and feasts through his sign-elevating, abstract-emblematic means (A Two-winged

s, SÁ
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máló esztétikai állásfoglalásaira gondolok. Keserű szájízzel kell megjegyeznünk, hogy

Flight, 1992; Between Heaven and Earth, 2002; Bell Angel, 2006).
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az a majd száz éve tartó, az emberi egzisztenciák nemzedékeit többszörösen próbára tevő,

Another outstanding masterpiece in his oeuvre is A Little Hungarian Guardian Angel (Diptych) (2000),

a nemzeti létünket hol közvetlenül, hol burkolt módon, csendesen és alattomosan, a lassú

which he painted on the millennial of establishing the Hungarian kingdom. It is a significant

méreg eszközeivel pusztító, többször, többféleképpen életre kelő hosszú korszak még ma sem

piece also because he combines the characteristic motifs of several of his periods. For example,

fejeződött be. Ez a bennünket morzsolgató, gerinceket roppantgató, a becsületünket, az erköl-

m éb

cseinket aláásó, a nekünk tetsző megmaradásainkat, kulturális létformáinkat olykor egészen kö-

he has an angel crown sit on a mound, which angel type he used first in 1994, quadrupling
the rune

en, S

zelről megkérdőjelező, veszélyeztető és fenyegető megörökölt létrontó korszak ott terjengett kö-

, “S”, and applying to it the upper ornament of his daughter’s grave post.

This is how individual and community, personal message and general content merge.

en d
zent

rülöttünk az ötvenes évek diktatúrájában, ’56 eltiprásában, a hatvanas évek „szűrt levegőjében”, ’68
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„baráti segítséget nyújtó” csapatmozgásaiban, 1980-81-ben, a megújulás reményével kecsegtető

Under the Spell of Triangles

lengyelországi események elfojtásában, a ’80-as évek végén az erdélyi falurombolásban, az exodus
felgyorsulásában, a marosvásárhelyi „botos márciusban”, 1990-ben, s a balkáni háborúkban: Kórogyon,

I. “S”-“Á”-shaped Abstract Angels (1992-2008)
The use of the runic sign is consequently the source of the basic attitude and

Eszéken és a Vajdaságban…, – de átmentette, átformálta önmagát a „módszerváltás” utáni évekre is.
„A jövő már elkezdődött / De a múlt az még tart” –, ahogy a Bernáth/Y/ Ideg Zene című kazetta Csernobil című
dalszövegében hallhattuk 1990-ben…22
A tágabb értelemben vett nemzedékünk képzőművész tagjai közül tehát –, hol burkoltan, hol nyíltan
– igen sokan politizáltak műveikkel. Itt nem pusztán az általános életérzés kinyilvánítására és az ironikus mezbe
rejtett vagy hivalkodó divianciákba öltöztetett társadalomkritikai témák új médiumokat választó kifejezésére gondolunk, hanem a műtárgyszerűen megfogalmazódó művek konkrétabb, mégis esztétikai csúcsteljesítményekként
mérhető állásfoglalásaira.
Ilyen típusú állásfoglalást fogalmazott meg Aknay János például az Erdélyi trilógia, (Triptichon) című festményén.

formula that has defined the hundreds of varieties of form in Aknay’s art to this
day. In his paintings and works using other techniques, he launched a basic
abstract form that he constructed from the runes of “S” and “Á”, making
countless versions ever since, which live in and traverse a Christian and
animistic worldview, the characteristically Aknayesque cosmos. These
forms seem to be the angels of self-expression, self-cure, spiritual
metamorphoses and influence.
The alpha and omega of Aknay’s creative method is therefore
expression itself! Because it is only through well-made expression
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A mű a II. Dombóvári Művésztelepen készült, 1988-ban, a már említett erdélyi problémák felerősödésének és János egyik
legszebb és legérettebb „rovásos ciklusának” idején.

and authentic image that the truth content of communication
can be conveyed. For this, he has had to understand the tolerance

A három részből álló kép alapmotívuma a rovás , azaz „E” betűjére épül, amelynek íves szárát két támadó fekete ék
hasítja át. A betűk más-más állásban, sorrendben, ritmusban és nagyságban helyezkednek el és követik egymást
a három festményen, amelyeknek háttérmezői balról jobbra haladva négy, három és kettő alaprészre osztják a képfelületeket. A jelölt haladási irányban értelmezett műegyüttes (és ezt most muszáj leírnunk) Erdély
(és Magyarország) három tragikus korszakát (a szorításét, a felmorzsolódásét és a kitörési kísérletét) jelképezi, vagyis
középső elemének jobb felső harmadában a sűrű kalligrafikus ecsetjárásba szervülő, annak felületén hálóból...” című népdal verssorai betűzhetők ki. Ám mindez csak egy alaposabb vászon előtti „ráközelítés”,
elidőzés eredményeként derülhet ki az érdeklődő számára, mert első ránézésre leginkább az erőteljesen vibráló felület ugrik az ember szemébe.

this knowledge and understanding. Though often treating a given basic
theme, his works are never repetitions. Belonging to a series or cycles of
motifs, each of his pictures are self-contained works of art, the coming into
being of which he had to struggle for every time.
I remember, many turned away from him when, beside using hard-edge, pure
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szerűen összekapaszkodó rovásjelek képezik azt a lüktető hátteret, amelyből az „Elindultam szép hazám-

in mutuality, and to know the border regions of “what can still be
said”. The infinite variety of his work is evidence that he has acquired

colouration and sign, he kept crossing over into full-blooded gestural painting.
He continued to draw his subject matter and themes from the basic forms of
plane geometry and symbols derived from runes, but he painted these daring,

ményeknek (A gyilkos háromszög; Megölt angyal; Születés; Korpusz; Ecce Homo). 1991-ben
pedig, az Unicornis című nagyszabású tárlaton, amely a szentendrei Vajda Lajos Stúdió (VLS) és a Marosvásárhelyi Műhely (MA-MŰ) tagjainak egymást feltételező szakmai barátságát és összetartozását volt hivatva demonstrálni és manifesztálni, kiállította az Angyal született (Unicornis, Diptychon) című, szintézisteremtő művét.
A szimmetrikus elrendezésű kép jobb- és balfelének előterében a felfelé és
lefelé szálló két rováseredetű absztrakt-emblematikus angyalszimbólum
a festmény hátterében megjelenő, felfelé csúcsosodó csóvaszerű fehér fényben, mintegy az egyszarvú jelképes s egyben misztikus szarvának bűvkörében, a két különböző, mégis azonos képzőművészeti
sorsközösség igézetében lejti táncát.

extempore fashion. Our iconographic study has therefore attempted to establish a logical order in
the appearance, duration of and interaction of groups of motifs.
The single most important element in this cycle of motifs and the period using its subsystems is the
role playing of the painter, whereby the abstract-emblematic basic element the artist had found could be
modified and metamorphosed for the purposes of expression. For simplicity’s sake, let us call this basic
abstract motif a four-winged angelic body which consists in a pair of axially mirrored triangles on top of one
another. However, as already discussed, the origin of these triangles is to be found in the runes of “S” and “Á”.
The motif came into being in about four stages, and derived from four prefigurations. In Angel (1992), the “S”-

shaped rune angel like a bent arrowhead has wings that are made up of two pairs of smaller runic “S” or triangle
motifs. In On the Road (1992), the swallow motif is made up of two, four-armed runic “S” characters coupled together.
In Birth (Connection) and A Two-winged Flight (both painted in 1992), however, the angel symbol is represented by

De Aknay Jánosnál találunk még néhány más, a magyar történelemből merített konkrét témát is, amelyeket szintén absztrakt képekben, általános érvénnyel örökít meg. Például több nagymé-
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two separated wing motifs, the first version of which we encountered in Angel mentioned in the previous sentence. In
the new pictures, therefore, these two wings are connected, and thus acquire an individual being. But the left and right
wings can be regarded as a rotated runic “Á”, which is also shaped as a runic “M” (as well as a figurative, symmetrical bird).

ról: A
b an

be noted that each cycle lasts from the appearance of a motif to its final use. The various groups
of motifs, however, alternate or run parallel to one another, coming into being and developing in

( b al

roles, performing minute dramas, penitent epigrams, “singing” hymns or pithy ballads, or
simply becoming ethereal, fading into something approximating great whiteness. It should

o ná

húzó „fecskéje”, még csak amolyan előérzetféle, de 1990-ben már egy egész kis sorozatot
szentel az 1989-90-es romániai „forradalom” következményeiként kialakuló erdélyi ese-

expressive (emblematic) surrealism. His forms, signs and picture parts assumed passionate

O t th

helyi Bernády Házban be is mutatták a nagyközönségnek.) Az 1987-es datálású Angyal érkezik (Hírnök) című festményének zuhanórepüléses „ház-angyala” (!), piros-fehér-zöld csóvát

acquired plastic and emotional characteristics, and became ambassadors and envoys of
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lataiban és barátságaiban leljük fel. (Ilyen barátság fűzi őt például Szepessy László gyűjtőhöz is,
akinél egy egész kiállításra való műve halmozódott fel. Az anyagot 2005-ben, a marosvásár-

expressive, utterly simplified abstract signs and picture elements as an expressionist
painter would depict his chosen landscape or model. His constructive-surrealist motifs

n os

családi kötelékekben találjuk meg, sokkal inkább a képzőművészeti jelenünkben szövődő kapcso-

, Wo

Aknay Jánost erős érzelmi szálak kötik Erdélyhez. Ennek okait azonban nem kizárólag az egykorvolt

II . Ő
s zi
BOR Tárlat (h
GÓ
GYÖ átul bal
ró
RGY
Csab l: SOMO
a), V
G
áros YI Gyö
rg
i Mű
velő y, AKN
A
d é si
Közp Y János
,K
ont,
É rd , ÉR I M i h
ály,
1995

a trianonit, a II. világháború és a Párizs környéki békék idejét, valamint a ceauşescui időszakot. A triptichon

of the elements of his own style and means based on and realised

retű festményt szentel 1956 hőseire és a bukott szabadságharc

We can also interpret the form as two triangles joined together, which, mirrored, take on the shape of a butterfly-like

áldozataira emlékezve [Zuhanás (Üstökös), 1989; Diptichon, 1989; Égi

being. In the motif series between 1992 and 1995, the abstract-emblematic angel symbol (the fundamental symbol

vándor, 1989; Agresszió (Diptychon), 2006].

of man’s spiritual body or soul) appears in the pictures as though it were the main character in an abstract icon,

Mint ahogy életünk és országunk más aktuál-politikai állapotait,

as though it had but three duties, three roles to play: to levitate, to lament and to adore; to grasp, develop and

sorsfordulóit és ünnepeit is szívesen ábrázolja ezzel a jelfelmutatásos
absztrakt-emblematikus eszköztárral (Kétszárnyú repülés, 1992; Ég és Föld
között, 2002; Harangangyal, 2006).

express its own fate in front of the coulisses of the undivided or divided imaginary space constructed and woven
behind it. Space is often symbolised by one single colour, and the picture field is often replaced by a coloured
surface geometrically divided into two, three or four parts: Blue Angel (1992), for instance, floats above a dark

Szintén kiemelendő a Kis magyar őrangyal (Diptychon), 2000 című műve,
amelyet a magyar államalapítás ezredik évfordulója alkalmából festett. KiemePa p

lendő, mert több korszakának jellemző motívumait vonja össze egyetlen kép-

blue space; the red Dream Angel (1993) soars in or above a deep red fire; and so flies the Angel with Red
and Blue Background (1993). The sense of soaring, flight, floating, and lingering is strengthened by tight
and straight ropes and tethers of light appearing in the paintings (Dawn Angel, 1995). It can be observed

p en

ben. A halom alakú formán például az az angyal-korona motívum ül, amely 1994
(„S”) formájából,

imaginary spaces mentioned from 1993.

másrészt kislánya kopjafájának felső ékítményéről veszi eredetét. Így olvad össze

In the motif cycle between 1993 and 1998, the single-view, frontal, winged being flies above or

a személyes a közösségivel, az egyéni mondanivaló az általános tartalommal.

brushes the stylised roofs and gables cut up into acute angles; or, as though it were a paper clipping,
slips and descends into them (Dream Angel, 1993; An Angel is Born in Szentendre (Triptych), 1994; An
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táján bukkan fel képein, s egyrészt a rovás megnégyszerezett

that the central motifs separated from their backgrounds by hard edges begin to dissolve into the
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A háromszögek igézetében:

Angel above the Town, 1996).
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The new period begins with a marvellous pastel, which is actually a triptych of three pieces
I. Az „S” – „Á” (

–

) formájú absztrakt angyalok (1992-2008)
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Aknay János esetében tehát a rovásjel-használatból fakad az az alapállás és alapképlet, amely

(When the Sun Rises, the Angels come, 1993). This is the first time Aknay has three different
angel symbols appear together, the edges of the two side ones being almost cut up and

művészetének száz és száz változatát a mai napig meghatározta és meghatározza. Festménye-

merged into their surroundings by the dense, minute, idiosyncratic, scything strokes of

in és más technikával készült művein útjára bocsátott egy olyan absztrakt alapformát, amelynek

brush. Panel pictures with abstract-emblematic angel motifs increasingly recall the

,
ával

variációi a rovás „S” és „Á” betűiből – oda s vissza (!) – hallatlan sokféleségben szerkesztődtek és

sacrificial mood of mediaeval winged altarpieces that can be closed and opened, or
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kereszteződtek olyanokká, amilyenekké, s amelyek azóta is, úgy lakják be, úgy járják be az egyrészt

simply have divided surfaces (The Angel Bringing the Good News (Winged Altar), 1994).

keresztényi, másrészt animisztikus világképben megragadható „Jánosi” világmindenséget, mintha

The hard edges are often counter-balanced by paint surfaces with exciting, often

az önkiírás és öngyógyítás, a lelki átváltozás és befolyásolás angyalai volnának.

plastic gestures in both the insides and the outsides of motifs. As new elements

Alkotómódszerének alfája és ómegája tehát maga a kifejezés! Mert csak a jól sikerült kifejezésben, a hite-

of landscape (!) alongside floating main motifs, irregularly regular puffs of clouds,

les képben realizálódhat a közlés igazságtartalma! Ehhez azonban ismernie kellett és kell saját stílus- és eszközkészlet-elemeinek kölcsönösségeken alapuló, kölcsönösségekben realizálódó tűrőképességét és „még

the sun or the planets begin to appear.
In the motif period between 1993 and 2003, the basic symbol of the four-

beszédképes” határmezsgyéit is. Ezt a tudását munkáinak ez idáig kimeríthetetlen változatossága is igazolja.

winged “butterfly angel”, the demotic ideogramme deriving from runes,

Művei, bár sokszor dolgoznak fel egy-egy adott alaptémát, sohasem ismétlődnek meg. A motívumszériákon és

began to have added focus for the inquisitive eye. The staffage-life corners

motívumciklusokon belül minden alkotása egyes-egyedüli darab, amelyeknek világra jöttéért az egész életművön

of walls and roofs begin to straighten out, disappear, become fields or

belül egyenként meg kell küzdenie.
Emlékszem, sokan elfordultak tőle és nem értették szándékát, amikor a keményvonalú, tiszta szín- és jelhasználat vagy síkkonstruktivizmusa mellett ’93 körül fokozatosan át- és átváltott a vérbő, gesztusszerű festészetre. Képeinek tárgyát és témáját továbbra is a síkmértani alapformákból és alapelemekből, legfőképp a háromszögekből és

earth, or turn into acute angles. The “wing-girl angel” descending on
its pointed “sole”, its point of contact, tilts either left or right from its
centre of gravity, floats above and leans on the ground at the same
time. As a flying Antheus, it approaches the earth, the fields, to draw
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a rovásjelekből származtatott szimbólumok világából merítette, mégis úgy festette meg ezeket az elvont, de a végsőkig leegyszerűsített, merész jeleket és képrészleteket, mint egy expresszionista beállítottságú festő a kiválasztott
tájrészleteket és modelleket. Konstruktív-szürrealista motívumai plasztikai és érzelmi tulajdonságokat vettek fel
és az expresszív (emblematikus) szürrealizmus kis- és nagyköveteivé váltak. Formái, jelei, képrészei szenvedélyes
szerepeket öltöttek magukra és „egyperces” mini-drámákat, meakulpázó epigrammákat, himnikus hangulatú
vagy balladai tömörségű „festett énekeket” adtak elő vagy egyszerűen csak éterivé minősültek valami nagy
fehérséghez közelítő halványodásban. (Megjegyzendő, hogy minden egyes motívumciklus az alapmotívum megjelenésétől a használatáig tart. A különféle motívumcsaládok azonban általában együtt, sokszor
egymást váltogatva vagy időben párhuzamosan futnak, rögtönzésszerűen születnek és alakulnak.

are increasingly contrasted. In several masterpieces, the geometric
forms are almost completely reinterpreted and transubstantiated by
the impressionistic painterly attitude and the ragged brushwork. On the
one hand, they almost blow up from the energetic gestures that make
them (Eruption (Diptych), 1997); on the other, they seem to blend with their
plein-air environments (In Sunlight, 1996; Connection II, 1997). The main motif of
Connection II starts out on the road to embodiment and spatiality.
In the identical motif cycles of the years 1992-1993 and 1997-2004, the four-

Ennek a szóban forgó, több motívumciklust és azok alrendszereit összefoglaló hosszú korszaknak
a leglényegesebb mozzanata az a festői szerepjáték, amelynek segítségével a meglelt absztraktemblematikus alapelem a kifejezés érdekében állandó átalakításon, metamorfózison megy keresztül. Az egyszerűség kedvéért nevezzük ezt az absztrakt anyamotívumot egy olyan négyszárnyú
angyaltestnek, amelynek lénye mindössze egy-egy egymás alatt elhelyezkedő tengely-szimmetrikusan megtükröztetett páros háromszögből áll. Ezeknek a háromszögeknek azonban – amint
már az előzményekben ezt levezettük – a rovás „S” és „Á” betűjében kell keresnünk az eredetét.
A motívum körülbelül négy lépcsőben, négy előképből születik meg, alakul ki. Az Angyal,
1992 című képen a hajlított nyílhegyszerű, „S” alakú rovásangyal szárnya már két-két párba állított kisebb rovásos „S” vagy háromszög motívumból tevődik össze. Az Útközben,
1992 című festményen a fecskemotívum két összefordítottan összeforrasztott négyágú
rovásos „S” betűből áll. A Születés (Kapcsolat), 1992 és a Kétszárnyú repülés, 1992 című
munkákon azonban az angyalszimbólumot már csak az a két különvált páros szárnymotívum jelképezi, amelyeknek első változatával a fentebb említett Angyal c.
művön találkozhattunk

winged “wing-girl angel” is transformed into one wing. The Messenger (1992), like
a paper kite pulled by strings of light, arrives from the fields of Elysium. In The Angel
is Waiting in front of My Window (Diptych) (1993), those certain invisible hands of the
powers above let down two one-winged angels on to the lancet-shaped mound (holy
mountain) from the heavenly stage loft, and set them among us. In 1997, Aknay paints in
white for the fourth time (first in 1994, second in 1995, third in 1996): a one-winged angel is
wedged in between planes of roofs and gables (The Arrived One). In the plane-constructivist
Connection (2001), emblematic houses with windows stand along its inclined straight, and an
abstract one-winged angel sits on top them like a hat-form double roof.

The motif cycle of 1994-1998, the two-part single wing turns into an abstract “trident” being, as
though someone picked a four-winged angel motif out of plane (of which only three peaks can now
be seen), folds it along its axis of symmetry like a paper aeroplane, and throws into the air to set it off. The
renewed motif – the edges of which have increasing number of loose, form-seeking contours – seems
to flutter its wings, descend, take off into the sky; its efforts make it sweat and bleed; it is soaking wet; it
sheds tears; its angelic being is anguished; it becomes filthy and messy; it is perturbed by desires of cleansing;

Tehát az újabb képeken ez a két páros szárnymotívum kerül egymással kapcsolatba, és válik önálló lénnyé. A jobb- és balszárnyat azonban tekinthetjük
külön-külön egy-egy összeforgatott rovásos „Á” betűnek is, amely egyúttal
egy rovásos „M” betűt (együtt egy átvitt értelmű szimmetrikus madarat
is!) formáz. Vagy elkönyvelhetjük két összeforrasztott háromszögnek is,

passions make its wings glow; it is in a flurry; it clambers, and labours. A Dorkó Angel (1996) is like a gesture work
by Mihály Gubis (e.g. Flesh, 1992; Mary, 1994; Thief, 1994; or A Chair Above – A Chair Below, 1995) put in a landscape
by János Tornyai. This intensified expressivity can probably be attributed to the interaction between members
of the Patak Group (Mihály Kéri, 1949, Ferenc Puha, 1951, György Somogyi, 1946) and Mihály Gubis (1948-2006) in
particular.23 It was in this period that he painted his second, almost completely white picture (Great Journey, 1995).

amelyek együtt megtükröztetve egy pillangószerű lényt jelképeznek.

In the motif cycle of 1994-1999, he partly retains, partly modifies, expands the Szentendre “staffage”: the pointed

Az 1992-1995 közötti motívumsorozatban ez az absztrakt-emble-

roofs, the zigzag gables, the arched wall of the Calvary, the stylised hills of the area, their gentle slopes, as well as the

matikus angyaljelkép (az ember szellemi testének, lelkének elvont alapszimbóluma!), úgy jelenik meg a képeken, mintha egy
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window motifs. He maintains the flying form, but adds a fourth one to the three points of its “maimed” wing, and has
the abstract-emblematic being hover over the town again.
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felbukkanása, időtartama és egymásra hatása között.)

form (Angel Icon, 1994; In Another World, 1996; Day and Night, 1998).
The harsh and the soft, the hard-edge and the gestural language

Ér ke

Ez az ikongráfiai szempontú vizsgálódás tehát megpróbál logikai rendet teremteni a motívumcsaládok

energy from them. A new element, the egg, also appears as a frame

absztrakt ikon főszereplője volna, mint akinek csak tisztán há-

In the motif cycle of 1994-2004, he sustains the hard edges, the pure and mixed colour surface s, which he works out

rom tisztje, három alakítása lenne: levitálni, lamentálni és adorálni,

with great craftsmanship and appropriate to his materials; his abstract “trident” being presupposes and outlines

saját sorsát kifejteni, kifejezni, megragadni a mögéje szerkesztő-

itself with taught straights, and, looked at from close, it behaves and manifests itself like Antheus in a limited

dő és szövődő osztatlan vagy osztott imaginárius tér kulisszája előtt.
A teret sokszor egyetlen szín jelképezi, vagy a képmezőt geometrikusan

pictorial field. Nevertheless, Aknay introduces a new element, the circle, i.e. the tondo picture shape, and has
his abstract-emblematic angelic being swim or float in this, which reminds us of boats with acute-angle sails

felezett, harmadolt vagy negyedelt többszínű felület helyettesíti: példá-

(Between Heaven and Earth, 1998).

ul Kék angyal, 1992 a sötétkék űr fölött lebeg, piros Álomangyal, 1993 a mély

In the motif series between 1994 and 2004, the three-winged, three-pointed angel motif is completed so as to have

piros tűzben vagy tűz fölött szárnyal, Angyal vörös és kék háttér előtt, 1993 re-

four wings, and it acquires a body in physical reality, steps out into space, as its large-scale sculpture version is

pül. A szárnyalás, repülés, lebegés és időzés érzetét a festményeken többször
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megjelenő feszes, egyenes fénykötelek és fénypányvák is csak megerősítik (Haj-

produced (Angel), and is erected along with two other statues in front of the Main Post Office in Szentendre
as part of a sculpture project on Santa Claus’ Day, 6 December, 1995.24 Two noteworthy works exemplify the

nali angyal, 1995). Megfigyelhető, hogy a háttértől a kemény élek segítségével
elválasztott központi motívumok 1993-tól kezdődően egyre többször oldódnak fel
a már említett imaginárius terekben.

variety of applications of Aknay’s family of motifs. In the first, his statue flies as a spatial object over a simple,
vigorously painted landscape (An Angel is Coming, 2003). The second picture is one the painter had found
and now reshaped. In it, he depicted a stream-side meadow with cows chewing the cud, and placed two

Az 1993-1998 közötti motívumciklusban ez az egynézetű frontális szárnyas absztrakt
lény Szentendre stilizált, hegyesszögekkel szabdalt tetői és oromfalai fölött repked, vagy

of his motifs in the idyllic scenery: the angel statue on the surface of the water of the stream and one of
his obelisks in the meadow (An Angel has Come, 2008). It was also in this series that he painted his first (!)

azokat csak épphogy érinti, illetve, mint egy kivágott papírelem, azok síkjai közé csúszik,

picture in white (Between Heaven and Earth, 1994).

ereszkedik [Álomangyal, 1994; A látogató, 1994, kollázsképek!)]. Szentendre tehát éppen

In the family of motifs between 1995 and 2002, the four-armed spatial crown body becomes

ebben a ciklusban tér vissza újra építészeti „staffázs” témaként, háttér- vagy testvérelem-

a plane figure again, but it now has three points joined together. This static, cumbersome,

ként Aknay művészetébe (Szentendre felett, 1993; Angyal született Szentendrén (Triptichon), 1994;

though floating motif is like a stylised, depressed crest, a paper boat, a pointed version of

Angyal a város felett, 1996).

the triple mound of Hungarian heraldry or a simplified crown – the latter two conjuring

A korszak egy gyönyörű pasztellképpel indul, amely tulajdonképpen egy három részből ös�-

the abstract symbols of crown and mountain applied in parallel; and it often flies over

szerakott triptichon (Amikor a nap felkel, eljönnek az angyalok, 1993). Aknay először szerepeltet

Szentendre roofs and its Calvary (Above the Town and Dawn Angel, both 1998). One

a képén egyszerre három hasonló angyalszimbólumot, amelyek közül a két szélső éleit szinte tel-

of the exceptions (On the Road, 1997) is a simple still picture painted with powerful,

jesen szétszabdalják, a környezetébe dolgozzák a sűrű apró egyenes kaszaboló kézjegymozdulatok.

vehement but deliberate gestures in but two colours, mixed purplish blue and

Az absztrakt-emblematikus angyalmotívumokat felvonultató, a becsukható, behajtható szárnyakkal

mixed yellowish orange, the main motif of which appears in a halved imaginary

rendelkező középkori oltárképek szakrális áhítatát idéző, vagy csak egyszerűen több részből álló táb-

background or, rather, before a divided field of energy.

laképek is egyre többször bukkannak fel festői oeuvre-jében [A jó hírt hozó angyal (Szárnyas oltár), 1994].
A kemény éleket a motívumokon belüli és kívüli izgalmas, gyakran plasztikus gesztusokat tartalmazó festékfelületek egyensúlyozzák ki. Új tájelemként (!) megjelennek a lebegő főmotívumok mellett feltűnő, szabálytalanul szabályos felhő- vagy nap-, illetve égitestpamacsok.
Az 1993-2003 közötti motívumperiódusban Aknay négyszárnyú „lepkeangyal” alapszimbóluma, rovásjelekből szár-

The iconographic main motif of the pictures belonging to the motif cycle
of 1996-2002 is the “single-wing form” we have already encountered, but
it now appears as a paper clipping, sometimes asymmetrically folded,
sometimes a little unfolded in space, sometimes rotated as a wing in
plane and space, always floating, and painted in several techniques.

maztatható „démotikus ideogrammája” újra közelebb kerül a kíváncsi tekintetekhez. A „staffázsszerű” fal- vagy te-

It is in this period that Aknay paints perhaps his most beautiful

tőszögletek hol kiegyenesednek, hol eltűnnek, hol mezővé, földdé válnak, hol meg hegyesszöggé csúcsosodnak.

pictures in white belonging to his third and fourth series of the

A csúcsos „talpára”, érintkezési pontjára ereszkedő „szárnyleány-angyal” hol jobbra, hol balra billen súlypontjából, egyszerre lebeg is meg támaszkodik is. Repülő Anteuszként közeledik a földhöz, a mezőhöz, hogy erőt merítsen belőlük.

type (On the Road, 1996; Angel, 1997; Connection V, 1997).
The basic motif of his works produced between 1997 and 2001
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Új elemként megjelenik a tojás mint keretforma (Angyalikon, 1994; Egy másik világban, 1996; Nappal és éjszaka, 1998).
A kemény a lággyal, az éles vonal a gesztusnyelvvel egyre többet felesel. Egy-egy főmű esetében az impresszionisztikus
festői hozzáállás, a szaggatott ecsetkezelés miatt szinte teljesen átértelmeződnek és átlényegülnek a mértani formák.
Egyrészt majd szétrobbannak a beléjük táplált gesztusenergia miatt [Kitörés (Diptychon), 1997], másrészt már-már
feloldódni látszanak az imaginárius plein air környezetükben (Napfényben, 1998). A Kapcsolat II., 1997 című festmény
főmotívuma pedig már elindul a testesedés, a térbeliség felé.

appear in his two large-scale statues (Angels) erected on the side
of Mount Dolmar in the framework of the Thüringen project of
the Mythen Group in 1997. 25 These are virtually variations of the
“four-winged bird angel” as placed in a natural environment. The two
statues made of wooden beams and branches prompted Aknay to
paint the subject in several versions, flag-like compositions (A Dolmar

Az 1992-1993, illetve az 1997-2004 közötti két ugyanazon motívumciklusban a négyszárnyú „szárnyleány-ana sárga elíziumi mezőkről. Az Ablakom előtt vár az angyal (Diptychon), 1993 c. festményének csúcsíves halmá-

sőt 1994-ben, a másodikat ’95-ben, a harmadikat ’96-ban készítette): a tetők és oromfalak síkjai közé
ékelődő „félszárny-angyal” (A megérkezett). A Kapcsolat, 2001 című síkkonstruktivista képén pedig,
amelynek ferde egyenesén emblematikus ablakos házak sorakoznak, dupla tetőkalapként ül fel

in a cycle, Aknay returned to his motif of an angel with three wings spread
out in plane, but he now turned it into a playful, abstract idol with accentuated
but ethereally graceful contours. These are the types of angel that spin and
whirl in the imaginary white space of the monumental Hovering Angels I-IV (2000).
This daringly simple, almost provocative series belongs to the fifth group of his

Az 1994-1998 közötti motívumsorozatban a kétágú félszárnyból „hármasszigonyú” absztrakt lény

papírrepülőt, félig összehajtja, s azután a levegőbe hajítva útjára bocsátja. A megújult motí-

dik, erőlködik. A Dorkói angyal, 1995 című festménye már-már olyan, mint egy Gubis
Mihály-i gesztusmű (pl. Hús, 1992, Mária, 1994, Lator, 1994 vagy Szék lent – Szék

Hommage à Menyhért Tóth, 2003; Painter Angel, 2007; Alone, 2009). Perhaps this is explained by the
influences of Menyhért Tóth (1904-1980) and the prematurely deceased friend Mihály Gubis.

Puha Ferenc /1951/, Somogyi György /1946/), s köztük is leginkább Gubis Mihály (1948-2006) többiekre (!) gyakorolt hatásának tulajdonítható.]23 Aknay
ebben a sorozatában festi életének második majdnem fehér képét
(Nagy utazás, 1995).

II. Rhombs, Triangles, Polygons, Ellipses (Angels) (1994-2004)
In spite of the heterogeneous material, the main characters of the pictures made between 1994 and 2004,
are no doubt triangles and their further complication in the geometric figures referred to in the subtitle. The
genealogy of this motif leads back to the abstract-emblematic “bird or butterfly angel”. If two pairs of wing motifs
placed axial-symmetrically upon each other are joined together, they form a rhomb each; if they are separated,

Az 1994-1999 közötti motívumciklusban részben maradnak, és részben módosított, bővítettebb formában tovább alakulnak a szentendrei „staffázs” városelemek, a hegyes tetők, a cikcakkos oromfalak, a kálvária íves kőkerítése, a vidék stilizált dombjai, és a lejtős
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they make two pairs of triangles. These motifs therefore sometimes unite, sometimes separate, sometimes slide into
one another, sometimes rotate in relation one another, or are perhaps combined into other new polygons, irregular
plane figures deviating from axial symmetry. As seen in respect of the antecedents, the essence is that Aknay uses
these simple basic forms, which can be regarded as symbols or universal figures, and operates, shapes, modifies, varies
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by the fact that he devoted a whole sub-cycle in the “My Szentendre” cycle to this never-sterile
colour, and he also used this approach in some of the pictures of the parallel “angel icon” series (e.g.

fent, 1995) egy Tornyai János-i tájképben. [Ez a felfokozott expresszivitás bizonyára a Patak Csoport egyes tagjai egymásra hatásának (Kéri Mihály /1949/,

ma

panels are made of mounted black-and-white newspaper pages, which probably explains the
unusual colour effect of the pictures. That this is a psychic necessity with Aknay is evidenced

A Fo

kezik, vérzik, átázik, átnedvesedik, könnyezik, angyali lénye szenved, koszolódik, maszatossá válik, tisztulási vágyak gyötrik, szenvedélyek izzítják szárnyait, kapkod, kapaszko-

gestural qualities and situations. One of the specialties of Hovering Angels I-IV is that the four

ko c s

vum –, amelynek élein egyre több a „formakereső” laza kontúrozás –, mintha szárnycsapásokat tenne, a földre ereszkedik, az ég felé rugaszkodik, próbálkozásaiban izzad, verejté-

naturally blended with a large variety of colour, and brings about newer and newer

t ( jo

most éppen csak három csúcs látszik), s azt a szimmetriatengelye mentén, akár egy törékeny

paintings in white because he had not painted in white between 1998 and 1999.
The container of all possible colour, white, which never simply means that of tubes, is

e l őt

lesz, úgy, mint amikor az ember kiemeli a síkból a négyszárnyú angyalmotívumot (amelyből

l: KÉ
R

a félszárnyú absztrakt angyal.

In the works produced between 1998 (1995) and 2000, which can be arranged
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ra (szent hegyére) az égiek zsinórpadlásáról két félszárnyú angyalt engednek és ültetnek le közénk azok
a bizonyos láthatatlan kezek. 1997-ben megjelenik Aknay negyedik évjáratú festett fehér képe (az el-

relaxed, gesture-language pictures, the flag-like wing motifs become
pointed, geometric triangles.
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gyal” fél szárnnyá alakul. A Hírnök, 1992 című munkája, mint egy fénykötéllel húzott kék papírsárkány érkezik

Angel, 1997; Birth, 1999; Great Journey, 1999). In the latter of these fresh,

hegyek lankái, valamint az ablakmotívumok. A fentebb emlegetett

and changes them according to his momentary affections, feelings, ideas, moods and the instinctual automatisms of

repülő forma marad, illetve annak háromhegyű „csonka” szárnya

memory. It is through such association and contemplation that the works that have their sources in certain sculptural

most többnyire kiegészül négyre, s az absztrakt-emblematikus lény
megint a Város felett röpköd.
Az 1994-2004 közötti motívumciklusban megmaradnak a kemény élek,

forms and motifs by the deceased artist Gábor Matyó Matyófalvi (1948-1998) come into being – see for instance the
basic form on the left of the main, double motif of Angel Connection, 2004. The rhomb of Metamorphosis (1994)
seems to be consumed in the fire of purgatory; the tether triangle of Great Journey (1995) is almost annihilated in

az anyagszerűen és mívesen megdolgozott, tiszta és kevert színfelületek,

a cosmic storm; the rhomb-headed, triangle-tailed dragon-like being of Angel Couple (1997), a work on mould-

és továbbél a „hármasszigonyú” absztrakt lény, amely most feszes egyenesekkel tételezi, határolja önmagát, s megint közelről, Anteusz módjára viselke-

made paper, mysteriously swims in a dream-time dark space; while another painting with the title Angel Couple
(1997) has its two thickly dotted, dark red triangles slide together as though they were a spotty, sore-throat

dik és mutatkozik a szűkre szabott képmezőkben. Új elemként viszont megjele-

ribbon or bow-tie.
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The works in the motif cycle of 1996-2003 fall in two sub-groups. The first group is dominated by triangles

emlékeztet bennünket (Ég és föld között, 2000).

that are much like school rulers but are nevertheless metaphysically exact; the other by yellow elliptical,
shaman-drum motifs. In one of them, we have the rune

Az 1994-2008 közötti motívumsorozatban a háromszárnyú, háromhegyű angyalmo-

, “D” (drum and mound!), which also

symbolises the universe and the Sun; in another one, we find two types of angel motif divided into

tívum kiegészül négy szárnyra és a fizikai valóságban is testet ölt, kilép a térbe, hiszen

four, mirror-symmetrically transforming the abstract face of the universe into an angel face (Angels

megszületik annak nagyméretű szabadtéri szoborváltozata Angyal címmel, amelyet

in Sunlight, 1999). And in yet another one, we see a runic ligature again (In memoriam Cz. Á., 2000).

a szentendrei nagyposta előtti téren állítanak fel a vajdások egy nagyszabású színes műanyag szoborállítási program részeként 1995. december 6-án, Mikuláskor, két másik plaszti-

III. Birth, Connection, Arrival (1994-2005)

ka társaságában. Aknay stílus-eszköztárában a nagyon változatos motívumcsalád darabjai
24

között szerepel még két figyelemreméltó munka. Az egyik egy lendületesen festett egyszerű

NY T

In this large family of motifs, the upper, thicker edges of the triangle motifs deriving form the
runic “S” seem to assemble into zigzagging saw teeth, petrified lightnings, interlinking thorns:

tájkép, amelyben mint repülő tértárgy jelenik meg az Angyal című szobra (Angyal érkezik, 2003).

iham

A másik egy talált olajkép átalakításából született meg. A festmény egy patakparti ligetes tájat
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nik a kör, azaz a tondó képforma, ebben úszik, lebeg az absztrakt-emblematikus
angyali lény, amely most inkább egy hegyesszögekben végződő vitorlás hajóra

creating, connecting and separating worlds, as well as symbolising the thunderbolt-like
arrival of the angels of judgment.

ábrázol legelésző, kérődző tehenekkel. A művész két motívumát helyezi az idillikus képbe:
angyalszobrát a folyócska tükrös vizére, s egy színes obeliszkjét a mezőre (Angyal érkezett, 2008).

In the motif cycle between 1994-2004, the analogies of these saw-teeth motifs can be
found in the “biting” and “clasping” sculptures of the Gábor Matyó Matyófalvi. It may

S ugyancsak ebben a sorozatában festi életének első (!) fehér képét (Ég és föld között, 1994).
Az 1995-2002 között keletkezett motívumciklusában a négyágú térbeli koronatestből megint síkbeli

be noted in passing that it was with him that János Aknay had the closest friendship
and intellectual affinity from among the members of the Vajda Studio. It is

forma lesz, de most egymásba karoló három heggyel. Ez a statikus, nehézkes, bár lebegő (!) motívum

therefore no coincidence that all the “basic formulas” of Matyó reappear in some

hasonlatos egy lepréselt stilizált taréjhoz vagy egy papírhajóhoz, a hármashalom kihegyezett változatá-

of the “basic formulas” of Aknay and vice versa (see In Memoriam Matyó, 1999).

hoz vagy egy leegyszerűsített koronához – s formája által e két utóbbi meg is idézi a vele párhuzamosan

Aknay’s saw-teeth motif appears sometimes vertically (Birth, 1994), sometimes

futó korona és hegy alakú absztrakt szimbólumokat – rendszerint, de nem minden esetben, megint a szent-

in horizontal movement (Connection, 1994), sometimes in circles (Birth, 1997),

endrei tetők és a Kálváriadomb felett repked (Város fölött, 1998; Hajnali angyal, 1998). Az egyik kivétel az erős és

sometimes in egg shapes (Birth, 2000), sometimes transformed in three- or

irányított gesztusokkal, mondhatni két színnel, kevert liláskékkel és kevert sárgásnaranccsal, merész egyszerű-

four-part wing symbols (An Angel is Coming, 1997). The origin of this motif,

séggel, nagy vehemenciával megfestett Útközben, 1997 című állóképe, amelynek főmotívuma csupán egy ferde

however, goes back somewhat earlier, to a joint exhibition by János

függőleges irányban megfelezett képzeleti háttér vagy inkább osztott energiamező elé kerül.
Az 1996-2002 között alkotott motívumciklus képeinek ikonográfiai főmotívuma az a „félszárnyforma”, amellyel már előzőleg találkoztunk, de itt most, mint egy kivágott papírlap, hol aszimmetrikusan félbehajtva, hol kicsit térben szétnyíl-

Aknay, Péter Bereznai and Mihály Gubis at the Szentendre Artists’
Colony Gallery in 1987. One of the main features of this show was
a group of locality-specific exhibits, the so-called “lightning lines”,

38

va, szárnyként síkban és térben forgatva, lebegve-lebegtetve igen nagy szín és festésmódbeli változatosságban szere-

structures of zigzagging branches between the roof and the

pel. Aknay ebben a periódusban festi meg fehér képeinek harmadik és negyedik szériájába tartozó (talán legszebb)
darabjait (Útközben, 1996; Angyal, 1997; Kapcsolat V., 1997).

floor made using several techniques and materials (see another
of Gubis’s works: Little Fatty, 1986), and which harmonised well with

Az 1997-2001 között készült műveinek alapmotívumát megtalálhatjuk azon a németországi Dolmar-hegy oldalában fölállított két nagyméretű szobrán, amely a Mythen csoport thüringiai programjaként valósult meg Angya-

the motifs of the artists displaying their work together.
In the motif cycle between 1996 and 2001 (2005), this zigzagging

lok, 1997 címmel.25 Ez a motívum tulajdonképpen a „négyszárnyú madár-angyalának” két variációban történő

motifs assume the acute angles of the roofs and gables of Szentendre

megismétlése és annak természeti környezetbe helyezése. Ez a festett fagerendákból és ágakból összeállí-

in a way that preserves something of the abstract-emblematic one-

tott két szobor adta az ötletet, hogy a témát több változatban is megfesse, és zászlósszerű kompozíciókká

winged angel symbol, too. Hard edges and gestural surfaces begin

alakítsa (Dolmár-angyal, 1997; Születés, 1999; Nagy utazás, 1999). A friss, oldott gesztusnyelvet beszélő

to dominate again, stretching the pictures to breaking point. There are
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usually two (sometimes three) worlds meeting, or, better to say, separate
along the sharp straights of the pictures (Connection, 1997; In Sunlight, 1997;

Az (1995) 1998-2000 között keletkezett, egy közös ciklusba rendezhető munkáiban megint a síkban

The Angel of the Earth, 2005).

kiterített lebegő háromszárnyú angyalmotívumát veszi elő, de most kontúrozott, mégis légiesen

The motif cycle of 1997-1999 recreates and transforms the abstract “S”-shaped

könnyű, játékos absztrakt idolokat alkotva belőlük, amelyek a Lebegő angyalok I-IV., 2000 című

angel consisting of the sharply drawn triangles of Green Angel (1990) belonging to

monumentális hatású négyrészes művén pörögnek-forognak az imaginárius fehér (!) térben.

the period of An Angel is Born. Driven by the restless passion to interfere, the angel of

Ez a végtelen egyszerűsége okán igen merész, szinte provokatív sorozat fehér képeinek ötö-

ez nála, bizonyítja az is, hogy főleg „Az én Szentendrém” című újabb nagyciklusában
egy egész alciklust szentel majd ennek a sohasem steril színnek, de az ezzel pár-

and there, the picture is harshly cut through by the black lightning angel amplified by contours of
yellow and red.

huzamosan futó „angyal-ikonos” sorozatának darabjai között is találunk ilyen
felfogású képeket (pl. Hommage à Tóth Menyhért, 2003; Festőangyal, 2007;
Egyedül, 2009). Mindezt talán Tóth Menyhért (1904-1980) és a hajdanvolt
barát, Gubis Mihály hatásaként könyvelhetjük el.

IV. “Á”-“S”-shaped Abstract Angels (1995-2001)
In the motif cycle between 1995-1997, the abstract-emblematic angel symbol becomes what could
be likened to two runic “Á” characters held together as a pair of scissors, which becomes a colour plane
figure and two runic “S” characters, as well. An Angel in Yellow Clothes (1995) still manifests itself in hard

II. Rombusz, Háromszög, Sokszög, Ellipszis angyalok
(1994-2004)

edges, but An Angel in Red Clothes (1995) casually blends into the quartered imaginary space; however,
The One Flitting above the Meadow (1996) is almost one with the environment of the stormy meadow split by

Az 1994-2004 között keletkezett képek fő- és mellékszereplői
– az anyag heterogén volta ellenére – kétségtelenül a háromszögek
és az azok tovább-bonyolódásából származtatható,

coloured gestures. In some of the works of the motif cycle of 1996-2001, the form mentioned above is modified
a little, changing into a sort of glider form. The two wings feel well if on top of one another: one motif, at an angle
rotated in respect of the one underneath, always “sits”, “lies” or “perches” on its double (Angel Couple, 2001).
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its captivatingly powerful painterly style. Its surface sparklingly rich in detail, filled with myriads
of strokes of brush, wallowing in an orgy of colour, inflaming with mystical light phenomena here

e mu

oldalai, magyarán fekete-fehér újságpapírok képezik, s ez talán a műegyüttes
szokatlan színhatásának az okát is megmagyarázza. S hogy mennyire lelki szükség

single, double, treble, quadruple rhythms of triangles through the distraught pictures fields.
The 1997 Connection (Angels, Diptych) from among this series is no doubt a masterpiece with
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különlegessége például az, hogy a négy tábla alapját kasírozott nyomdai napilapok

In the works of the motif cycle of 1997-2001, vehemently drawn, thick lines zigzag through

(hoz

ve mindig új és új minőségeket és helyzeteket hoz létre. A Lebegő angyalok I-IV. sorozat

touches down on earth.
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ek

sohasem jelent tiszta tubus fehéret – a legkülönfélébb színekkel gesztusszerűen kevered-

a kö

A fehér mint az összes szín lehetséges tartalmazója – amely a használatban természetesen

the 1998 An Angels has Come is an exalted, expressive wing-brand being; but in other
picture, it is a precisely gauged and designed angelic space cabin with its long legs that

et , e

dik „évjáratához” tartozik, tudniillik Aknay 1998 és 1999 között nem festett fehér képeket.
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festmények mellett ezen az utóbbi képen a lobogószerű szárnymotívumok már hegyes, mértani
háromszögekként szerepelnek.

a címben megnevezett geometrikus alakzatok. E motívum

V. Crowns, Mountains and Pyramids (Angels) (1995-2005)

genealógiája a négyszárnyú „madár- vagy pillangóangyal”

The angel of the cycle between 1995 and 2003 is like the three-pointed, straight-bottomed abstract-emblematic being

absztrakt-emblematikus jelképéből eredeztethető és vezethető le.

flying above the roofs and Calvary of Szentendre, but it now descends to the earth feet downward, or, as an exception,

Tudniillik, ha a tengely-szimmetrikusan egymás alatt elhelyezkedő

hovers head down Between Heaven and Earth (1997) in the dark of night. The form resembles a green triple mountain

két-két szárnymotívum összeforr, akkor közösen egy-egy rombuszt

(Connection IV, 1997) most, but can be likened to a simple dark-blue crown, as well (Connection II, 1997).

alkotnak, ha szétválnak, kétszer két pár háromszöget hoznak létre.

The angels of the motif cycle made in 1996-2004 have a similar role as the previous ones, the only difference

Ezek a motívumok tehát hol egyesülnek, hol szétválnak, hol egymásba
csúsznak, hol egymáshoz képest elfordulnak, s esetleg új, a tengely-szim-

being that they recall not a triple, but a double mountain. They often appear by night (Night Angel (Matyó), 1998;
Night Angel, 1998), and most usually go about in pairs (Angel Couple, 1998; Angel Couple, 2004).

metriától eltérő, sokszögalakú, szabálytalan síkidomokká kereszteződnek.

The various views of Aknay’s 1995 statue Angel and certain elements of it, such as its gilded wing tip,
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az egyszerű, akár szimbolikusnak és egyetemesnek is tekinthető alapformákat

reappear as the pyramid and single-, double-, treble-mountain motif of the cycle between 1998 and 2005.
Spatial forms become hardened, almost crystallised, and their mysterious bodies appear in highly

a pillanatnyi indulatai, érzései, gondolatai, hangulatai és az asszociatív emlékezet

inventive cubistic colour combinations and motif couplings. The two versions of Angel Gate (2002 and

ösztönös automatizmusai által működteti, alakítja, változtatja és módosítja. Ilyen

2003) have recourse to the Szentendre architectural environment, which will be a renewed and major

váratlan képzettársításokból, elrévülésekből, emléktöredékekből születnek például
azok a művek, amelyeknek forrásait Matyófalvi (Matyó) Gábor (1948-1998), az elhunyt

source and basic subject matter of the “My Szentendre” period. But before that figural corpora and
saints, painter, guardian and tutelary angels follow.

barát egyes szoborformáiban vagy motívumaiban leljük fel (lásd az Angyal-kapcsolat,
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A lényeg, amint ezt az előzményekben is tapasztalhattuk, hogy Aknay ezeket

2004 c. kép fő motívumkettősének baloldali alapformáját!). A Metamorfózis, 1994 című mű-

A Continually Renewing (Post-)Modern Szentendre Painter –

vének két rombusza szinte elég a tisztítótűzben; a Nagy utazás, 1995 c. festményének két

Corpora and Saints (1996-2007)

kipányvázott háromszöge már-már megsemmisül valamiféle kozmikus viharban; Angyal-pár,

János Aknay, who has been exhibiting his work for almost forty years, and achieved a

1995 c. merített papírra készült munkájának rombuszfejű, háromszögfarkú, sárkányszerű lénye

coherently creative output, has, apart from one or two shorter or longer periods in his

titokzatosan úszik egy álomidőnyi sötét térben; egy másik Angyal-pár, 1997 c. művén pedig a két
hegyével összecsúszott, sűrűn összepettyegetett sötétpiros háromszög olyan, mint egy kiütésekkel
tarkított, egyetlen formát képező torokgyulladásos masni vagy csokornyakkendő…
Az 1996-2003 között keletkezett motívumciklus művei két alapcsoportra bonthatók. Míg az egyikben

life, never really been a plane-constructivist artist clinging to forced systems of rules,
following pure theories and implementing a single pure idea.
It can easily be admitted that, following the revolutions of artistic isms, the
permanent presence of the “posts” of the modern, it is in the interest of neither

az egyszerű iskolai vonalzóra emlékeztető konkrét s egyben metafizikus egzaktságú háromszögek,

the artist nor the interpreter to insist on constructing or outlining a line of

a másikban az ellipszis formájú, sárgaszínű sámándob motívumok dominálnak. Az egyikben ott a rovás „D”

development starting out from somewhere and tending somewhere.

( ) (dob, domb!) betűje, amely egyszersmind az univerzum és a Nap szimbóluma is, a másikban ezen felül

After a time, the artist no longer progresses from representation to

még ott ragyog, ebben foglal helyet az a négyfelé osztódott kétféle angyalmotívum is, amelyek így együtt
tükör-szimmetrikusan formázzák a világegyetem absztrakt arcát elvont angyalarccá (Angyalok napfényben, 1999).
A másikban újra egy rovás-ligatúra foglal helyet (In memoriam Cz. Á., 2000).

abstraction, but stands on the firm ground of his own world, and thus
can linger over any period of hic colourful career, draw a new impulse
from his former ideas, pick out a noteworthy, re-usable element from
any of his former solutions. János Aknay, too, expresses his emotions,

III. Születés, Kapcsolat, Érkezés (1994-2005)
Ebben a nagy motívumcsaládban a rovásos „S” betűből származtatható háromszögmotívumok felső megvastagodó
élei mintha cikcakkos fűrészfogakká, megdermedt villámokká, egymásba kapaszkodó tüskékké állnának össze: világokat
teremtenek, kapcsolnak össze és választanak szét, s egyben jelképezik az ítélethozó angyalok „mennykőszerű” érkezését.

moods, desires, ideas, memories, devotions, protestations, world
view, individual and community approach, human and political
affiliations through sometimes chemically pure, sometimes
mixed means and stylistic devices.

40

Az 1994-2002 közötti motívumciklusban ennek a fűrészfogmotívumnak a párhuzamát Matyófalvi (Matyó) Gábor harapásos és kapcsos szobraiban lelhetjük fel. (Itt újfent hangsúlyoznunk kell, hogy Aknay a barátság és szellemi közösség okán a vajdások közül leginkább vele találta meg a közös hangot. Így nem lehet véletlen, hogy „Matyó” szinte
minden „alapképlete” visszaköszön Aknay jó néhány „alapképletében” és megfordítva. (Lásd In memoriam Matyó,
1999.) Ez a fűrészfogmotívum, hol függőlegesen (Születés, 1994), hol vízszintesen haladva (Kapcsolat, 1994), hol kör(Születés, 1997), hol tojásformába rakva (Születés, 2000), hol három- vagy négycakkos szárnyszimbólummá alakítva jelenik meg a képeken (Angyal érkezik, 1997). [A motívum eredete azonban még korábbra nyúlik vissza:
Aknay János – Bereznai Péter – Gubis Mihály kiállításához, amelyet 1987-ben rendeztek a szentendrei Mű-

kivitelezve (lásd pl. egy másik művét: Kiskövér, 1986) jelent meg az egyéb motívumokban is erőteljesen
összecsengő közös manifesztációban.]
csős oromfalak hegyesszögű éleit, hogy közben megőriz valamit a beléjük ízesült absztrakt-emblematikus
félszárnyú angyalszimbólumból is. A kemény élek és a gesztusos felületek megint erősen dominálnak,
szinte pattanásig feszítik a képeket. A műveken általában két (néha három) világ érintkezik, vagy inkább
válik szét a penge egyenesek mentén (Kapcsolat, 1997; Napfényben, 1997; Föld angyala, 2005).

With the help of the expressive power of abstract pictures and artworks,
general human and individual “passion stories” can, in the figurative sense of the
word, be “depicted” or “re-presented”; and this process can easily be reversed to its
sight-principle basis. I remember it was at this time that it occurred in all three artist

korszak „S” formájú absztrakt angyalainak élesen kirajzolt vonalú háromszögekből álló Zöld
angyala (1990), amely itt, mint valami sebesen érkező, a közbeavatkozási vágy nyugtalan
szenvedélyétől hajtott, egzaltált, expresszív, szárnycsóvás lény (Angyal érkezett, 1998)
vagy mint egzaktan kimért és megtervezett angyali űrkabin, hosszú lábaival a földre
ereszkedik (Angyal érkezett, 1998).

about the cross and angels. It would never even have crossed our minds that such an
abstract theme would be particularly timely, beyond individual tragedies, for our society,
human environment and generation from the 1990s. Even mathematically, this was the
critical period, a protracted period, in which the angels of death lurked around members of
our families, grabbing them and some of our best friends. I need not mention further shocks

Az 1997-1999 közötti motívumciklusban újjáteremtődik és átalakul az Angyal születik

in the world, the war in the Balkans, etc.
It was also in 1998 that Gábor Matyó Matyófalvi died – a good friend of many, a founding
member of the Vajda Studio (his ashes were strewn in the Danube), with whom Aknay had a
proudly acknowledged affinity in respect of the “thorn”, “saw-teeth”, the “aggressive wedge” and
“biting-shape” motifs, but even the idea of the corpus paintings had originated with him. However, in
2000, János himself came close to death, but he survived its visitation, and came back to us, the living,

Az 1997-2001 közötti motívumciklusban a műveken rendszerint enyhén átlós irányban átcikázó hegyesszögű vastag, vehemens vonalak egyes, kettes, hármas, négyes háromszögritmusokban, villámszerűen szelik át a zaklatott képmezőket.
Közülük a Kapcsolat (Angyalok, Diptychon), 1997 kétségtelenül főmű, olyan�nyira erőteljes a festői stílusa! Számtalan ecsetvonásból álló, sziporkázóan
felületgazdag, színorgiákban tobzódó, itt-ott misztikus fényjelenségektől
fehéren felizzó felületét keményen metszi át a piros-sárga kontúrokkal felerősített fekete villámangyal motívum.
–

mentioned, Aknay, Bereznai and Gubis, entitled ABG, I already sensed that all
three of them were involved in formulating an image of redemptive passion.

and some other members of the Vajda Studio that they should arrange exhibitions

Az 1996-2001 (2005) közötti motívumciklusban ez a cakkos vonalforma úgy veszi fel a szentendrei tetők és lép-

IV. „Á”– „S” (

elements of his art.
Back in 1987, when I opened the exhibition of the three artist already

only to be struck by the quietus of others from his side, for instance the much younger German artist
colleague Stefanie Nickel (1963-2002), the wife of the also artist Wolfgang Nickel (1960), not to mention
the names of other artist friends, family members and acquaintances.
Small wonder that religious and sacred themes grasped with refined sensibility now began to multiply
in the art of the János Aknay – see e.g. the two pieces of the visionary The Place of a Skull formulated with
expressive affection (1996); the variations of bleeding corpora suspended mark-like (Corpus, 2000; The Redeemer,
2002; Jesus, 2003); the Hungarian saints, the reverential spirit-faced, semi-abstract and representational icons; the
angels always ready to fly with their stretched wings, which returned to the world of his Szentendre.

) formájú absztrakt angyalok (1995-2001)

Az 1995-1997 közötti motívumciklusban az absztrakt-emblematikus
angyalszimbólum hasonlatossá válik két olyan ollószerűen
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Guardian, Tutelary and Painter Angels (1996-09)
As seen and pointed out, a basic abstract angel motif came into being from a geometric or organic use of the runic “S”
and “Á” (in memoriam his deceased daughter Sári) and from blending various other wing motifs in 1986, and has ever since
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összekötözött helyspecifikus, úgynevezett „villámvonala” volt, amely többféle anyagban és technikában

of his early period, and has blended in a painterly way these
representational sign elevations with the abstract qualities and

VLS

vésztelepi Galériában. E tárlat egyik főszereplője Gubis Mihálynak a mennyezettől az aljzatig cikázó ágakból

Recently, he has returned to the figural and semi-figural motifs

összefogott rovásos „Á” betűhöz, amely kiszínezett síkidommá

been returning in an infinite variety of combinations and situations in his paintings, graphics, objects, and his few sculptures.

válik, s egyben két rovásos „S” betűt is formáz.. A Sárgaruhás

In 1996, however, something unusual took place in his art. Perhaps out of nostalgia, longing, the joy of remembrance

angyal, 1995 még kemény vonalakban mutatkozik, a Piros ruhás angyal,
1995 motívuma már oldottabban simul a négyosztatú képzeleti térbe,

and conjuring memories, he began to return to the figural angels and architectural motifs of his early Szentendre
period. Moreover, he perfected the two themes, angels and Szentendre, separately, and joined them again, as he

a Rét felett suhanó, 1996 pedig szinte eggyé válik környezetének színes
gesztusokkal szabdalt viharos rétjének közelképével.

had done in The Guardian Angel of the Town and Guardian Angel back in the middle of the 1970s, renewing the main
motifs. This return meant a spectacular revitalization of his art taking nourishment from its own sources.

Az 1996-2001 között született motívumciklus néhány művén az előbbi forma kissé módosul, és sárkányrepülőszerű formává alakul. A két szárny egymá-

Thus, apart from and parallel to his essentially abstract angel symbols and ideogrammes, expressively wrought
figural or emblematic semi-figural heavenly beings of sacred devotion appear increasingly often in his

son érzi jól magát, az egyik motívum az alatta lévőhöz képest kissé elforgatott
C so

szögben, mindig „ráül”, „ráfekszik”, „rátelepszik” párdarabjára (Angyal-pár, 2001).

paintings, who, driven by the compulsion of metamorphosis, role assumption and presence, become angel
men, angel and human icons. Their variations can be grouped in at least 8-10 classes.

n gr á

There are among them other-worldly persons sojourning in this world; half-length portraits with

di G

V. Korona, Hegy, Piramis angyalok (1995-2005)
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Az 1995-2003 között készített motívumciklus angyala hasonlatos a szentendrei tetők
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és kálváriák felett repkedő háromhegyű, egyenes aljú absztrakt-emblematikus lényé-

suggested or realistic facial features; halos and traditional or “antenna”, “comb” or “cloud” wings; and
figures who sometimes bear various attributes (churches, abstract angel symbols) in their hands.
In their backgrounds, we often have the familiar cloud puffs, the “double or treble mounts” or

hez, de itt többnyire a talpára áll és leereszkedik a földre, vagy kivételként fejjel lefelé

other abstract ideogrammes that allude to their heavenly origin, ties and missions. Their busts,
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lebeg Ég és föld között, 1997 az éji sötétben. A forma leginkább egy zöld hármas-hegy-

conjuring up the meek and benign angel figures of the middle ages, the early and mature
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hez (Kapcsolat IV., 1997), de egy egyszerű sötétkék koronához is hasonlít (Kapcsolat II., 1997).

renaissance, can appear in triangular pictures, with traditional or cloud-puff wings, with or

Az 1996-2004 között festett motívumciklus angyalai tulajdonképpen hasonló funkciót tölte-

without halos. But then they lose their face, hands, sometimes almost their glories, too. It is

nek be, mint az előbbiek, azzal a különbséggel, hogy most nem hármas-, hanem kettős-hegyre

sometimes passionate strokes of brush, sometimes facile, hard lines that draw their blurry

emlékeztetnek bennünket. Gyakran éjszaka jelennek meg [Éjszakai angyal (Matyó), 1998; Éjszakai

or puppet-like, almost full-scale or half length body depictions with their many versions

angyal, 1998], és leginkább párosan közlekednek (Angyal-pár, 1998; Angyal-pár, 2004).

of wings, or their fragile figures combined from undulating spots of coloured draperies.

Az 1998-2005 között keletkezett motívumciklus piramisszerű egyes, kettes, hármas hegymotívumaiban visszaköszön az Angyal, 1995 című szobrának különböző nézőpontból megközelített testformá-

In another group, they become silhouette-like or contoured, “empty” puppet busts,
faceless ghostly bodies, icon-like outlines, and angel symbols with heads split.

ja, illetve annak egyes kiemelt részletei, különös tekintettel a plasztika egyetlen aranyozott szárny-csú-

Or in other cases, they move into painted leaven troughs as combinations of

csára. A térbeli formák megkeményednek, szinte kikristályosodnak és titokzatos testeik igen nagy lele-

metal pieces recalling runes (alluding also to the alpha and omega of Serbian

ménnyel a legváltozatosabb kubisztikus színkombinációkban és motívumpárosításokban jelennek meg

hallmarks); or they protect the Calvary nights and house-gable days of

a festményeken. A 2002-ben és 2003-ban készült három Angyalkapu című képén pedig visszaköszön
a szentendrei építészeti környezet, amely „Az én Szentendrém” című korszakának megújított és igen kiterjedt forrása és alaptémája lesz. Előbb azonban a figurális korpuszok és a szentek, valamint a festő- őr- és
védőangyalok és angyalikonok következnek.

Szentendre on the dial plates of clocks; or, painted on bed frames, they
make sure friends have sweet dreams; or they speak to us face to face
from the carved mountings of mirrors. If need be, this iconic being
transforms into an infinite variety of painter, guardian or tutelary angels,
honouring friends, family members, forbears, great artists; it can

Aknay János, a folytonosan megújuló (poszt) modern szentendrei festő
Korpuszok és Szentek (1996-2007)
A majd negyven éve nyilvánosság elé lépő, következetes alkotótevékenységet folytató, hatvanéves Aknay János esetében tapasztalható, hogy egy-egy hosszabb vagy rövidebb periódusától eltekintve sohasem volt valamiféle magára

appear in the figure of Mary or Jesus; it sometimes leaves its wings
behind, sometimes has new ones grow; it sometimes fulfils time
and space in solitary or double faces; it personifies valuable lives,
tragic fates, and men of character.
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erőltetett szabályrendszerekhez mereven ragaszkodó, puszta elméletet követő, egyetlen tiszta ideát megvalósító
síkkonstruktivista alkotó.

With Aknay, this form-changing angel head and body can be
anything: a child; an androgynous, dream face; mist itself, dark fear

Ma már könnyen belátható, hogy a művészeti izmusok egymást követő forradalmai után, a „modern poszt-jainak”
állandó jelenlétében se a művésznek, se az értelmezőnek nem áll érdekében ragaszkodnia egy szigorúan vett, valahonnan valahová tartó alkotói fejlődésvonal felépítéséhez és megrajzolásához. Ugyanis a művész egy idő után
már nem az ábrázoló jellegű művészet felől halad az absztrakció felé, de a saját világán belül mindenütt otthon érzi magát, sokszínű pályája minden szakaszán elidőzhet egy kicsit, minden korábbi ötlete adhat számára
egy-egy új impulzust, és minden megoldásából meríthet valami figyelemreméltó, újrafelhasználható elemet.
Aknay János is hol vegytiszta, hol kevert eszközrendszerrel és stílusjegyekkel fejezi ki érzéseit, érzelmi
állapotait, vágyait, gondolatait, emlékeit, ragaszkodásait és tiltakozásait, világképét, egyéni és közösségi
szemléletét, valamint emberi és politikai hovatartozását.

or cavernous solitude; sometimes a piece of concrete reality; a gilded
saint; or an in memoriam of a painter or friend; sometimes a past reradiating light; sometimes ephemeral present; sometimes the Sun or
the Moon; sometimes darkness and light. And, then again, it becomes
a gigantic amoeba duvet flying like a winged cloud, a diamond-pointed
pyramid UFO staying in a gate; it sometimes protects; it is sometimes lonely;
it sometimes bring good news; sometime hides; it is sometimes an infinite
secret in an egg or a tondo; and it is sometimes an embryonic miraculous icon

Sőt, újabban visszatért korai korszakának figurális és félfigurális motívumaihoz is; és ezeket az ábrázoelemeivel és minőségeivel.

And when these angel ideas and phenomena, though statically objectivised and
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coloured, assume newer and newer ephemeral shapes, rise, take flight, move in time
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ló jellegű jelfelmutatásokat festői módon ötvözi össze, szerkeszti egybe képeinek elvont természetű
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nesting in the smile of God, multiplying itself and taking the pledge of silence.

kor, amikor a halál angyalai családtagjaink körül ólálkodtak, és velük együtt a legjobb barátaink és ismerőseink távoztak el közülünk. Hosszú periódus volt ez.
S a világban történt vagy történő felkavaró eseményeket, a balkáni háborút et
cetera talán már nem is szükséges megemlítenem…

architectural coulisses of the town assembled at random, montage-like, in the joy of remembering, and
sanctify with their presence its essential, world-in-the-little concentrates or condensations. They often
have as their associates softly outlined stone puppets, being-like cloud puffs (embryonic angels?) and
the signs or indices of their own transcendence: the variations of the familiar abstract-emblematic symbols.
In the following “scene”, however, these angels with human bodies turn into pyramidal UFOs, unidentifiable
flying structures, heavenly crystals, gem-studded mobile space cabins, gold-, silver-, diamond- or glass-pointed

Például Matyófalvi (Matyó) Gábor is meghalt (1998), sokak jó barátja és
művésztársa, a VLS egyik alapító tagja (hamvait a Dunába szórták), akivel János bizonyos motívumok, a „tüske” és a „fűrészfog”, az agres�szív „ék” és a „harapásos forma” tekintetében büszkén vállalt rokonságot, de közvetve a korpuszos képek vezérmotívuma is az elhunyt
alkotótárstól származik.

pyramids. The inclusion in their mysterious geometric body is always an invisible angel. This is how they visit
and map all the memory-laden, notable corners, gates and windows of the town. Then the angel enclosed in
a mystery body parks in a dream-imagined metaphysical square of Szentendre, steps out of its gem-studded
pyramidal spacecraft to appear again with its swelled-sail wings, its cloud-ship body flying like an amoeba, and play
with us hide-and-seek in the painted coulisses of the town. Having had its spree of memories and dreams in the maze
of coulisses of Szentendre, he moves back into the “static” angel icon. Silence descends upon the town, it turns inward,
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These half-length, mostly faceless, “comb-”, “antenna-“ and “cloud-winged” angels often as not
visit the Calvary in Szentendre, then rise above church towers, and fly in between the characteristic

s p at

időszerűvé válik majd a társadalmunk, emberi környezetünk és nemzedékünk számára. Hiszen matematikai értelemben is pontosan ez az időszak volt az a kritikus

Thousand and One Versions)

Sáro

ben kiállításokat kellene szervezni. Pedig akkor még nem is gondolhattunk arra, hogy
ez a két absztrakt téma az egyéni tragédiákon túl, a ‘90-es évektől kezdődően milyen

(Angelic Host in and above Szentendre – Townscape Substances in a

r, 20
02

a három alkotóban és még néhány vajdás művészben, hogy a kereszt és az angyal jegyé-

épt á

állásába nagyon könnyen visszafordítható. Emlékszem, ebben az időszakban merült fel

“My Szentendre” (1996) (1998-2009)

s p at

műtárgyak kifejezőerejének segítségével jelképes értelemben lehet „ábrázolni” és „megjeleníteni” az emberi és az egyéni „szenvedéstörténeteket”, s ez a folyamat látványelvű alap-

r (el

doors and windows, turn up among the rebuilt and renovated coulisses of Szentendre:
above the houses, the roofs, gables, towers, crosses, and the Calvary.

Sáro

valamiféle megváltó szenvedéskép megfogalmazásáról van szó. Ugyanis az absztrakt képek és

among the stars, and always return to their creator father, the artist, peer in through

épt á

című kiállítását a Művésztelepi Galériában, már éreztem, hogy itt hármójuk művészetében

RBÁ

and space, then they truly soar like ideas in folktales. They traverse worlds, roam about

Amikor 1987-ben megnyitottam a már említett Aknay János – Bereznai Péter – Gubis Mihály „ABG”

2000-ben maga János is a halál közelébe került, ám szerencsésen

recollects its past. Only the variable elements of the stage remain. Like a submerged Atlantis, the roofs, houses and walls

túlélte annak látogatását. 2001-re visszatért közénk az élők sorába,

built of sometimes acute, sometimes obtuse coloured planes arise from the depths of the “ocean of the subconscious”.

hogy azután legnagyobb fájdalmára és megrökönyödésére újra má-

Or else, the simple or complex structures of houses cuddled together come out from the cavities of memory bringing

sok menjenek el mellőle, mint például a nála fiatalabb Stefanie Nickel

white pictures to maturity so that their dark structures, even the pictures themselves, become coloured to the

(1963-2002), a Németországban élő alkotótárs, Wolfgang Nickel (1960)
szintén képzőművész felesége, hogy a többi művészbarátot, családtagot
és ismerőst név szerint már ne is emlegessük…

extent of almost pure decorativeness, to the extent that they wish they were born under many a plein-air painter…
But only to the point that new ideas, newer and newer townscape Remembrances, i.e. substantial, Szentendre
world-view wholenesses come into be being to create simple, fresh and rapid syntheses.

Nem csoda hát, ha Aknay János művészetében megszaporodtak a kifinomult érzékenységgel tálalt vallásos és a szakrális témák: az expresszív indulat-

Towards as Sort of Conclusion
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tal megfogalmazódó látomásos Koponyahegy két darabja (1996), a jelvénysze-

If there be reason and logic in painting (and why not?!), all that János Aknay has created in the course of

rűen felfüggesztett figurális vérző Corpusok variációi (Corpus, 2000; A Megváltó,

his over thirty years of diligent labour in Szentendre painting, I could compare to a multi-storey maze in

2002; Jézus, 2003), a magyar szentek és a tiszteletadó félabsztrakt és ábrázoló jellegű
lélekarcú ikonok, valamint a mindig repülni kész kitárt szárnyú angyalok, amelyek újra

an imaginary city, which is built on strong foundations, has been consistently developed, extended by
newer and newer wings, decorated by newer and newer motifs.

visszaköltöztek az ő világának Szentendréjébe.

The foundations, artistic talent, he partly received as predestination. The assurance of craftsmanship,
he acquired with the assistance of his gymnasium teachers, his classmates and later friends, through

Festő-, Őr- és Védőangyalok, Angyalikonok (1996-2009)

his own energy and perseverance. The architectural and art-historical tradition that he could

Amint bemutattuk és láthattuk volt, Aknay János életművében 1986-tól kezdődően

continue, he found mostly in Szentendre. The legacy of a non-terminable “school”, he inherited

(korán elhunyt Sári nevű kislánya örök emlékére) a rovás geometrikusan vagy organikusan használt „S” és „Á” betűjéből, valamint több régebben használt szárnymotívum kereszte-

by earning, his predecessors having subsequently put their trust in him and “selected” him in
the spirit of the ancients.

ződéséből megszületett egy olyan absztrakt angyalmotívum alap, amely egészen napjainkig
a legváltozatosabb kombinációkban, variációkban és helyzetekben bukkant és bukkan fel festmé-

If there be poetry in painting (and why not ?!), Aknay’s heavenly city (for creation, if it be truly
in the meaning of the Word, is always an exalted act and always consequential) hangs,

nyein, grafikáin, objektjein és néhány szobrán is.
Ám 1996-tól kezdődően valami szokatlan dolog történik művészetében. Talán nosztalgiából, vissza-

together with all its host of characters, high above any town like a sacrificial mirage with a
thousand faces, or an ornate angelic crown.

vágyódásból, az emlékezés és emlékkeltés öröméből, a megújulás akaratából egyre gyakrabban nyúl

If there be any divine order in painting, a universal harmony that creates balance,

vissza korai Szentendre korszakának figurális angyalaihoz és építészeti motívumaihoz. Sőt a két témát

that contains discordant harmonies built one upon another (and why not?!), this is

– az angyalokét és Szentendréét – külön-külön is kiteljesíti, és akárcsak a hajdani Városvédő angyal, 1976 és

just what we experience in the case of János Aknay. For if we consider his many

Őrangyal, 1976 című képein láthattuk, össze is ötvözi, át is alakítja a főmotívumokat. Ez a nagy visszakanyarodás tehát művészetének önnön forrásaiból táplálkozó látványos felfrissülését is jelenti egyben.
Így az esszenciálisan elvont angyal-szimbólumok és angyal-ideogrammák mellett, mintegy velük párhuzamosan mind gyakrabban bukkannak fel festményein az expresszív megmunkálású alakábrázoló vagy emblematikus
érvényű félfigurális, szakrális áhítatú égi lények, amelyek az állandó átváltozás, a folytonos szerepfelvevés és jelenlevés kényszerétől hajtva angyalemberekké, angyal- és emberikonokká formálódnak. Variációikat legalább nyolc-tízféle nagyobb csoportba sorolhatjuk.
Vannak közöttük félalakos, sejtetett arccal vagy realista arcvonásokkal, glóriával és hagyományos, illetve „antenna”-,
„fésű”- és „felhőszárnnyal” rendelkező, olyan a földi létben tartózkodó túlvilági személyek, akik néha különböző attribútu-

particular (partial) motifs and variant motifs as well as works of art by grouping
them according to message, content, form, type, colour, meaning, function,
operation (etc.), a feeling of felicity develops in us which is comparable to
the feeling of, as Boëthius put it, “the complete, simultaneous and perfect
possession of everlasting life.”26
If there be angels in painting (and why not?!), then, as Emanuel
Swedenborg has it, “in their form, angels are completely human. They
have faces, eyes, ears, chests, arms, hands, and feet. They see each
other, hear each other, and talk to each other. In short, they lack
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mokat (templomot, elvont angyalszimbólumokat) tartanak a kezükben. A hátterükben gyakran jelennek meg azok
a már jól ismert felhőpamacsok és a „hármas- és kettőshegy”, illetve más egyéb formájú absztrakt ideogrammák,
amelyek mennyei származásukra, égi összeköttetéseikre és küldöttségükre utalnak. De mellképeik megjelenhetnek
a középkori, a kora- és az érett reneszánsz szende és jóságos angyalalakjait megidézően, háromszög alakú képekbe
költözötten, hagyományos vagy felhőpamacs szárnyakkal, néha glóriásan vagy anélkül is. Azután meg elveszítik

nothing that belongs to humans except that they are not clothed
with a material body…” Moreover, “heaven, in its entirety and in its
parts, reflects a person. […] As heaven is a person in greatest form and
a community of heaven is a person in lesser form, so an angel is a person
in least form; for in the most perfect form, like the form of heaven, there is

az arcukat, kezüket, esetenként majdnem a dicsfényüket is. Hol szenvedélyes ecsetmozgások, hol hajlékony

a likeness of the whole in the part and of the part in the whole. The reason

kemény élek hívják elő elmosódott vagy bábuszerűen kirajzolódó, sokféle szárnnyal ékeskedő, csaknem

for this is that heaven is a commonwealth. In fact, it shares everything it has

egész- vagy csak félalakos testképeiket, elmosódó formáikat vagy színes drapériák hullámzó foltjaiból ös�-

nok ,
csar

in outward concerns. We have similar faces, voices, and character; we lead similar moral and
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magányos vagy kettős arcokban teljesít időt s teret, megszemélyesít értékes életeket, tra-

civil lives. This is why it still seems to us as though we were in this world unless we notice things

Nála ez az alakváltó angyalfej és angyaltest sok minden lehet. Lehet gyermek, néha nem-

néha a visszasugárzó múlt és néha a tünékeny jelen, néha a nap és néha a hold, néha

This is why, in Aknay’s painting, the abstract and the concrete and the natural form build on and
from one another, they adapt to, transform into, and converse with, one another. He makes use

az árnyék és néha a fény. Azután megint átalakul és lesz belőle szárnyas felhőként

of a wide variety of motifs, and, in and by them, he often combines the various means of pictorial

röpködő glóriás amőba-paplan, sőt ablakban, kapuban időző gyémánthegyű pi-

expression: calm and homogeneous surfaces and the world of animated and vibrating gestures; almost

ramis-ufó, amely néha őriz, néha véd, néha magányos, néha jó hírt hozó, néha
rejtőzködő, néha tojásba vagy körképbe költöző végtelen titok, és néha Isten
mosolyában fészkelő, önmagát többszöröző, a némaság fogadalmát magára

representational “elements of life” and stylised architectural motifs. It is therefore no problem for him to
have an angel motif appear with a human form and facial features in one picture; then without a face, as a
half abstract icon in the next; as a geometric idol abstracted from reality in the third; or, as runes, emblematic
characters signifying sounds, syllables or words in another — since all is a matter of mood with him.

záró, csodatévő” ikonkezdemény…
Ám amikor ezek a tiszavirágszerűen új és új alakot öltő változékony, bár statikusan tárgyiasult színes angyaleszmék és angyaljelenségek felemelkednek és szárnyra kelnek, térben és időben igen mozgékonyakká válnak,
s valóban úgy röpködnek, mint mesében a gondolat. Világokat hágnak át, csillagok közt járnak-kelnek, de mindig visszatérnek alkotó atyjukhoz, a művészhez, be-benéznek az ajtókon, kapukon és
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For if there be dominantly mood in painting (and, as seen, we have no reason to doubt this!), then János is a grand
master of maniacally and constantly recording and expressing mood. This is what provides almost full explanation
of and predominant meaning to his painterly activity, the self-confessing deeds colour and form. As mentioned
at the beginning of this essay, his leitmotifs turn into whole families of motifs, an infinite cornucopia of signs and
an endless variety of types of picture. Moreover, imbued with the aesthetics of love, these created motif derivatives
penetrate each others time and space as they continually take over each other’s past, present and future meanings,
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egy darabka konkrét valóság, néha aranyló szent, néha in memoriam festő vagy barát,

that are out of the ordinary and remember that angels told us we were spirits when we were
awakened. So the one life carries on into the other, and death is only a passage.”28
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telen kerek álomarc, néha maga a köd, a sötétlő félelem vagy a barlangi magány, néha
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gikus sorsokat és felelős jellemeket.

world while everything bodily is in the natural world” […]
“Our first state after death is like our state in this world, since we are then similarly involved

, 200
2

kaságává alakul, barátok, rokonok, családtagok és nagyszerű alkotók előtt tiszteleg, Mária és
Jézus megidézett alakjában jelenik meg, emitt szárnyait elhagyja, amott újakat növeszt,

Swedenborg again, “It does need to be realized, though, that we cannot see angels
with our bodily eyes, only with the eyes of our spirit, because they are in the spiritual
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teiből szemünkbe nézve. Ez az ikonikus lény, ha kell, festő- őr- és védőangyalok „végtelen” so-
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mát édesítik páros angyalként ágyvégre festve; bennünket szólítanak meg tükrök faragott kere-

If there be abstract angels in painting (and why not?!), then they appear in the
paintings of Aknay as indications of angels “wholly human in form”. For, turning to
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váriás éjszakáit, ház- és tetőoromzatos nappalait őrzik faliórák mutatólapjaira simulva; barátok ál-

a like constitution and being.
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dőjelvények alfáját és ómegáját is megidézve) festett kelesztő teknőkbe költöznek; Szentendre kál-

As in Swedenborg, the angels of Aknay have human faces, are numerous, and have

la Gá
bor)

képekké, arcnélküli szellemtestekké, ikonszerű sziluettekké, meghasadt fejű angyaljelképekké változnak át. Majd meg talált vasalkatrészek rovásjelekre emlékeztető kombinációiként (a szerb kereske-

with each individual, and individuals receive everything they have from the
commonwealth. An angel is a recipient and therefore a heaven in least form.”27
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szeálló törékeny figuráikat. Egy másik csoportjukban árnyképszerű vagy kontúrozott „üres” bábumell-

ablakokon, fel-felbukkannak az újra- és újjáépített szentendrei

moods, and thus render their elemental histories be linked and apparently all-directional. Through the individuality,

kulisszák között: a házak, háztetők, oromfalak, templomtornyok,

the one-time and irreproducible personality of János Aknay, they symbolise Universal Time and Space, subjectively

keresztek és a kálváriák felett.

modelling a both expanding and increasingly populous cosmos with their multiplying and congealing arched or
pointed formal elements, their coloured fields building taut structures and their loose-sway cloud and colour puffs.

„Az én Szentendrém” (1996) (1998-2009)

In the foregoing, I likened Aknay’s art to a “heavenly city”, “multi-storey maze” and “a sacrificial mirage with a

(Angyali kar Szentendrén és Szentendre fölött

thousand faces”. The meaning of this system of similes can be grasped as a metaphor of a theological article of

– Városkép szubsztanciák ezeregy változatban)

faith. The Catholic theologian, Professor Pál Borbelitz puts this same idea, a dogma constituting worldview, in

Ezek a félalakos, „fésű”-, „antenna”- és „felhőszárnyú”, főleg arcnélküli angya-

this way: “Supernatural and natural realities are contraries, not mutually exclusive but mutually conditional.
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lok legtöbbször a szentendrei Kálváriát látogatják meg, azután a templomtor-

The supernatural is based on the natural, and supernatural grace is conditional upon natural order…

nyok fölé emelkednek, majd a város jellegzetes, montázsszerűen összetömörí-

The concepts of supernaturalis and of supranaturalis are not identical. The Latin word supra means ‘I am

tett, az emlékezet öröméből önkényesen összeállított építészettörténeti kulis-

above something’, as though drifting above it. Super, however, means to be the ‘peak of something’.

sza-elemei közé vagy elé repülnek, s végül azok esszenciális kis világ-egészeit, sű-

Concerning the order above nature, the Church says not supranaturalis, but supernaturalis.

rítményeit, kivonatait szentelik meg jelenlétükkel. Gyakori társaik a képeken a lágyívű kőbabák, a lényszerű felhőpamacsok (angyalkezdemények?) és önnön transzcen-

The supernatural is not isolated from the natural; it is its peak and fulfilment…”29 But to maintain our
historically given ecumenism, it is worth quoting the similarly authoritative ideas of the Reformed

denciájuk jelei és indexei: a már jól ismert absztrakt-emblematikus szimbólumvariációik.

theologian, Professor Lóránt Hegedűs: “It is not that God is in the world, but the world is in God.

ke s z

Az embertestű angyalalakok azonban a következő „felvonásban” piramis-ufókká, beazo-

As metaphor of this has it: cut an apple in two, and take the Sun that ripened it out of it! It is

entj

nosíthatatlan repülőszerkezetekké, mennybéli kristályokká, könnyedén közlekedő ékköves

obvious that the apple can only be born and ripened in the field of force of the Sun, but, in
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űrkabinokká, arany, ezüst, gyémánt vagy üveghegyű gúlákká változnak. Titokzatos mérta-

its every bit and atom, it naturally contains the life-giving effect of the Sun. Likewise, God

ni testükben mindig egy angyal a láthatatlan zárvány. Így látogatják meg, így térképezik fel

creates, gives life and provides above all; his all-penetrating presence maintains our world

án, N

a város minden emlékkel terhelt nevezetes szegletét, kapuját és ablakát. Azután a titoktestbe

and protects our lives; and this is his Fullness in the world, ‘being understood by the

agy

csomagolt angyali lény valahol leparkol Szentendrének egy megidézett, álomszerűen elképzelt

things that are made’ (Roman 1: 20), for the unbiased believer who knows: it is only the

k
cen
, Il o n

metafizikus terén, s kiszáll ékköves gúla-űrhajójából, hogy kifeszített vitorlaszárnyaival, emberamő-

a-m

baszerűen úszó felhőhajótestével újra megjelenjen, és megint bújócskát játszhasson velünk a város

endless that can receive the finite, not vice versa.”30
True, authentic, pure and well-meaning art will then always invade this “finite but
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színpadának festett díszletei közt. S miután jól kimulatta magát az emlékek és álmok Szentendréjének

unbounded” territory with its particular, intermediary means and aesthetics so as

színes kulisszalabirintusában, szubtilis lényét ezeregy személlyé szétosztva, visszaköltözik a „statikus”
angyal-ikonokba.
A Város elcsendesedik, magába szálltan emlékezik hajdani múltjára. Csak a cserélhető díszletelemek maradnak. Egy elsüllyedt Atlantisz módjára, hol hegyes, hol tompaszögű színes síkokból építkező háztetők s
házak, házfalak emelkednek fel a „tudatalatti óceán” mélységeiből. Hol pedig az összesimuló házak egyszerű
vagy bonyolult vázszerkezetei bukkannak elő a fehérképeket érlelő emlékezet bugyraiból, hogy azután ezek

to partake of the involuntary but responsible act of creation, so as to proclaim and
prove, by the movements hither and thither of angels, that the world is One, and,
in the final account, supernatural! Steeped in the art history of Szentendre, the
both subjective and communitarian art of János Aknay has a dual orientation:
horizontal and vertical, heavenly and earthly. In other words, his themes and
motifs, considered horizontally, are drawn exclusively from Szentendre,

a sötét vázszerkezetek, sőt maguk a képek (!) is újra már-már a tiszta dekorativitásig kiszínesedjenek, végül, hogy,

seen in it and through it; while, in vertical meditation, they are spiritual.

hogy nem egy plein air festő ecsetje alá kívánkozzanak… De csak addig, amíg meg nem születnek az újabb

His art, therefore, as though it were a sacrificial mirage, hovers over

ötletek, az újabb és újabb lényegi városkép Emlékek, azaz az egyszerű és friss és gyors szintézist teremtő
szubsztanciális szentendrei világkép-egészek.

Szentendre, but it expands universally by traversing infinite courses
through its imaginary, ethereal dimension and cosmic time. There is
no doubt that his pictorial world present for now almost forty years
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Az összegzés (féle) felé

(which is the blending of an imagery both captivatingly instinctual

Ha létezik a festészetben ráció és logika (és miért ne létezne?!), akkor egy erős alapokra épített és következetesen

and extraordinarily conscious) is a masterful achievement by not

fejlesztett, új és új épületszárnyakkal bővített, új és új motívumokkal díszített képzeletbeli város emeletes

only Hungarian but also international standards. It has, to use an

labirintusához hasonlíthatnám mindazt, amit Aknay János harmincegynéhány év alatt a szentendrei piktúrában

expression seldom used these days: an appeal both universal and

szorgos munkával létrehozott és összerakott.

Hungarian.

Az alapokat, mint művészi tehetséget, részben predesztinációként kapta. Mint biztonságot nyújtó tudást, részben

Notes

gimnáziumi tanárai és későbbi osztályos társai és barátai segítségével és nem utolsó sorban a maga erejéből és kitartásával szerezte. Mint folytatható „építészeti-képzőművészeti-művészettörténeti” leletet és hagyományt,

Angyalos könyv – Book of Angels, VLS K. E., Szentendre, 2004, 176 pp. For other
essays of mine on Aknay, see my two collections: Pontos időrendben…, VLS K. E.,

3 Bertalan Molnár: “Látogatás Aknay János festőművész műtermében,” Szentendrei Kurír,

Swedenborg „fraktálszerű” (!) elképzelése szerint, azok „az angyalok természetükre nézve emberek. Arcuk, szemük, fülük, mellük, karuk, kezük, lábuk van.
Egymást kölcsönösen láthatják, egymással beszélnek, egyszóval semmi sem
hiányzik abból, ami az emberhez tartozik, azzal a különbséggel azonban, hogy
nem természeti testtel felöltözöttek.” (...) [Hovatovább] „a menny egész kiterjedésében, valamint minden egyes mennyei társaság egy embert ábrázol.
(...) Mivel a menny legnagyobb alakú, és a menny társasága kisebb, ezért
az angyal a legkisebb alakú ember. Mert a legtökéletesebb alakban, mint
amilyen a mennyé, az egésznek részeiben és a részeknek az egészben
képmása. Ez azért van így, mivel a menny közösség; mert a menny
mindenét mindenkivel megosztja, és ebből a közösségből mindezt mindenki, mint sajátját fogadja el. Az angyal a felvevő, és így
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Neveléstörténet Forrásai XIX., Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2003, p. 4
5 Ferenc Hann: “Aknay János – Beszélgetés a festővel,” Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1989; János
Komiszár: “Szentendrei festő debreceni szívvel – Vendég: Aknay János festőművész…”, Debrecen, 1998;
Ilona Balogh: “Aknay és az angyalok,” Szentendre és Vidéke, 10 September, 1999.
6 See Lukácsné Bíró Eszter: A Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör, Debrecen, 2007, pp. 51-52.
7 Bertalan Molnár, op. cit., p. 18.
8 For the history of the Vajda Studio and its related activities, see Tihamér Novotny and Tibor Wehner:
A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió (antológia), A Szentendrei Vajda Lajos Stúdiót Támogató Alapítvány, Szentendre,

2000; Tihamér Novotny: A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió: 1972-2002 (Dokumentum- és szöveggyűjtemény), VLS Kult.
Egyesület, Szentendre, 2002; Tihamér Novotny: Szétguruló üveggolyókban – Tanulmányok, esszék, művészportrék,
kiállítás-megnyitók, beszélgetések a vizuális kultúra és a kortárs képzőművészet tárgyköréből (1979-2004), VLS Kulturális
Egyesület, Szentendre, 2004. Similarly revelatory is the “report” material of Department III/III János Aknay requested
from the History Office.
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revered citizen of his country. Tibor Aknay (ed.): Gáspár János (1816-1892) – Dokumentumok. A Magyar

Ha léteznek a festészetben angyalok (és miért ne léteznének?!), akkor Emanuel

lvi (M

song collector, literary critic, linguist, natural historian, royal counsellor and school supervisor, a

M at

és a tökéletes birtoklása”26 érzéséhez hasonlítható.

b or

student at the Nagyenyed College, and then rose to become a teacher, textbook writer, folk-

ködésük (stb.) szerint egymás mellé helyezve tekintjük, kialakul bennünk a boldogságnak
az az érzete, amely Boëtius szavaival élve „a határtalan élet egész szerinti, egyszerre való

n d re
, 200
3

the many things he had learned and inherited from their Transylvanian ancient, Gáspár János
Zoltáni, who had been born in a Székely [border guard] footman family, became a servant

n, Sz

ben is ezt tapasztaljuk. Mert ha a sok egyes (rész) motívumot és motívumváltozatot, valamint
műtárgydarabot üzenetük, tartalmuk, formájuk, fajtájuk, színük, jelentésük, feladatuk, mű-

éb e

to his book on their great-great-grandfather. János Aknay has always been proud to mention

mű t
er m

4 The two phrases are used by the brother of János Aknay, Tibor Aknay, in the introduction

foglaló, egymásra épülő egyetemes harmónia (és miért ne létezne?!), akkor Aknay János eseté-

lék h

Ha létezik a festészetben isteni rend, azaz egyensúlyteremtő, a diszharmóniákat is magába

e l yé

2007/May, p. 18.

(194
7-19
98)
em

egyetemben – magasan a Város felett lebeg.

n ek

maga után), mint egy ezerarcú szakrális délibáb, mint egy ékes angyali korona – minden szereplőjével

1998; Szétguruló üveggolyókban…, VLS K. E., 2004.
2 Included in the list of works at the end of the book, these are the following:

o ni

Ha létezik a festészetben költészet (és miért ne létezne?!), akkor Aknay János mennyei városa (mert
a teremtés, ha igazán igei értelmű, mindig emelkedett cselekedeteket és következményeket von
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ként örökölte meg.
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megelőlegezett bizalommal és a régiek szellemében utólagosan is „kiszemelve” – kiérdemelt hozomány-

1 Aknay János – Monografikus szándékú szöveggyűjtemény A. J. festőművész
pályaképének követéséhez, VLS K. E., Szentendre, 2000, 220 pp.; Aknay János –

O t th

főleg Szentendrére koncentrálva találta meg. S mint le nem zárható „iskolát” – a mai elődei által mintegy

a legkisebb alakú menny, (...) Éppen így az ember is olyan arány-

9 See the books mentioned above, their chapters on history, and especially their interviews with István ef Zámbó and

ban, amilyenben a mennyet magába fogadja, felvevő, menny és

Gábor Matyó Matyófalvi.

angyal.”27 – Aknay János emberarcú angyalai sokan vannak, és
a mondottakhoz hasonlóan természetükben, szellemi testükben ilyen

10 “A szentendrei Vajda Lajos Stúdió füzetei I., 1974. március (kézirat)”. In.: Aknay János…, VLS Kulturális Egyesület,
Szentendre, 2000, p. 14.

építkezésű, ilyen minőségű lények.

11 Endre Bálint: Hazugságok naplója, Magvető Kiadó, Budapest, 1972, p. 120.

Ha léteznek a festészetben absztrakt angyalok (s miért ne létezhetné-

12 Lajos Szakolczay: “Aknay János angyal-festményeiről.” In: Tihamér Novotny (ed.): Angyalos könyv, p. 114.

nek?!), akkor azok a „természetükre nézve” az emberszerű angyalok jelzé-

13 This is how József Vadas enthused about their exhibition at the Dorottya utca Gallery: “The result is surprising.

seiként jelennek meg Aknay János képein. Mert (megint csak Swedenborgra

The materials used are: polyester resin, typox resin, polyurethane foam, polyester putty. The genres are:

hivatkozva) „tudni kell, hogy az angyalokat az emberek testi szemével lát-

sculptures and reliefs. Overall, the exhibition is pure novelty. In front of screens painted black, the beautifully

ni nem lehet, hanem csak lelki szemével, amely az emberben van, mert az an-

coloured sculptures actually glow. After scores of grey studio shows, we at last have truly refreshing, literal
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gyal a szellemi világban és minden testhez tartozó a természeti világban van.” (…)

colour patches. Eight members of the studio, János Aknay, Péter Bereznai, Sándor Bernáth, Imre Bukta,

„A halál utáni első állapotában az ember hasonló ahhoz, amit a világban elfoglalt.

György Holdas, László Lugossy, Gábor Matyófalvi, István Zámbó, demonstrate here that even plastic can

Ugyanaz a szemlélete, beszéd- és gondolkodásmódja. Ezért nem tud mást hinni,

be beautiful.” “Természetes műanyagok,” In: Élet és Irodalom, 18 February, 1978, p. 18.

ré z a

mint hogy még a világban van, hacsak nem figyel arra, ami vele történik, vagy amit

14 Tihamér Novotny: “Műanyag és katasztrófazene – VLS-beszélgetés a Leninvárosi (ma Tiszaújváros!)

Sp i r

az angyalok mondanak neki, amikor felébred. Azt ugyanis, hogy most ő szellemlény.

i t uá

– Így folytatódik tovább az élet az egyikből a másikba és a halál csupán az átmenet.”

Kísérleti Műhelyről, a Bizottság zenekarról és egyebekről 2000. januárjában. In.: Novotny Tihamér:

28

Szétguruló üveggolyókban, p. 375.

lis é

– Ezért van az, hogy Aknaynál az elvont és a konkrét, valamint a természeti forma egymásból

on the bank of the Bükkös in Szentendre, March-May 1979.

nagyon széles skálán mozog, bennük és általuk igen gyakran keveri a különféle festészeti kifeje-

16 Béla Tilles: “Aknay János ablakai,” in: Pedagógiai műhely, 1984/2.

zési eszközöket: a nyugodt, homogén színfelületeket a gesztusok eleven, vibráló világával: a félig
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és egymásba épül-építkezik, oda-vissza alakul-idomul, egymással érintkezik. Motívumkincse

15 As part of a proposal by the Experimental Workshop of the Lajos Vajda Studio for a playground

17 Zoltán Sebők: Az új művészet fogalomtára 1945-től napjainkig, Orpheusz Kiadó, 1996,

ábrázoló jellegű „életelemeket” a stilizált városépítészeti motívumokkal. Tehát nem okoz problémát számára az, ha például egy angyalmotívum az egyik képen emberi külsőben és arcvonásokkal,

pp. 51-52.
18 See Csaba Varga: “Idő és ábécé,” in: Magyar Demokrata, November 2002, no. 7,

a másikon arcnélküli félabsztrakt ikonként, a harmadikban pedig a valóságtól elvonatkoztatott geo-

pp. 32-35.

metrikus idolként vagy akár hangot, szótagot, illetve szót jelölő rovások emblematikus betű- vagy írás-

19 Jutta Siebert (ed.): A keresztény művészet lexikona, Corvina Kiadó, Budapest, 1986

jeleiként örökítődik meg, – mert nála minden csak hangulat.

(translated from the German by Harmathné Szilágyi Anikó), p. 193. For an interesting

Mert ha létezik a festészetben főrészt csak hangulat (s amint láthatjuk, nincs okunk ezt a tényt tagad-

study of the relation of this sign and the Serbian hallmark of Szentendre (also Pál

ni!), akkor Aknay János a különféle hangulatok folytonos rögzítésének és kiírásának mániákus nagymestere.
Ez ad kézzelfogható magyarázatot és mindenek feletti értelmet festészeti tevékenységének, önvallomásos
forma- és színcselekedeteinek. Tudniillik, amint a tanulmány bevezetőjében már utaltunk rá, nála az egyes
vezérmotívumok motívumcsaládokká, elképesztő gazdagságú jeltársaságokká és lezárhatatlan változatosságú képfajtákká alakulnak. Hovatovább ezek a teremtett motívumszármazékok – a szeretet esztétikájától áthatva – egymás idejébe és terébe hatolnak, hiszen újra és újra felveszik egymás múlt-, jelen- és jövőidejű jelentéstartalmait, kedélyállapotait, s ezáltal összefűzhetővé és látszólagos értelemben mindenirányúvá teszik elemi történéseiket.
Ezek tehát Aknay János egyszeri, egyedi és megismételhetetlen személyiségén keresztül magát az Egyetemes Időt
és Teret jelképezik, s egyre sokasodó és sűrűsödő íves vagy hegyes szögű formaelemeikkel, feszes kompozíciókat

Deim’s painting) and Szentendre art, see Szentendrei Műsor, 1981/4, pp. 46-51.
20 Malevics: A tárgynélküli világ, Corvina Kiadó, 1986, p. 65.
21 Ferenc Hann: “Angyal suhant át a szobán – Aknay János festészetéről,” in:
Alföld, 1989/3, p. 73.
22 See A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió: 1972-2002 (Dokumentum- és
szöveggyűjtemény), p. 96.
23 The members of the Patak Group set up an artists’ colony at
Dorkó farmstead outside Sárospatak in the year they established
themselves, 1994. In 1997, they moved their colony to Fony,
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építő színmezőikkel vagy lazább lendületű felhő- és színpamacsaikkal az egyszerre táguló és benépesülő világegyetemet mintegy szubjektíve modellálják, szimbolizálják.

where they worked until 2000. See Tihamér Novotny: Decimus –
Tízéves (múlt) a Patak Csoport (1994-1996), Szigetszentmiklós, 2006

Fentebb Aknay János művészetét, mint egy folyamatosan épülő „mennyei várost”, „emeletes labirintust” és „ezerar-

(published in 55 numbered copies).

cú szakrális délibábot” ragadtam meg. Ez a hasonlatrendszer ugyanis a jelentés szempontjából egy teológiai hitté-

24 The two other statues are: Pál Deim’s Puppet Suspended and István ef

tel metaforájaként fogható fel. A katolikus Bolberitz Pál professzor például ugyanezt a gondolatot, mint világkép

Zámbó’s The Touch of Eternity.

tartalmú hitigazságot a következőképpen fogalmazza meg: „A természetfölötti és a természetes valóság nem

25 For the the Mythen Group, see Tihamér Novotny (ed.): János Aknay, op.

egymást kizáró, hanem egymást kölcsönösen feltételező ellentétben állnak egymással. A természetesre épül

cit. (2000), pp. 180-182.

a természetfölötti, és a természetfölötti kegyelem feltételezi a természetes rendet. (…) A supernaturalis és

4
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a végest és nem fordítva.”30
Az igazi, a hiteles, a tiszta és a jó szándékú művészi világ tehát ide, ebbe a „véges, de
határtalan” területbe nyomul be a maga sajátos, köztes eszközeivel és esztétikájával, hogy részt vegyen az önkéntelen és a felelősségteljes teremtés műveletében,
hogy angyalainak járás-kelésével hirdesse és igazolja: a világ Egy, azaz végső soron szupertermészetes!
Aknay Jánosnak a szentendrei művészettörténetbe ágyazódó, éppúgy szubjektív-alanyi, mint közösségi művészete tehát egyszerre horizontális és vertikális irányultságú, földi és égi természetű. Vagyis témáit és motívumkészletét tekintve vízszintes kiterjedésében jóformán csak a város határait
bejáró, Szentendre szemüvegén keresztül látó, függőleges emelkedésében azonban lelki és szellemi töltésű. Ezért művészete, mint egy
szakrális délibáb nem csak Szentendre felett lebeg, de imaginárius éteri dimenzióiban és kozmikus idejében határtalan pályákat
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ket, és ez az Ő teljessége, mely e világban »műveiből meglátván megértetik« (Róm 1,20)

i t uá

ban a Nap életet keltő hatása természetesen feltalálható. Ugyanígy Isten teremtő, életadó és

az elfogulatlan értelem hívő nyitottsága számára, tudva: csak a végtelen fogadhatja be

re, 2
004

l t ur á

junk ketté egy almát, és vegyük ki belőle a Napot, mely megérlelte! Nyilvánvaló, hogy csak
a Nap erőterében születhet és érhet meg az alma, melynek minden porcikájában és atomjágondviselő mindenekfelett és mindent átjáró jelenléte tartja fenn világunkat és őrzi életün-

vé n
yi

30 Lóránt Hegedűs: Nyitás a Végtelenre – Irodalmi tanulmányok, Magyar Fórum Könyvek,
2003, p. 5.
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a református Hegedűs Lóránt professzor ugyancsak mérvadó gondolatait idéznünk, miszerint:
„Nem Isten van a világban, hanem a világ van Istenben. Egy erre vonatkozó hasonlat szerint: vág-

28 Ibid., 76, 493.
29 Thália és Teológia…, op. cit., pp. 100-101.
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De hogy a saját, történelmileg adott ökumenizmusunkban maradjunk, ezen a téren nem árt
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Nem elkülönül a természetes világtól a természetfölötti világ, hanem annak a csúcsa és beteljesítője.”29

27 Emanuel Swedenborg: Heaven and Hell, Swedenborg Foundation, West
Chester, Pa., 2000, section 75, 73.
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Mintha lebegnék fölötte. A super pedig azt jelenti, hogy ’valaminek a csúcsa’. Az egyház a természetfölötti
rendre nem azt mondja, hogy supranaturalis, hanem azt, hogy supernaturalis. Vagyis „szupertermészetes”.

26 Cf. Thália és Teológia – Bolberitz Pál és Eperjes Károly történelemről, emberségről
és hitről, Válasz Könyvkiadó, Budapest, 2003, p. 66.

lis K

a supranaturalis fogalma ugyanis nem ugyanazt jelenti. A supra latin szó, azt jelenti, hogy ’valami fölött vagyok’.

bejáró, tehát univerzális kiterjedésű. El kell ismerni, hogy majd
negyven éve jelenlévő képvilága (amely egy magával ragadóan
ösztönös és egy rendkívül tudatos képvilág keveréke) nemcsak hazai, de nemzetközi mércével mérve is igen egyéni és igen nagyszabású teljesítmény! Ahogy manapság mondani nemigen szokás: művészete egyszerre egyetemes és magyar.
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01 Gyermekkori művek / Juvenalia (1956-1959)
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03-0002 „1956”, 1957, c, papír, 12×20,5 cm

01-0020 Forradalom, 1956 / Revolution, 1956, c, papír, 20×29 cm

02-0001 „1956”, 1956, c, papír, 17×24,5 cm

04-0003 „1956”, 1957, c, papír, 14×15,5 cm

05-0004 „1956”, 1957, c, papír, 14×14,5 cm

54

01-0015 Csatajelenet / Battle Scene, 1956, c, papír, 13×20 cm

05-0017 Csatajelenet / Battle Scene, 1956-57, c, papír, 10,5×20 cm

02-0016 Csatajelenet / Battle Scene, 1955, c, papír, 10×19 cm

06-0011 Csatajelenet / Battle Scene, 1957, c, papír, 10×13 cm

07-0022 Kurucok és labancok / Insurrectionists and Loyalists,
1957, c, papír, 13×20 cm

55

03-0021 Huszárroham / Hussars’ Attack, 1956, c, papír, 12×18 cm

04-0007 Csatajelenet / Battle Scene, 1956-57, c, papír, 14×20 cm

08-0023 Magyarok és osztrákok harca / Hungarians and Austrians Fighting, 1957, c, papír, 10,5×28 cm

09-0024 Magyarország, Tisza, Vége / Hungary, the Tisza, the End, 1957, c, papír, 14×20 cm

11-0026 Ostrom / Siege, 1957, c, papír, 14×20 cm

15-0013 Csatajelenet / Battle Scene, 1958, c, papír, 13×17 cm

10-0025 Ostrom / Siege, 1957, c, papír, 16×18 cm

13-0018 Eger ostroma / The Siege of Eger, 1958, c, papír, 14×20 cm

12-0027 Ostrom / Siege, 1957-58, c, papír, 15×20 cm

14-0014 Csatajelenet / Battle Scene, 1958, c, papír, 13×20 cm

16-0012 Csatajelenet / Battle Scene, 1958, c, papír, 13×17 cm

17-0010 Csatajelenet / Battle Scene, 1958, c, papír, 13×20 cm
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22-0028 Sajkások / Boatmen, 1959, c, papír, 13×20 cm

21-0005 A szolnoki csata / The Battle of Szolnok, 1958, c, papír, 13×20 cm
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20-0006 A szolnoki csata / The Battle of Szolnok,

18-0009 Csatajelenet / Battle Scene, 1958, c, papír, 14×17 cm

01-0029 Honvédtábornok / Hungarian General, 1959, színes c, papír, 50×40 cm
02-0911 A szürke / A Grey Horse, 1959, c, papír, 28×32 cm

23-0019 Egervár ostroma / The Siege of Eger, c, papír, 19,5×29 cm

19-0008 Csatajelenet / Battle Scene, 1958, c, papír, 13×17 cm
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02 Tájképek, Portrék, Csendéletek, Aktok,
Előérzetek, szabad ötletek /
Landscapes, portraits, Still lifes, nudes,
PREMONITIONS, FREE THOUGHTS (1959-1978) (1992-2008)

59

05-0773 Tájkép / Landscape, 1970, p, papír, 51×57 cm

03-0057 Nagyapám emlékére / In Memoriam My Grandfather, 1966, o, karton, 55×41
cm

01-0058 Tájkép / Landscape, 1958-59, akvarell, papír, 21×30 cm

02-0056 Házak / Houses, 1964,
akvarell, papír, 29×33 cm

06-0371 Alkony / Twilight,
1996, a, fa, 30×24 cm

04-0059 Tájkép / Landscape, 1970, p, fa, 44×76 cm
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08-0982 Hajnal / Dawn, 1996, a, karton, 30×24 cm

10-0373 Zella-Mehlis, 1999, zsírkréta, papír, 20×30 cm
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09-1047 Tájkép (Dorkótanya) / Landscape (Dorkó Farmstead), 1996, a, m papír, 43×53 cm

07-0372 Kőhegy / Rock Hill, 1996, a, fa, 15×15 cm

11-0952 Cigerhegy / Ciger Hill, 2008, a, m papír, 45×50 cm

09-0055 Zsuzsi, 1961, sz, papír, 44×33 cm

06-0042 Nagyapám / My Grandfather, 1961, p, papír, 40×30 cm

04-0043 Nagyapám / My Grandfather, 1961, c, papír, 43×30 cm

15-0044 Önarckép /Self-Portrait, 1963, sz, papír, 40×30 cm
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02-0968 Nagyapám / My Grandfather, 1960, o, karton, 35×28 cm

10-0866 Zsuzsi, 1961, o, karton, 27×20 cm

11-0782 Barátom (Sbiguc) / A Friend (Sbiguc),
1962, c, papír, 42×29 cm

13-0032 Édesanyám / My Mother, 1963, c, papír, 40×30 cm

01-0709 Öregember / Old Man, 1960, o, v, 40×30 cm
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05-0031 Édesanyám / My Mother, 1961, sz, papír, 41×29 cm

07-0038 Fiúfej / A Boy’s Head, 1961, p, papír, 36×29 cm
12-0034 Édesapám / My Father, 1963, c, papír, 40×30 cm
08-1146 Mukó, 1961, p, papír, 40×29 cm

64

03-0781 Férfifej / A Man’s Head, 1961, sz, papír, 56×35 cm
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14-0036 Férfifej / A Man’s Head, 1963, sz, papír, 57×33 cm

00-0069 Kutyakölyök / Puppy, 1963, sz, papír, 40×30 cm

05-0052 Szent Iván (Önarckép) / Saint Ivan (Self-Portrait), 1964, o, fa, 51×29 cm

01-0039 Fiúfej / A Boy’s Head, 1963, o, karton, 29×20 cm

08-0046 Önarckép / Self-Portrait, 1965, o, karton, 24×33 cm

66

04-0708 Márta, 1964, sz, papír, 40×30 cm

07-0045 Önarckép / Self-Portrait, 1965, o, fa, 52×33 cm

67

03-0041 Mosonyi Kiss Gusztáv barátom / My Friend Gusztáv Mosonyi Kis, 1964, sz, papír, 40×28 cm

11-0048 Önarckép / Self-Portrait, 1966, o, karton, 44×31 cm

12-0049 Önarckép / Self-Portrait, 1966, sz, papír, 50×36 cm
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10-1145 Leányfej / A Girl’s Head,
1965, p, papír, 58×39 cm

13-1040 Atti, 1967, o, fa, 60×40 cm

14-1149 Édesanyám / My Mother, o, karton, 45×36 cm

69

02-0040 Havasi Misi és Haraszti Melinda / Misi Havasi and Melinda Haraszti, 1964, sz, papír, 30×41,5 cm

06-0710 Lányfej / A Girl’s Head, 1965, sz, papír, 60×30 cm

09-0047 Önarckép / Self-Portrait, 1965, o, karton, 30×24 cm
01-0051 Portré (Judit) / Portrait (Judit), 1969, sz, p, papír, 61,5×47,3 cm

70

07-1034 Lányfe / A Girl’s Head j, 1969, vegy tech, papír, 60×40 cm

02-0053 Tanulmányfej / Study of a Head, 1969, sz, papír, 60×40 cm

71

03-0054 Zsuzsa, 1969, pittkréta, papír, 56×42 cm

05-0784 Leányfej / A Girl’s Head, 1969, c, papír, 43×31 cm

06-0786 Leányfej / A Girl’s Head, 1969, p, papír, 32×23 cm

72

04-0211 Zsuzsi, 1969, p, papír, 68×43 cm

09-0743 Önarckép / Self-Portrait, 1970, o, p, farost, 40×24 cm

73

10-0916 Fiatal leányfej / A Young Girl’s Head, 1970, o, fa, 60×40 cm

11-0529 Szőke Madonna /
A Blonde Madonna, 1971,
o, p, fa, 72×42 cm

08-0037 Fiatal lányfej / A Young Girl’s Head, 1970, o, p, karton, 57×36 cm

12-0733 Edit, 1972, o, p, fa, 68×38 cm
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13-0822 Leányfej / A Girl’s Head, 1972, o, p, fa, 50×36,5 cm

16-0050 Petőfi, 1973, o, p, fa, 44×35 cm

14-0869 REHA György, 1972, o, p, fa, 65×42 cm

17-0966 Rovásírásos önarckép / Self-Portrait with Runes, 1973, o, p, papír, 49×34 cm

15-1013 Magány / Solitude, 1972, o, p, v, fa, 140×70 cm

76

19-0033 Édesanyám / My Mother , 1977, p, papír, 62×43 cm

18-0030 Ági, 1976, o, p, fa, 72×58 cm
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20-0035 Édesapám / My Father, 1978, c, papír, 25×15 cm

03-0775 Behemót (M. A. Bulgakov) / Behemoth (M. A. Bulgakov), 1996, a, m papír, 20×28 cm

04-0724 Dr. NAGY János, 1996, a, v, fa, 70×50 cm

01-0868 Zoli, 1992, sz, papír, 41×30 cm
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07-0863 Filip, 2002, a, m papír, 9,5×8 cm

06-0731 In memoriam Katona / In memoriam Soldier,
1999, a, v, fotó, 70×50 cm

05-0862 Dr. NAGY János, 1999, a, v, 40×30 cm

79

02-0794 Szürke tölcsérpereszke / Cloud Funnel,
1993, a, fa, 15×9 cm

08-0650 Akt / Nude, 2008, a, v, 100×70 cm

02-0065 Csendélet / Still Life, 1963, akvarell, c, papír, 20×29 cm
01-0064 Csendélet / Still Life, 1963, akvarell, c, papír, 19×20 cm

03-0066 Csendélet / Still Life, 1963, akvarell, c. papír, 20×29 cm

04-0067 Csendélet / Still Life, 1963, akvarell, c, papír, 20×29 cm
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06-0707 Csendélet / Still Life, 1963, p, papír, 20×29 cm
07-0756 Csendélet / Still Life, 1964, akvarell, c, papír, 30×20 cm

05-0068 Csendélet / Still Life, 1963, akvarell, c, papír, 20×29 cm

81

08-0774 Csendélet / Still Life, 1967, o, fa, 51×50 cm

01-0730 Ülő nő / Woman Seated, 1967, sz, papír, 60×42 cm

02-0061 Akttanulmány / Study of a Nude, 1969, sz, papír, 60×40 cm

82

04-0060 Akt / Nude, 1970, sz, papír, 60×40 cm

83

03-0823 Női akt / Female Nude, 1970, sz, papír, 52×40 cm

02-0080 Város / Town, 1970, o, falemez, 40×30 cm

01-0520 Fejek / Heads, 1967, t, papír, 50×50 cm

04-0063 Kálváriaangyal / Calvary Angel, 1975, színes c, papír, 15×13 cm

03-0062 Álom / Dream, 1973, o, p, farost, 75×43 cm

84

03 Szentendre (1972-1979)

85

01-1010 Jelpár / A Sign Pair, 1972,
kollázs, vegy tech, 70×50 cm

04-0070 Kollázs / Collage, 1972, tempera, papír, fa, 123×63 cm

05-0072 Szentendre, 1972, kollázs, tempera, v, fa, 135×132 cm

03-0073 Viszonyok / Relations, 1972, kollázs, tempera, v, fa, 60×50 cm

02-0071 Szentendre, 1972,
kollázs, tempera, papír, 125×60 cm

86

01-0074 A meseváros / The Fabled Town, 1972, o, p, farost, 91×61 cm
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02-0076 Szentendre felett / Above Szentendre, 1972, o, p, farost, 70×40 cm

06-0075 Háztetők / Roofs, 1973, o, p, farost, 84×80 cm

07-0079 Szentendre, 1973, o, p, farost, 76×65 cm

04-0078 Szentendre, 1973, o, p, farost, 97×48 cm

88

03-0077 Szentendre, 1972,
o, p, fa, 70×40 cm
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05-0081 Város / Town, 1973,
o, p, farost, 78×28 cm

02-0086 Szent család / The Holy Family, 1972, o, p, farost, 130×145 cm

03-0085 Kálvária-angyal / Calvary Angel, 1974, o, p, farost, 130×70 cm
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01-0082 Angyali üdvözlet (Triptichon)/ The Annunciation (Triptych), 1972, o, p, farost, 75×158 cm

04-0083 Angyali üdvözlet / The Annunciation, 1974, o, p, farost, 105×74 cm

91

05-0084 Ég és föld között / Between Heaven and Earth, 1974, o, p, farost, 98×89 cm

01-0087 Házak és emberek / Houses and People, 1973, o, p, farost, 82×157 cm

02-0091 Város / Town, 1973, o, p, farost, 82×62 cm
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05-0099 Város / Town, 1973, o, p, farost, 60×78 cm

03-0942 Szentendre, 1973, o, p, fa, 80×60 cm

93

04-0089 Motívumok / Motifs, 1973, o, p, farost, 82×62 cm

06-0100 Város / Town, 1973, o, p, farost, 80×65 cm

08-1077 Kálvária / Calvary, 1974, o, p, fa, 73×120 cm

07-0088 Jel / Sign, 1974, o, p, farost, 97×76 cm

94

10-0094 Szentendrei házak / Szentendre Houses, tempera, papír, 12×13 cm

09-0093 Szentendrei architektúra / Szentendre Architecture, 1974, tempera, papír, 18×14 cm
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11-0095 Város / Town, 1974, tempera, papír, 20×20 cm

05-0102 Szentendrei motívumok I. / Szentendre Motifs I, 1976, o, p, fa, 125×75 cm

96

04-0090 Szentendre, 1976, o, p, farost, 78×129 cm
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07-0101 Kálvária / Calvary, 1976, o, p, fa, 92×122 cm

03-0105 Szentendre, 1976, o, p, farost, 70×110 cm

06-0882 Ház I. / House I, 1976, o, p, fa, 100×130 cm

01-0104 Városvédő angyal / The Guardian Angel of the Town, 1975, o, p, farost, 76×65 cm
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14-0991 Ablakok / Windows, 1976, o, p, farost, 75×125 cm

08-0107 Templom I. / Church I, 1976, o, p, farost, 75×60 cm

11-0108 Templom II. / Church II, 1976, kréta, papír, 8×13 cm

12-0092 Ház (Csongrád) / House (Csongrád), 1976, színes c, papír, 6×13 cm
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09-0106 Templomtéri templom / Szentendre Church, 1976, o, p, farost, 100×128 cm

10-0824 Szentendre, 1976, o, p, fa, 100×130 cm

02-0103 Őrangyal / Guardian Angel, 1976, o, p, farost, 70×110 cm
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13-0109 Város / Town, 1976, o, p, farost, 70×128 cm
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05-0764 Város / Town, 1978, tempera,
papír, 15×15 cm

01-0947 Város / Town, 1977, kréta, papír, 12×15 cm

06-0112 Város (Szentendre) /
Town (Szentendre), 1979,
tempera, papír, 14×14 cm

03-0718 Szentendre, 1977, színes c, papír, 15×25 cm

02-0110 Város (Szentendre) / Town (Szentendre), 1977, kréta, papír, 12×15 cm

04-0111 Város (Szentendre) / Town (Szentendre), 1979, kréta, papír, 10×14 cm

102

04 Légifelvételszerű Murális tervek,
Motívumok / BIRD’S-EYE-VIEW ABSTRACT TOWN
COMPOSITIONS, MURAL DESIGNS, MOTIFS (1976-1979) (2001)

103

01-0098 Viszonyok / Relations, 1976, o, p, farost, 62×69 cm

03-0780 Tanulmány III. / Study III, 1977, o, p, fa, 62×92 cm

02-1053 Viszonyok / Relations, 1977, o, p, fa, 70×90 cm

04-0924 Város I. / Town I, 1977, o, p, fa, 64×93 cm
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07-0097 Város / Town, 1977, o, p, farost, 62×80 cm

06-0096 Város III. / Town III, 1977, o, p, farost, 64×93 cm

11-0119 Murális tanulmány II. / Mural Study II, 1977, o, p, farost, 70×75 cm

05-0925 Város II. / Town II, 1977, o, p, fa, 64×93 cm

10-0117 Murális tanulmány I. / Mural Study I, 1977, o, p, farost, 70×75 cm
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12-0121 Murális tanulmány III. / Mural Study III, 1977, o, p, farost, 70×75 cm

14-0123 Murális tanulmány V. / Mural Study V, 1978, o, p, farost, 75×70 cm

09-0984 Háztetők sorozat II. / Roofs Series II, 1977, o, p, fa, 75×110 cm

08-0732 Viszonyok / Relations, 1977, o, p, fa, 60×91 cm
13-1131 Murális tanulmány IV. / Mural Study IV, 1978, o, p, farost, 70×75 cm
15-0964 Motívumok IV. / Motifs IV, 1979, o, p, fa, 74×74 cm

16-0963 Tanulmány / Study, 1979, o, p, fa, 72×79 cm
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01-0116 Murális kép / Mural Picture, 1977, anyagában színezett poliészter, fa, 120×150 cm

03-0127 Murális terv / Mural Design, 1978, dryvit quarcputz, hungarocell, 110×140 cm

02-0768 Murális Tanulmány / Mural Study, 1978, anyagában színezett poliészter, fa, 200×150 cm

108

06-0125 Murális terv I-III. / Mural Design I-III, 1978-79, 60×80 cm

04-0762 Murális terv (Szentendrei ház tűzfalán) / Mural Design (for the Firewall of a Szentendre House), 1978, tempera, papír, 25×40 cm

05-0126 Murális terv sgraffitóra, (Szentendre, Bükkös-part) / Mural Design for Sgraffito (bank of Bükkös, Szentendre), 1978,

109

07-1026 Freskó Budapesten / Fresco in Budapest, 2001

03-0122 Murális tanulmány III. / Mural Study III, 1979, a, p, rétegelt lemez, 74×73 cm

04-0124 Murális tanulmány IV. / Mural Study IV, 1979, a, p, rétegelt lemez, 74×73 cm

02-0120 Murális tanulmány II. / Mural Study II, 1979, a, p, rétegelt lemez, 74×73 cm
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06-0114 Motívumok II. / Motifs II, 1979, tempera, papír, farost, 74×74 cm

05-0113 Motívumok I. / Motifs I, 1979, o, p, farost, 74×74 cm
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07-0115 Motívumok III. / Motifs III, 1979, o, p, farost, 70×70 cm

01-0118 Murális tanulmány I. / Mural Study I,
1979, a, p, rétegelt lemez,
74×73 cm
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05 Mérnöki tollrajzok /
A CONSTRUCTOR’S DRAWINGS IN INK (1977-1981)

113

01-0147 Város s. II. / Town II, 1977, tollrajz, papír, 32×48 cm

02-0145 Tetők / Roofs, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

02-0877 Város s. III. / Town III, 1977, tollrajz, színes t, papír, 33×48 cm

01-0148 Viszonyok I. / Relations I, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

08-0142 Tanulmány I. / Study I, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

03-0149 Viszonyok II. / Relations II, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

05-0130 Ablak III. / Window III, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

04-0150 Viszonyok III. / Relations III, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

06-0151 Viszonyok IV. / Relations IV, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm
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10-0128 Ablak I. / Window I, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

11-0152 Viszonyok VI. / Relations VI, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

17-0129 Ablak II. / Windows II, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

18-0140 Szerkezet / Structure, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm
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12-0138 Kompozíció IV. / Composition IV, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

21-0135 Kompozíció I. / Composition I, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

13-0136 Kompozíció II. / Composition II, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

14-0137 Kompozíció III. / Composition III, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm
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09-1107 Viszonyok V. / Relations V, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

22-0143 Tanulmány II. / Study, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

15-0965 Ablakok I. / Windows I, 1978, tollrajz, papír, 32×47 cm

16-1031 Ablakok IV. / Windows IV, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

19-0131 Arányok I. / Proportions I, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

07-0146 Város II. / Town II, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm
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20-0132 Arányok II. / Proportions II, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

01-0144 Térkonstrukció / Spatial Structure, 1979, makett, fa, 10×4×3,5 cm

02-0153 Viszonyok VII. / Relations VII, 1980, tollrajz, papír, 32×48 cm

01-0961 Impresszió / Impression, 1981, tollrajz, papír, 33×49 cm

03-1089 Arányok / Proportions, 1979, tollrajz, papír, 14×20 cm

01-0139 Konstrukció / Structure, 1980, tollrajz, papír, 32×48 cm

04-0141 Születés / Birth, 1981, tollrajz, papír, 32×48 cm

02-0938 Ablak / Window, 1979, tollrajz, papír, 13,5×18,5 cm

02-0134 Kapcsolat / Connection, 1981, tollrajz, papír, 32×48 cm

03-0133 Félig nyitva / Half Open, 1981, tollrajz, papír, 32×48 cm
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06 Házak, Ablakok / HOUSES, WINDOWS
(1981-1983)
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03-0158 Elmozdult ablak / Crabbed Window, 1981, a, v, 80×70 cm

01-0156 Viszonyok / Relations, 1981, a, v, 90×100 cm

02-1028 Ablak / Window, 1981, a, v, 80×70 cm
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05-0159 Ablak / Window, 1983, a, v, 39×36 cm

04-0157 Kitörés / Eruption, 1982, a, v, 100×90 cm
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06-0154 Kettős Ablak / Double Window, 1982, a, v, 40×60 cm
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07-0741 Ablakikon / Window Icon, 1982, a, v, 50×65 cm >

Ôrangyal / Guardian Angel / Schutzengel, 2002, akril, merített papír, 80¿60 cm 4
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08-0155 Zöldes-kék / Greenish Blue, 1982, a, v, 50×60 cm

09-0856 Ellentét / Contrast, 1982, a, v, 80×70 cm

11-0160 Kitörés / Eruption, 1983, a, v, 60×70 cm

12-0166 Jelzés / Signing, 1983, a, v, 40×40 cm

10-0857 Ellentét / Contrast, 1983, a, v, 60×56 cm
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07 Ablakrovások / WINDOW RUNES
( 1983-1985)

125

03-1116 Ablakrovás (Imola) / Window Rune (Imola), 1984, a, v, 65×60 cm

01-0170 Tamga, 1983, a, v, 40×40 cm

02-0163 Jel (Jelzés) / Sign (Signing), 1983, a, v, 40×40 cm

04-0171 Viszony / Relation, 1984, a, v, farost, 100×80 cm
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05-0161 Álmos / Álmos, 1984, a, v, 40×40 cm

07-0168 Rovásikon / Rune Icon, 1984, a, v, 40×40 cm

06-0165 Jelek /Signs, 1984, a, v, 40×60 cm
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08-0162 Este / Evening, 1984, a, v, 60×55 cm

11-0779 Este / Evening, 1985, a, v, 80×70 cm
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12-0167 Kapcsolat I. / Connection I, 1985, a, v, 60×60 cm
10-0172 Zsennyei ablakrovás / Window Rune at Zsennye, 1985, a, v, 50×50 cm

13-1130 Kapcsolat II. / Connection II, 1985, a, v, 60×60 cm
09-0169 Széttört rovás / Broken Rune, 1984, a, v, 60×55 cm

14-0164 Jeleim / My Signs,
1985, a, v, 70×70 cm
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08 Angyal születik / AN ANGEL IS BORN
(1986-1994) (2006)

131

01-0174 Ballada / Ballad, 1986, a, v, 70×60 cm

03-0175 In memoriam I., 1986, a, v, 153×120 cm
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02-0177 Kislányom emlékére (Triptichon) / In Memory of My Daughter (Triptych), 1986, a, v, (3×) 150×150 cm

133

04-0176 In memoriam II., 1986, a, v, 220×106 cm

05-0180 In memoriam III., 1986, a, v, 230×80 cm

07-0178 Kitörés / Eruption, 1987, a, v, 130×125 cm

08-1036 Nagy utazás / Great Journey, 1987, a, v, 64×65 cm

09-0179 Nagy utazás / Great Journey, 1987, a, v, 100×80 cm

136

06-0173 Angyali üdvözlet / The Annunciation, 1987, a, v, 180×180 cm
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06-0192 Kapcsolat / Connection, 1988, a, v, 140×140 cm

13-0197 Üzenet / Message, 1990, a, v, fa, 80,5×60 cm

01-0190 Holdleány / Moon Girl, 1986, a, v, 177×110 cm

03-0183 A nagy utazás / The Great Journey, 1987, a, v, 100×80 cm

02-1011 Angyal születik / An Angel is Born / An Angel is Born,
1987, a, v, 90×90 cm

138

04-0200 Zuhanó angyal / Falling Angel, 1987, a, v, 95×90 cm

05-0951 A Nő / The Woman, 1987, a, v, 135×105 cm

139

09-0186 Ballada S-ről (Triptichon) / Ballad of S (Triptych), 1989, a, v, (3×) 230×110 cm

140

07-1115 A nagy utazó / The Great Traveller, 1988, a, v, 130×110 cm

08-0188 Gravitáció / Gravitation, 1988, a, v, 178×124 cm

141

11-0185 Angyal születik (Triptichon)/ An Angel is Born (Triptych), 1990, a, v, 140×290 cm

142

12-0880 Táncoló angyal / An Angel Dancing, 1990, a, v, 100×80 cm

14-0831 Metamorfózis / Metamorphosis, 1991, a, v, 130×130 cm

143

01-0195 Nagy utazás / Great Journey, 1987, a, v, 200×100 cm

02-0199 Felhők között / Among Clouds, 1987, a, v, 200×100 cm

144

05-0194 Metamorfózis / Metamorphosis, 1988, a, v, 176×119 cm

145

03-0181 Nagy utazás / Great Journey, 1988, a, v, 150×80 cm

01-1139 Metamorfózis / Metamorphosis, 1987, ofnyomat, papír, 20×20 cm
(Művésztelepi G., mappa-katalógus)
09-1155 Gravitáció / Gravitation, 1992, a, karton, 19×15 cm

04-0196 Táncoló angyalok / Angels Dancing, 1988, a, v, 100×70 cm

08-1027 Csillagvándor / Star Wanderer, 1991, a, v, 130×120 cm

07-0189 Háztetők felett (Triptichon) / Above Roofs (Triptych), 1991, a, v, 100×270 cm

02-1140 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 1987, ofnyomat, papír, 20×20 cm

146

01-0184 Angyal / Angel, 1990, a, v, 40×30 cm

03-0839 Angyal születik / An Angel is Born, 1990, a, v, 50×70 cm

147

04-0933 Metamorfózis / Metamorphosis, 1991, a, karton, 19,5×16 cm

02-0198 Zöld angyal / Green Angel, 1990, a, v, 60×45 cm

05-0789 Nagy utazás / Great Journey, 1991, a, v, 120×115 cm

148

07-0962 Metamorfózis / Metamorphosis, 1991, a, farost, 19,5×14 cm

06-0191 A nagy utazás / The Great Journey, 1991, a, v, 130×130 cm

149

01-0202 A nagy utazás (Fecske) / The Great Journey (Swallow), 1987, a, v, 100×95 cm

03-0204 Felhők felett / Above the Clouds, 1990, a, v, 100×90 cm

02-0206 Nagy utazás / Great Journey, 1990, a, v, 100×70 cm

05-0926 Sebzett madarak / Wounded Birds, 1992, a, v, 54,5×85 cm

04-0203 Diptychon / Diptych, 1992, a, v, (2×) 150×150 cm
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07-1032 Nagy utazás / Great Journey, 1994, a, v, 15×10 cm

06-0207 Útközben / On the Road, 1992, a, v, 88×98 cm

151

08-0205 Jelt hozó hírnök /
A Sign-bearing Messenger,
2006, a, fa, 110×130 cm

152

09 Politika, Morál, Történelem /
POLITICS, CONDUCT, HISTORY
(1987-1992) (2000 -2006)

153

03-0210 Diptychon / Diptych, 1989, a, v, (2×) 210×120 cm
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05-0218 Zuhanás (Üstökös) / Fall (Comet), 1989, a, v, 180×240 cm

04-1003 Égi vándor (Metamorfózis) / Celestial Wanderer
(Metamorphosis), 1989, a, v, 210x120 cm

06-0928 A gyilkos háromszög / The Murderer Triangle,
1990, a, v, 28,5×26,5 cm

01-0215 Angyal érkezik (Hírnök) / An Angel is Coming (Messenger), 1987, a, v, 82×82 cm

155

02-0212 Erdélyi trilógia (Triptichon) / A Transylvanian Trilogy (Triptych), 1988, a, v, (3×) 200×100 cm

156

07-0201 Megölt angyal /
An Angel Murdered,
1990, a, v, 28,5×27,5 cm

08-0748 Születés / Birth, 1990, a, v, 142×134 cm

158

10-0187 Ecce homo, 1990, a, v 100×90 cm

09-0193 Korpusz / Corpus, 1990, a, v, 120×110 cm

159

160

11-0208 Angyal született (Unicornis, Diptychon) /
An Angel is Born (Unicorn, Diptych),
1991, a, v, (2×) 130×130 cm

161

12-0216 Születés (Kapcsolat) / Birth (Connection), 1992, a, v, 200×300 cm

13-0910 Kétszárnyú repülés / A Two-winged Flight,
1992, a, v, 31×28,5 cm

14-0251 Kis magyar őrangyal (Diptychon) /
A Little Hungarian Guardian Angel
(Diptych), 2000, a, v, (2×) 200×100 cm

15-0295 Ég és föld között / Between Heaven and Earth, 2002, a, m papír, fa, (2×) 200×100 cm

16-0806 Harangangyal / Bell Angel, 2006, a, m papír, 100×70 cm

165

17-0744 Agresszió (Diptychon) / Aggression (Diptych), 2006, a, v, 150×100 cm >

Ôrangyal / Guardian Angel / Schutzengel, 2002, akril, merített papír, 80¿60 cm 4

166

10 S-Á (

–

)formájú absztrakt angyalok /

S-Á-SHAPED ABSTRACT ANGELS (1992-2008)

167

03-0240 Angyal született / An Angel is Born, 1993, a, v, 95×85 cm

01-0767 Kék angyal / Two Angels, 1992, a, v, 19×15 cm

04-0970 Angyal sárga fényben / Angel in Yellow Light, 1993, a, karton, 20,5×14,5 cm

02-0241 Álomangyal / Dream Angel, 1993, a, v, 100×200 cm

168

05-0932 Naplemente / Sunset, 1993, a, fa, 17×12 cm

06-0246 Angyal vörös és kék háttér előtt / Angel with Red and Blue Background, 1993, a, fa, 17×10,5 cm

169

08-0931 Hajnali angyal / Dawn Angel, 1993, a, m papír, 11×16 cm

09-0939 Hajnali angyal / Dawn Angel, 1995, a, v, 90×70 cm

10-0244 Születés / Birth, 1994, a, v, 73×115 cm

07-1069 Vándor / Wanderer, 1993, a, v, 21×28 cm

170

01-0225 Amikor a nap felkelt, eljönnek az angyalok / When the Sun Rises, the Angels come, 1993, p, karton, 100×210 cm

171

04-0902 Szobámba bejött az angyal / The Angel Came into my Room, 1993, 94×84 cm

02-0224 Ahogyan én látom (Angyal) / As I See it (Angel), 1993, a , v, 100×80 cm

03-0233 Szentendre felett / Above Szentendre, 1993, a, v, 200×100 cm

172

05-0228 Születés / Birth, 1994, a, v, fa applikáció, 80×200 cm

06-0236 Hajnali angyal / Dawn Angel, 1994, a, v, fa, 46×100 cm

173

07-0234 Születés (Diptychon) / Birth (Diptych), 1994, a, v, (2×) 35×50 cm

10-0973 A látogató / The Visitor, 1994, kollázs, vegy tech, 15,5×12,5 cm

08-0223 A jó hírt hozó angyal (Szárnyas oltár) / The Angel Bringing the Good
News (Winged Altar), 1994, a, aranyfüst, ezüst, fa, 110×150 cm

174

09-0231 Álomangyal / Dream Angel, 1994, kollázs, ofszetpapír, 10×7 cm

175

11-0758 Látomás / Vision, 1994, kollázs, 14,5×19,5 cm

13-0833 A jó hírt hozó angyal / The Angel Bringing the Good News, 1994, a, v, 88×65 cm

12-0814 A látogató / The Visitor, 1994, kollázs, vegy tech, 14,5×10,5 cm

176

22-0220 Hajnali angyal / Dawn Angel, 1998, a, v, 25,5×75,5 cm

16-0930 Kékszárnyú angyal / An Angel with Blue Wings, 1994, a, fa, 24×18 cm

177

15-1064 Útközben / On the Road, 1994, a, v, 60×50 cm

18-0226 Angyal született Szentendrén /
An Angel is Born in Szentendre,
1994, a, arany, ezüst, fa, 50×66 cm

14-1038 Szentendre felett / Above Szentendre, 1994, a, v, 100×40 cm

17-0776 Piros ruhás angyal / An Angel in Red Clothes, 1994, a, fa, 24×18 cm

21-0219 Nappali angyal / Daytime Angel, 1998, a, m papír, 23×18 cm

19-0229 Szentendre fölött / Above Szentendre, 1996, a, arany, ezüst, fa, 29×18 cm

179

20-0235 Angyal a város felett / An Angel above the Town, 1996, a, v, 80×60 cm

12-0227 Kék angyal / Blue Angel, 1997, a, v, 50×40 cm

01-0944 Föld és ég között / Between Heaven and Earth, 1993, p, karton, 70×50 cm

02-0943 Angyal érkezett / An Angel has Come,
1994, a, m papír, 43×20 cm

03-0221 Angyalikon / Angel Icon, 1994, a, arany, karton, 26×21 cm
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04-0879 Angyal érkezett / An Angel has Come, 1994, a, m papír, 60×80 cm

06-0245 Találkozás / Encounter, 1995, a, m papír, 60×50 cm

07-0222 A földre szállt angyal / The Angel Descended to Earth,
1996, a, m papír, 58×40 cm

05-1113 Szárnyaló / Soarer, 1994, a, m papír, 80×80 cm

08-0983 Hajnali angyal / Dawn Angel, 1996, a, karton, 30×24 cm

09-0927 Egy másik világban / In Another World, 1996, a, m papír, 75×75 cm

13-0232 Kapcsolat II. / Connection II, 1997, a, m papír, falemez, 150×150 cm

11-1070 Angyal / Angel, 1997, a, v, 15×10 cm
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15-0237 Napfényben / In Sunlight, 1998, a, m papír, 75×75 cm

16-0238 Nappal és éjszaka / Day and Night, 1998, a, m papír, 75×75 cm
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14-0243 Kitörés (Diptychon) / Eruption (Diptych), 1997, a, v, (2×) 210×110 cm

18-0242 In memoriam Cz. Á., 2000, a, m papír, 50×70 cm

10-1092 Földközelben / Near the Earth,
1997, a, v, 20x20 cm

20-0864 Angyalikon / Angel Icon, 2003, vegy tech, papír, 13×9 cm

19-0239 Születés (A remény angyala) / Birth (the Angel of Hope), 2002, a, v, 75×75 cm
17-1042 Hajnali angyal / Dawn Angel, 1998, a, v, 60×50 cm

01-0248 Hírnök / Messenger, 1992, a, v, 28×22 cm
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02-1148 Miles Davis emlékére / In Memory of Miles Davis, 1992, a, v, 118×80 cm

09-0364 Időutazó angyal / Time-travelling Angel, 1999, a, m papír, 50×70 cm

04-0230 Látomás / Vision, 1993, a, v, 91×64 cm
07-1046 A megérkezett / The Arrived One, 1997, a, m papír, 75×75 cm

05-1054 Város / Town, 1993, a, v, 140×120 cm

03-0832 Templom felett / Above a Church, 1993, a, v, 95×85 cm

186

06-0855 Ablakom előtt vár az angyal / The Angel is Waiting in front of My Window, 1993, a, v, (2×) 85×105 cm

11-0249 Kapcsolat / Connection, 2001, a, v, 130×130 cm

12-0835 Árnyék angyal / Shade Angel, 2001, a, v, 30×40 cm

187

08-0909 Nagy utazás / Great Journey, 1998, a, v, 30×40 cm

15-1017 Amikor valaki elment / When somebody has Left, 2001, a, m papír, 60×80 cm

14-0763 In memoriam (Maci), 2001, a, m papír, 21×29 cm

13-0761 Az angyal hajnalban érkezik / The Angel Comes at Dawn, 2001, a, v, 40×50 cm

188

16-0918 Angyal-pár / Angel Couple,
2004, a, m papír, 70×70 cm

189

02-0967 Angyal érkezett / An Angel has Come, 1994, a, m papír, 20,5×26,5 cm

01-1138 Útközben / On the Road, 1994, a, v, 70×50 cm

03-0269 Útközben / On the Road, 1994, a, m papír, 60×78 cm

190

05-1051 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 1996, a, m papír, 75×75 cm

04-0769 Nagy utazás / Great Journey, 1995, a, v, 200×130 cm

191

06-0271 Napfényben / In Sunlight, 1996, a, v, 90×100 cm

09-0261 Szomorú angyal / Sad Angel, 1996, a, m papír, 75×75 cm

08-0257 Dorkói angyal / A Dorkó Angel, 1996, a, m papír, 75×75 cm

192

11-1035 Útközben / On the Road, 1998, a, m papír, 75×75 cm

10-1122 Kék angyal / Blue Angel, 1997, a, m papír, 75×75 cm

193

13-1141 Ég és föld között / Between Heaven and Earth, 1998, a,
m papír, 75×75 cm

07-1052 Angyal-pár / Angel Couple, 1996, a, v, 50×40 cm

12-0894 Érkezés / Arrival, 1998, a, m papír, 75×75 cm

194

14-0268 Látogató / Visitor, 1998, a, m papír, 75×75 cm

04-0250 Éjszakai angyal / Night Angel, 1998, a, m papír, 23×18 cm

02-0969 Fony, este / Evening at Fony, 1996, a, m papír, 10,5×10,5 cm

195

03-0912 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 1998, a, m papír, 10×7 cm

05-0259 Nagy utazás / Great Journey, 1998, a, m papír, 12×25,8 cm
06-0253 A csend angyala / The Angel of Silence,
1998, a, m papír, 52×42,5 cm

07-0904 Éjszakai angyal / Night Angel, 1998, a, m papír, 25×20 cm

196

10-0255 Szentendrei hajnal (Diptychon) / Szentendre Dawn (Diptych), 1999, a, v, (2×) 70×70 cm

08-0265 Nagy utazás / Great Journey, 1998, a, m papír, 50×70 cm

197

11-0264 Nagy utazás / Great Journey, 1999, a, karton, 15×10 cm

01-0950 Őszi angyal / Autumn Angel, 1994, a, v, 130x96 cm

02-0723 Angyal / Angel, 1994, a, v, 13×9 cm

198

04-0929 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 1995, a, v, 38×19 cm

03-0746 Angyal érkezett / An Angel has Come, 1994, a, m papír, 35×35 cm

199

07-0258 Angyal-pár / Angel Couple, 1997, a, v, 40x30 cm
09-0841 Ég és föld között / Between Heaven and Earth, 2000, a, m papír, átm: 30 cm
05-1030 Nagy utazás / Great Journey, 1995, a, v, 30×30 cm
06-0263 Nagy utazás / Great Journey, 1996, a, m papír, 75×75 cm

200

Ôrangyal / Guardian Angel / Schutzengel, 2002, akril, merített papír, 80¿60 cm 4
08-0294 Angyal érkezett / An Angel has Come, 1999, a, m papír, 59,5x78,5 cm

201

10-0267 Hommage a Matyó, 2004,
a, m papír, 75x75 cm.eps

202

02-1067 Cél előtt (Angyal) / Before the Destination (Angel),
1994, a, m papír, 39×33 cm

03-0260 Angyal érkezett (Diptychon) / An Angel has Come (Diptych), 1994, a, v, (2×) 90×90 cm

01-0777 Ég és föld között / Between Heaven and Earth,
1994, a, v, 73×114 cm

04-0252 Valahol az égen / Somewhere in the Sky, 1994, a, v, 22,5×61 cm

203

06-0254 Hajnali angyal (Diptychon) / Dawn Angel (Diptych), 1995, p, papír, (2×) 75×75 cm

05-0262 Angyal / Angel, 1995,
festett műgyanta, aranyfüst,
rétegelt lemez, fém, Szentendre

09-1061 Angyal-pár, 1996, a, m papír, 75x75 cm

11-0793 Angyal / Angel, 2002, bronz, 16×15×12 cm

14-0270 Angyal érkezett / An Angel has Come,
2008, olajkép, a, v, 20×15 cm

204

13-0755 Angyal érkezik / An Angel is Coming,
2003, a, m papír, 18×13 cm

07-0266 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 1996, a, v, 20×30 cm

205

08-0827 Utazó angyal / A Travelling Angel,
1996, a, v, 100×80 cm

206

207
10-0721 A Hírnök / The Messenger, 2001, a, v, 32×52,5 cm

208

03-0289 Hírnök / Messenger, 1997, a, v, 80×70 cm

01-0852 Nagy utazás / Great Journey, 1995, a, v, 60×40 cm

04-0290 Útközben / On the Road, 1997, a, v, 250×150 cm

< 12-0891 Álomangyal / Dream Angel, 2002, a, v, 40×50 cm

209

06-0977 Az égi hajós / The Heavenly Boatsman, 1998, a, m papír, 75×75 cm

11-1014 Angyal érkezik /
An Angel is Coming,
2001, a, m papír, 80×63 cm

08-0287 Hajnali angyal /
Dawn Angel,
1998, a, m papír, 23×18 cm

05-0291 Város fölött / Above the Town, 1998, a, m papír, 80×60 cm

02-0854 Ég és föld között /
Between Heaven and Earth,
1997, a, v, 40×60 cm

210

07-0288 Angyal érkezett / An Angel has Come, 1998, a, v, 243×370 cm

211

10-0286 Kitörés / Eruption, 2001, a, m papír, 50×70 cm

12-0914 Hajnal / Daybreak, 2002, a, v, 30×40 cm

09-0834 Lépés a jövőbe (Angyal) / A Step into the Future, 2000, a, v, 23×62,5 cm

212

01-1059 Útközben / On the Road, 1996, a, m papír, 70×50 cm

04-0293 Kapcsolat / Connection, 1997, a, m papír, 50×70 cm

03-0299 Kapcsolat V. / Connection V, 1997, a, m papír, 150×150 cm

213

02-1065 Angyal / Angel, 1997, a, m papír, 85×85 cm

08-0303 Vörös ruhás angyal / An Angel in Red Clothes, 1998, a, m papír, 75×75 cm

07-1012 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 1998, a, v, 75×75 cm

06-0301 Kitörés / Eruption, 1998, a, m papír, 75×75 cm

05-1055 Kék angyal / Blue Angel, 1997, o, v, 60×40 cm

09-1063 Felhők előtt / Before Clouds, 1998, a, m papír, 79×79 cm

214

11-0298 Felhők között / Among the Clouds, 1998, a, v, 245×221 cm

10-1057 Ég és föld között /
Between Heaven and Earth,
1998, a, m papír, 75×75 cm

13-0302 Útközben /
On the Road,
1998, a, v, 30×40 cm

215

12-0734 Kitörés / Eruption, 1998, a, m papír, 18×13 cm

14-0840 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 1998, a, m papír, átm: 50 cm

20-0296 Ég és föld között / Between Heaven and Earth, 2002, a, v, 40×30 cm
< 16-1023 Már az angyalok sem repülnek /
Even Angels Fly No Longer, 1999, a, m papír, 80×60 cm

216

18-1137 Angyal-pár / Angel Couple, 2001, a, v, 80×60 cm

19-0960 Ég és föld között / Between Heaven and Earth, 2002, o, v, 30×23 cm
15-0878 A Nagy utazás / >
The Great Journey, 1999, a, m papír, 100×70 cm

217

02-0861 Dolmári angyalok / Dolmar Angels, 1997, a, m papír, 75×75 cm

03-0922 Dolmár-angyal / A Dolmar Angel, 1997, a, m papír, 60×45 cm

05-0321 Angyal napfényben / Angel in Sunlight, 1997, a, v, 60×50 cm

01-0247 Angyalok / Angels,
1997, festett fa, ágak, poliésztergyanta,
mag: 5 m; mag: 4 m

04-0790 Sárga angyal / Yellow Angel, 1997, a, v, 100×90 cm

218

07-0362 Nagy utazás / Great Journey, 1999, a, m papír, 50×70 cm

08-1024 A jel / The Sign, 1999, a, m papír, 60×80 cm

06-0363 Születés / Birth, 1999, p, papír, 80×60 cm

09-0368 Viszonyok (Születés) / Relations (Birth) , 2001, a, m papír, 60×83 cm

219

04-0306 Lebegő angyalok II. / Hovering Angels II, 2000, a, papír, v, 80×270 cm

05-0307 Lebegő angyalok III. / Hovering Angels III, 2000, a, papír, v, 80×270 cm

06-0308 Lebegő angyalok IV. / Hovering Angels IV, 2000, a, papír, v, 80×270 cm

03-0305 Lebegő angyalok I. / Hovering Angels I, 2000, a, papír, v, 80×270 cm

< 02-0304 A zöld angyal /
Green Angel, 1998, a, v, 75×75 cm

01-0975 Angyal / Angel, >
1994-95, C-print, papír,
14,5×14,5 cm

220

11 Rombusz, Háromszög,
Sokszög, Ellipszis angyalok /
RHOMBS, TRIANGLES, POLYGONS, ELLIPSES ANGELS
(1994-2004)

221

02-0214 Angyal-pár / Angel Couple, 1995, a, m papír, 75×75 cm

01-0876 Metamorfózis / Metamorphosis, 1994, a, p, m papír, 80×60 cm

04-0315 Alkonyi angyal / Twilight Angel, 1997, a, v, 50×40 cm

06-0317 Bíbor angyal / Purple Angel, 1997, a, v, 40×40 cm

05-0316 Angyalok / Angels, 1997, a, v, 40×40 cm

07-0318 Sárga angyal / Yellow Angel, 1997, a, v, 40×40 cm

10-1048 Angyal-pár / Angel Couple, 1997, a, m papír, 50×70 cm

222

03-0749 Nagy utazás / Great Journey, 1995, a, v, 100×200 cm

223

09-0320 Angyal-pár / Angel Couple, 1997, a, karton, 18×13 cm

12-0366 Angyal, 1997, a, v, 68×88 cm

08-0319 Kapcsolat / Connection, 1997, a, v, 40×50 cm

11-0360 Angyal-pár / Angel Couple, 1997, a, p, m papír, 75×75 cm

224

15-0845 Angyal-pár / Angel Couple, 1998, a, v, 40×60 cm

13-1142 Angyal-pár / Angel Couple, 1997, a, v, 40×60 cm

225

14-1105 Egyensúly / Balance, 1998, a, m papír, 40×30 cm

16-0976 Angyal-pár / Angel Couple, 1998, a, m papír, 70×70 cm

18-0361 Érkezés / Arrival, 1999, a, m papír, 80×60 cm

17-0890 Születés / Birth, 1998, a, v, 40×30 cm

22-0801 Angyal-kapcsolat / Angel Connection, 2004, a, v, 100×80 cm

19-1045 Születés / Birth, 1999, a, m papír, 50×70 cm

21-1171 Éjszakai angyal / Night Angel, 2002, a, v, 40×30 cm

226

01-0323 A jel (Kollázs) / The Sign (Collage), 1996, a, m papír, 75×75 cm

04-0787 Angyal-pár / Angel Couple, 1996, a, m papír, 75×75 cm

227

02-0792 Angyal született / An Angel is Born), 1996, a, m papír, 50×70 cm

03-1033 Angyal-pár / Angel Couple, 1996, a, m papír, 50×70 cm

05-0273 Felhők között / Among Clouds, 1998, a, m papír, 75×75 cm

07-0369 In memoriam Cz. Á., 2000, a, m papír, 80×60 cm

06-0745 Angyalok napfényben / Angels in Sunlight, 1999, a, m papír, 59×77,5 cm

228

09-0720 Hírnök / Messenger, 2003, a, m papír, 68×50 cm

12 Születés, Kapcslat, Érkezés /
BIRTH, CONNECTION, ARRIVAL (1994-2005)

229

02-0905 Kapcsolat / Connection, 1994, a, m papír, 75×75 cm

01-0333 Születés / Birth, 1994, a, m papír, 75×75 cm

230

05-0995 Angyal született / An Angel is Born, 1996, a, m papír, 72×72 cm

04-0345 Túlvilági kapcsolat / Connection with the Hereafter, 1996, a, m papír, 75×75 cm

231

03-1050 Kapcsolat / Connection, 1995, a, m papír, 75×75 cm

06-0344 Napfény / Sunlight, 1997, a, m papír, 70×70 cm

07-0338 Túlvilági kapcsolat / Connection with the Hereafter, 1997, a, v, 80×80 cm

08-1039 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 1997, a, v, 80×70 cm

09-1049 Születés / Birth, 1997, p, papír, 50×40 cm

14-0336 Születés / Birth, 1998, a, m papír, 70×50 cm

01-0333 Születés / Birth, 1994, a, m papír, 75×75 cm

15-0343 In memoriam, 1999, p, m papír, 80×60 cm

11-0750 Kapcsolat (Hírnök) / Connection (Messenger),
1998, a, m papír, 150×120 cm
< 13-0337 Születés / Birth,
1998, a, m papír, 70×50 cm

10-0335 Születés / Birth, 1997, a, v, 40×40 cm

17-0945 Születés / Birth, 1999, a, m papír, 78×58 cm

233

16-0898 In memoriam (Matyó), 1999, p, m papír, 80×60 cm

19-1091 Születés / Birth, 2000, a, m papír, 20×20 cm

26-0846 Angyal született / An Angel is Born, 2001, a, m papír, 60×80 cm

21-0725 Születés / Birth, 2000, a, fa, 59,5×43,5 cm

20-0342 Születés / Birth, 2000, a, v, 18×13 cm

18-1075 Születés / Birth, 2000, p, m papír, 70×50 cm

25-0340 Születés / Birth, 2000, a, m papír, 80×55 cm

234

23-0949 Angyal született, 2000, a, v, 110×81 cm

27-0948 Kapcsolat / Connection, 2002, o, p, fa, 80×90 cm

235

< 24-0341 Születés / Birth,
2000, a, fa, 60×50 cm

02-0324 Éjszakai angyal / Night Angel, 1997, a, v, 103×215 cm

04-0331 Amikor felkel a nap / When the Sun Rises, 1997, a, v, 50×40 cm

01-0907 Kapcsolat / Connection, 1996, a, v, 90×100 cm
03-0327 Kapcsolat / Connection, >
1997, a, v, 40×40 cm

06-0332 Éjszaka, hajnal, nappal / Night, Daybreak, Daytime, 1997, a, m papír, 75×75 cm

08-0325 Hajnal / Daybreak, 1997, a, m papír, 75×75 cm

05-0326 Esti angyal / Night Angel, 1997, a, v, 40×40 cm

237

07-0330 Napfényben / Sunlight, 1997, a, v, 50×40 cm

10-1019 Hajnal / Daybreak, 2001, a, m papír, 15×11 cm

09-0329 Felhők között / Among Clouds, 2001, a, m papír, 55×75 cm

07-1094 Angyal érkezett / An Angel has Come, 1998, a, m papír, 75×75 cm
< 11-0328 Föld angyala /
The Angel of the Earth,
2005, a, v, átm: 60 cm

238

04-0358 Hajnali érkezés / Dawn Arrival, 1998, a, m papír, 75×75 cm

01-0353 Nagy utazás / Great Journey, 1997, a, m papír, 75×75 cm

239

08-0355 Nappali érkezés / Daytime Arrival, 1999, a, m papír, 70×50 cm

05-0843 Angyal érkezett / An Angel has Come, 1998, a, v, 100×70 cm

02-0354 Angyal érkezett / An Angel has Come, 1998, a, m papír, 75×75 cm

03-0357 Nappal és éjszaka / Day and Night, 1998, a, m papír, 75×75 cm

240

02-0348 Kapcsolat >
(Angyalok, Diptychon) /
Connection (Angels, Diptych),
1997, a, v, (2×) 240×120 cm
< 06-0850 Esti angyal /
Night Angel,
1998, a, v, 40×50 cm

241

03-0346 Ég és föld között / Between Heaven and Earth, 1997, a, v, 250×150 cm

04-0347 Amikor a nap felkelt / When it Rose, 1997, a, v, 250×150 cm

242

09-0350 Kapcsolat / Connection, 1998, a, m papír, 75×75 cm

10-1043 Angyalikon / Angel Icon, 1998, a, v, 50×40 cm

243

01-1044 Kapcsolat / Connection, 1997, a, v, 50×40 cm

12-1136 Kapcsolat / >
Connection,
2000, a, m papír, 75×75 cm

06-0351 Kapcsolat / Connection, 1997, a, m papír, 30×22 cm

05-0352 Kapcsolat II. / Connection II, 1997, a, m papír, 150×150 cm

11-0901 Víz felett utazó / The One Travelling above the Waters, 1999, a, m papír, 77×107 cm

08-0276 Víz felett / Above the Waters, 1998, a, v, 50×60 cm
< 07-0349 Kapcsolat /
Connection,
1998, a, m papír, 75×75 cm

244

13 „Á – S” (

–

) FORMÁJÚ ABSZTRAKT ANGYALOK /

Á-S-SHAPED ABSTRACT ANGELS (1995-2001)

245

< 01-0314 Sárgaruhás angyal /
An Angel in Yellow Clothes,
1995, a, v, 120×101 cm

03-0310 Éjszakai angyal (A látogató) / Night Angel (the Visitor), 1995, a, papír, 70×50 cm

< 04-0309 Angyal megjelent /
The Angel Appeared,
1995, a, karton, 20×18 cm

246

02-0713 A piros ruhás angyal / An Angel in Red Clothes, 1995, a, v, 105×182 cm

247

06-0313 Rét felett suhanó / The One Flitting above the Meadow, 1996, a, v, 100×150 cm

248

08-0312 Metamorfózis / Metamorphosis, 1997, a, v, 250×150 cm

07-0735 A hegyen táncoló angyal / An Angel Dancing on the Mountain, 1997, a, v, fa, 14,5×20 cm

249

09-0311 Kapcsolat / Connection, 1997, a, m papír, 75×75 cm

03-0367 Lebegés / Hovering, 1996, a, m papír, 75×75 cm

02-0365 Találkozó angyalok / Angels Meeting, 1996, a, v, 150×200 cm

01-0359 Találkozás / Encounter, 1996, a, m papír, 60×80 cm

< 04-0987 Napfényben / In Sunlight, 2001, a, m papír, 70×50 cm

05-1018 Angyal-pár / Angel Couple, 2001, a, v, 44×63,5 cm

250

14 Korona, Hegy, Piramis angyalok /
CROWNS, MOUNTAINS, PYRAMIDS ANGELS (1995-2005)

251

01-0881 Napfényben / In Sunlight, 1995, a, v, 145×112 cm

03-1037 Ég és föld között / Between Heaven and Earth, 1997, a, m papír, 60×40 cm

05-0275 Kapcsolat IV. / Connection IV, 1997, a, m papír, 150×150 cm

07-1072 Kék angyal /
Blue Angel, 1999, a, m papír, 55×35 cm

02-0213 Égi vándor / Heavenly Wanderer, 1996, a, m papír, 60×80 cm

06-0274 Kapcsolat / Connection, 1997, a, m papír, 150×150 cm

252

08-0772 Angyal érkezett / An Angel has Come, 2001, a, m papír, 25×18 cm

04-0272 Éjszakai angyal / Night Angel, 1997, a, m papír, 70×50 cm

253

09-0871 Angyalok találkoznak /
Angels are Meeting,
2003, a, m papír, 84×60 cm

01-0277 Éjszakai angyal (Matyó) / Night Angel (Matyó), 1998, a, m papír, 75×75 cm

02-0278 Víz fölötti angyal / Angel above the Waters, 1998, a, m papír, 75×75 cm

04-0281 Kék angyal / Blue Angel, 1998, a, m papír, 75×75 cm

06-0279 Angyal-pár / Angel Couple, 1998, a, m papír, 96x61 cm

254

05-1058 Angyal érkezik / An Angel is Comming, 1998 a, m papír, 75×75 cm

03-0896 Az éjszakai angyal / The Night Angel 1998 a, m papír, 75×75 cm

255

08-1117 A nagy utazó angyal / The Great Traveller, 1998, a, m papír, 60×80 cm

10-0971 Angyal-pár / Angel Couple, 2004, a, m papír, 70x70 cm

07-0934 Szentendrei angyal / Szentendre Angel 1998 a, m papír, 10x10 cm

03-0282 Nagy utazó / The Great Traveller, 1998, a, m papír, 75×75 cm

01-0280 Hajnali angyal / Dawn Angel, 1998, a, m papír, 75×75 cm

04-0283 Nagy utazás / Great Journey (Fény angyala), 1998, a, m papír, 75×75 cm

256

05-0285 Születés / Birth, 1998, a, m papír, 70×50 cm

06-1066 Térkép I. / Map I, 1999, a, m papír, 20×20 cm

02-0284 Nagy utazó / The Great Traveller, 1998, a, m papír, 50×70 cm

257

07-0853 Nagy utazás / Great Journey, 2000, a, v, 50×70 cm

09-0986 Nagy utazás / Great Journey, 2002, a, v, 50,5×44 cm

10-0990 A látogató / The Visitor, 2002, a, v, 90×90 cm
08-0913 Hajnali angyal / Dawn Angel, 2002, a, v, 50×40 cm

258

14-1086 Angyalkapu / Angel Gate, 2003, a, v, 30×40 cm >

259

13-0921 Angyalkapu / Angel Gate, 2002, a, v, 130×300 cm

15-0842 Útközben / On the Road, 2003, a, m papír, átm: 50 cm

12-0865 Angyalkapu / Angel Gate, 2002, a, v, 14×30 cm

260

17-0915 Útközben / On the Road, 2003, a, v, 40×60 cm

16-0895 Angyal született, 2003, a, m papír, 70×70 cm

261

18-0837 A látogató (Angyal) / The Visitor (Angel), 2003, a, m papír, 40×40 cm

19-0978 Ég és föld között / Between Heaven and Earth, 2003, a, m papír, 70×70 cm

23-0873 Angyal születik / An Angel is Born, 2004, a, m papír, 75×75 cm

20-0356 Angyal-pár / Angel Couple, 2004, a, m papír, 80×60 cm

24-0655 Angyal-pár / Angel Couple, 2004, a, m papír, 70×70 cm

25-1071 Angyal-pár / Angel Couple, 2005, a, m papír, 75×75 cm

22-0897 Angyal-pár / Angel Couple, 2004, a, m papír, 75×75 cm

21-0848 Őrangyal / Guardian Angel, 2004, a, m papír, 60×80 cm

262

15 KORPUSZOK, SZENTEK / CORPORA, SAINTS (1996-2007)

263

03-0820 Corpus, 2000, a, v, 40×50 cm

02-0765 Koponyahegy / The Place of a Skull, 1996, a, karton, 30×24 cm

07-0798 A Megváltó / The Saviour, 2002, a, m papír, 13×9 cm

264

01-0727 Koponyahegy / The Place of a Skull, 1996, a, m papír, 75×75 cm

265

04-0813 Corpus, 2000, a, v, 45×20 cm

05-0819 A Megváltó / The Saviour, 2000, a, fa, 150×150 cm

08-0645 A Megváltó / The Saviour, 2002, a, v, 30×30 cm

10-0649 Pilisszentlászlói pléhkrisztus /
Tin Christ at Pilisszentlászló, 2007

09-0783 Jézus / Jesus, 2003, a, m papír, 15×10 cm

06-0838 A Megváltó / The Saviour, 2001, a, fa, 80×34,5 cm

266

01-0256 Mária / Mary, 2000, a, m papír, 26×14,5 cm
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02-0797 Mária / Mary, 2001, a, m papír, 13×9 cm

04-0647 Szent Imre / Saint Emeric, 2004, a, m papír, 60×40 cm

05-0726 Szent Erzsébet / Saint Elisabeth, 2004, a, m papír, 49×38 cm

03-0646 Szent István / Saint Stephen, 2004, a, m papír, 60×30 cm

06-0209 Szent Anna / Saint Anne, 2005, a, m papír, 30×21 cm
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16 FESTŐ-, ŐR- ÉS VÉDŐANGYALOK, ANGYALIKONOK /
GUARDIAN, TUTELARY AND PAINTER ANGELS (1996-2009)
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04-0432 Templomvédő angyal (Magyar Szentek Temploma, Bp.) /
Guardian Angel of the Church (the Church of Hungarian Saints),
1999, a, v, 80×60 cm

05-1029 Őrangyal / Guardian Angel, 2001, a, fa, 80×60 cm

01-0424 Őrangyal / Guardian Angel, 1996, a, fa, 58,5×35 cm

11-0428 Őrangyal / Guardian Angel,
2001, a, v, 18×13 cm

06-0427 Őrangyal / Guardian Angel,
2001, a, farost, 30,5×19,5 cm

03-0433 Védőangyal /
Tutelary Angel, 1998, a, v, 50×40 cm

10-0430 Piros szárnyú angyal /
Angel with Red Wings, 2001, a, v, 13×9 cm
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09-0431 Szomorú angyal /
Sad Angel, 2001, a, v, 65×48 cm

08-0426 Őrangyal / Guardian Angel, 2001, a, m papír, 13×9 cm

07-0423 Őrangyal / Guardian Angel, 2001, a, v, 21×12 cm
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02-0425 Őrangyal / Guardian Angel, 1998, a, m papír, 19×14 cm

12-0429 Őrangyal / Guardian Angel, 2002, a, m papír, 20×13 cm

02-0378 Reneszánsz angyal /
Renaissance Angel, 1997, a, v, 21×19 cm

01-0379 Salzburgban megjelent az angyal /
The Angel Appeared in Salzburg, 1996, a, m papír, 25×25×25 cm

06-0377 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, farost, 70×70×70 cm

272

04-0375 Őrangyal / Guardian Angel, 1998, a, m papír,, 9,5×10 cm

03-0374 Angyalikon / Angel Icon, 1997, a, v, 50×40 cm

05-0376 Festőangyal / Painter Angel, 2001, p, m papír, 43×33 cm

03-0440 In memoriam Szentendre, 1997, a, v, 20,3×15 cm

01-0434 A látogató / The Visitor, 1996, a, v, 40×30 cm

02-0435 Angyal / Angel, 1997, a, v, 12×8 cm

04-0437 Angyalikon / Angel Icon, 1997, a, v, 35×24 cm

10-0935 A fürkésző angyal / Angel Prying, 1998, a, m papír, 15×20 cm

15-0436 Angyal / Angel, 2001, a, farost, 32×25 cm

07-1056 Őrangyal / Guardian Angel, 1998, a, v, 40×30 cm

06-1088 Diptychon / Diptych, 1998, a, m papír, (2×) 20×20 cm

05-0446 Pihenő angyal / Angel Resting, 1998, a, m papír, 30×20 cm

08-0439 Hajnali angyal / Dawn Angel, 1998, a, m papír, 15×10 cm

13-0442 Őrangyal / Guardian Angel, 2000, a, papír, 25×18 cm

09-0903 Metamorfózis / Metamorphosis, 1998, a, v, 40×30 cm

22-1175 Őrangyal /Guardian Amgel, 2006, a, karton, 21×14 cm

12-0444 Őrangyal / Guardian Angel, 2000, a, farost, 18×13 cm

14-0441 Magányos angyal / Lonesome Angel, 2000, a, m papír, 13×20 cm
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20-0438 Angyal született / An Angel is Born, 2003, a, v, farost, 68×78,5 cm

11-0443 Őrangyal / Guardian Angel, 1999, a, v, 15×13 cm

16-0445 Őrangyal / Guardian Angel, 2001, a, v, 15×20 cm
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17-0988 Őrangyal / Guardian Angel, 2002, p, m papír, 70×50 cm

19-1121 Hírnök angyal / Messenger Angel, 2002, a, v, 60×40 cm

21-1176 Őrangyal / Guardien Angel, 2005, a, m papír, 20×20 cm

18-0946 Őrangyal / Guardian Angel, 2002, a, p, v, fa, 43,5×34 cm

01-0452 A rejtőzködő angyal / An Angel Hiding, 1996, a, v, 49×30 cm

02-0453 Fiatal lányikon /
Icon of a Young Girl, 1997, a, farost, 29,5×24 cm

05-0456 Festőangyal / Painter Angel, 2003, a, v, 30×27 cm
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04-0455 Angyal született / An Angel is Born, 2001, a, v, 12×18 cm

06-0457 Ikon / Icon, 2005, a, p, m papír, 100×100 cm

03-0454 Ikon / Icon, 2001, a, v, 13×9 cm

08-0883 Festőangyal / Painter Angel, 2006.10.23., a, fa, 60×40 cm

07-1095 A lovas halála / The Death of the Rider,
2005, a, v, 50×50 cm

13-0459 Ikon / Icon, 2007, a, fa, 29,5×19,5 cm

15-0985 Ikon / Icon, 2007, a, m papír, 13×10 cm

09-0458 Festőangyal / Painter Angel,
2007, a, m papír, 140×100 cm

16-0461 Stressz / Icon, 2007, a, v, 48×37 cm

10-0460 Őrangyal / Guardian Angel,
2007, a, v, 15×10 cm

17-0483 Festőangyal / Painter Angel,
2007, a, v, 40×30 cm
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14-0722 Festőangyal / Painter Angel,
2007, a, v, 47×37 cm

12-0462 Festőangyal / Painter Angel (Hommage à KORNISS Dezső), 2007, a, fa, 40×30 cm
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11-0463 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, fa, 33,5×23,5 cm

02-0535 Angyalóra / Angel Clock, 1997, a, fa, óraszerkezet, 21×15 cm

02-0643 Angyal / Angel, 1998, a, fa, vas, 37×30 cm

03-0829 Angyalóra / Angel Clock, 1997, a, fa, óraszerkezet, 21×15 cm

01-0644 Angyalikon / Angel Icon,
1997, a, fa, vas, 50×40 cm

01-0972 Angyalok órája /
The Hour of Angels,
1997, a, fa, 21×15 cm

08-0821 Angyalóra /
Angel Clock,
2006, a, fa,
óraszerkezet,
52×26 cm

06-0537 Angyalóra / Angel Clock, 1999, a, fa, óraszerkezet, 23×30 cm

05-1078 Őrangyal / Guardian Angel, 1999, a, fa, óraszerkezet, 23×30 cm
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09-1083 Óraangyal / Clock Angel, 2007, a, fa, óraszerkezet, 24×31 cm

04-0536 Angyalóra / Angel Clock, 1999, a, fa, óraszerkezet, 23×30 cm

07-0818 Angyalóra /
Angel Clock,
2001, a, fa, óraszerkezet,
24×20 cm

02-0923 Ilona-majori Őrangyal (részlet 1) /
Guardian Angel of Ilona Farm (detail 1)
03-0923 Ilona-majori Őrangyal (részlet 2) / Guardian Angel of Ilona Farm (detail 2)
12-0507 Festőangyal /
Painter Angel, 2008, a, m papír,
egyedi képkeret, 25×19,5 cm

10-0385 Angyal-pár (Ágyvég) / Angel Couple (Bedboard), 2007, a, fa, 20×40 cm

11-0508 Festőangyal / Painter Angel,
2008, a, m papír, festett képkeret, 30×25 cm

01-0923 Ilona-majori Őrangyal (Nagycenk) /
The Guardian Angel of Ilona Farm (Nagycenk),
a, fémlemezek, építmény, mag: kb. 220 cm
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01-0499 Festőangyal / Painter Angel, 2000, a, m papír, 74×53 cm

02-0500 Festőangyal / Painter Angel, a, p, farost, 40×30 cm

04-0467 Angyalfej / Angel Head, 2001, a, m papír, 26×22 cm
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03-0501 Festőangyal / Painter Angel, 2001, p, m papír, 75×55 cm

05-0519 Szőlőangyal / Vine Angel, 2001, a, v, 13x9 cm

10-0447 In memoriam Stefani, 2002, a, v, 60×40 cm

07-0449 Angyalfej / Angel Head, 2001, a, m papír, 30x20 cm

06-0460 Angyalfej / Angel Head,
2001, a, o, p, v, 40×30 cm

13-0513 Őrangyal / Guardian Angel,
2003, a, farost, 50×40 cm

14-0514 Őrangyal / Guardian Angel,
2004, a, papír, 13×9 cm

09-0451 Sárika, 2002, a, v, farost, 31×24 cm

16-0956 Őrangyal / Guardian Angel,
2006, a, v, 130×90 cm

11-0512 Őrangyal / Guardian Angel,
2002, a, m papír, 80×60 cm

15-1119 Flóra, 2005, a, m papír, 75×75 cm

19-0516 Szomorú angyal / Sad Angel,
2006, a, v, 63×52 cm
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08-0448 Ikon (Fej) / Icon (Head),
2001, a, m papír, 30×24 cm

18-0759 Őrangyal / Guardian Angel,
2006, a, v, 13×9 cm

12-0514 Őrangyal /
Guardian Angel, a, m papír, 30×24 cm

20-0511 Festőangyal / Painter Angel, 2006, a, v, 50×50 cm

22-1076 Ikon / Icon,
2006, a, m papír, 25×20 cm

17-1079 Ikon / Icon, 2006, a, v, 30×24 cm

23-0466 Festőangyal / Painter Angel,
2007, a, m papír, 140×100 cm
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24-0479 Festőangyal / Painter Angel,
2007, a, m papír, 140×100 cm

21-0502 Festőangyal / Painter Angel, 2006, a, m papír, 60×40 cm

28-0480 Festőangyal / Painter Angel,
2007, a, m papír, 140×100 cm

25-0484 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 140×100 cm

29-0481 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 140×100 cm

26-0487 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 140×100 cm

30-0477 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 100×75 cm

27-0485 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 140×100 cm

31-0497 Festőangyal II. / Painter Angel II, 2007, a, v, 30×21 cm

32-0503 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, fa, 40×30 cm

33-0506 Festőangyal / Painter Angel, 2007, autóponyva,
szitafesték, 400×300 cm
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34-0498 Festőangyal III. / Painter Angel III, 2007, a, v, 30×21 cm

37-0490 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 15×10 cm
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35-0488 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 15×10 cm

39-0747 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, v, 40×30 cm

36-0489 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 15×10 cm 38-0491 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 15×10 cm

40-0844 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, v, 40×30 cm

41-1096 Gondolat / Idea, 2007, a, fa, 60×50 cm

42-0980 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 74×50 cm

43-1084 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, fa, 40×30 cm

46-0518 Őrangyal / Guardian Angel,
2007, a, m papír, 40×25 cm

47-1106 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, v, 73×61 cm

44-0492 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 50×50 cm

45-0510 Őrangyal / Guardian Angel,
2007, a, m papír, 40×25 cm

48-0804 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, v, 40×40 cm
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49-0810 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 40×25 cm

53-0471 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 40×30 cm
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50-0473 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 30×20 cm

54-0509 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 40×30 cm

51-0482 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 40×30 cm

55-1068 Őrangyal / Guardian Angel, 2008, a, fa, 30×24 cm

52-0486 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 40×30 cm

56-0475 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 70×55 cm

59-0494 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 50×50 cm

57-0468 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 70×60 cm

61-0785 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 40×30 cm

58-0469 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 60×40 cm

62-0917 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 57×43 cm

60-0742 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 63×43 cm

65-0470 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 30×24 cm
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63-0495 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 20×15 cm

67-0811 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 35×20 cm

69-0493 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 75×75 cm

68-0472 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 40×35 cm
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64-0496 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 60×40 cm

66-0476 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 40×30 cm

72-0815 Festőangyal / Painter Angel, 2009, a, v, 68×53 cm

70-0474 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 75×75 cm

73-1150 Mária / Mary, 2009, a, v, 75,5×55 cm

71-0478 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 75×75 cm

74-1151 A Megváltó / The Saviour, 2009, a, v, 75,5×55 cm

75-1153 Egyedül / Alone, 2009, a, m papír, 75×75 cm

80-1162 Festőangyal / Painter Angel, 2009, a, fa, 70×50 cm
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82-1164 Festőangyal / Painter Angel, 2009, a, v, 60×40 cm

78-1157 Őrangyal / Guardian Angel, 2009, a, m papír, 75×75 cm

77-1156 Egyedül / Alone, 2009, a, m papír, 75×75 cm

76-1154 Egyedül / Alone, 2009, a, m papír, 75×75 cm
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83-1166 Festőangyal / Painter Angel, 2009, a, v, 60×50 cm

81-1163 Festőangyal / Painter Angel, 2009, a, v, 50×40 cm

84-1174 Festőangyal / Painter Angel, 2009, a, v, átm: 20 cm

79-1159 Festőangyal / Painter Angel, 2009, a, fa, 43×31,5 cm

01-0391 Angyal / Angel, 2002, a, v, 43×32,5 cm

02-0390 Angyal született / An Angel is Born, 2002, a, v, 73,5×51 cm

05-0836 Ablak előtt (Angyal) / In Front of the Window (Angel),
2002, a, m papír, 80×60 cm

03-0389 Angyal született / An Angel is Born, 2002, p, papír, 70×50 cm

06-0380 Őrangyal / Guardian Angel,
2003, a, arany, farost, 55×35 cm

04-0388 Ablak előtt az angyal / Angel in front of the Window, 2002, a, m papír,
39×38 cm

07-0715 Őrangyal / Guardian Angel,
2003, a, arany, fa, 55×33 cm
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08-0830 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, m papír, 80×60 cm

09-0397 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, m papír, 17×14 cm

10-0393 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, v, 80×60 cm

12-1082 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, v, 50×55 cm
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13-0395 Hommage à TÓTH Menyhért, 2003, a, m papír, 80×60 cm

11-0392 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, m papír, 60×80 cm

14-0396 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, m papír, 75×75 cm

15-0381 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, v, 20×13 cm

19-0386 Őrangyal / Guardian Angel, 2004, a, v, 18×9 cm

16-0383 A vidám angyal / A Merry Angel, 2003, a, m papír, 80×60 cm

17-0394 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, v, 80×60 cm

20-0398 Őrangyal / Guardian Angel, 2004, a, v, 60×40 cm

21-0399 Őrangyal / Guardian Angel, 2004, a, m papír, 54×44 cm

18-0382 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, v, 30×20 cm

22-0920 Őrangyal / Guardian Angel, 2004, a, m papír, 52×44 cm
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23-0955 Őrangyal / Guardian Angel, 2005, a, m papír, 20×30 cm

25-0414 Szepessy-Őrangyal / Szepessy Guardian Angel,
2005, a, v, 80×60 cm

28-1112 Őrangyal / Guardian Angel, 2005, a, v, 40×40 cm
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27-1123 Őrangyal / Guardian Angel, 2005, a, v, 50×40 cm

29-0410 Őrangyal / Guardian Angel, 2005, a, v, 80×60 cm

31-0413 Őrangyal / Guardian Angel, 2005, a, v, 94×80 cm

30-0411 Őrangyal / Guardian Angel, 2005, a, m papír, 75×75 cm

32-0412 Őrangyal / Guardian Angel, 2006, a, m papír, 70×50 cm

34-0416 Festőangyal / Painter Angel, 2006, a, v, 80×60 cm

36-1118 Festőangyal / Painter Angel, 2006, a, m papír, 80×60 cm

35-1041 A tűz angyala / The Angel of Fire, 2006, a, p, farost, 150×110 cm

33-0415 Szomorú angyal / Sad Angel, 2006, a, v, 60×90 cm
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37-0989 Festőangyal / Painter Angel, 2006, a, m papír, 40×30 cm

42-0400 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 60×40 cm

40-0387 Festőangyal / Painter Angel, 2006, a, m papír, 50×50 cm
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38-0417 Őrangyal / Guardian Angel, 2006, a, v, 40×30 cm

41-1134 Őrangyal / Guardian Angel, 2006, a, v, 50×50 cm

39-0849 Őrangyal / Guardian Angel, 2006, a, v, 60×40 cm

43-0401 Hírnökangyal / A Messenger Angel, 2007, a, m papír, 75×75 cm

44-1143 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, v, 50×35 cm

47-0409 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, v, 80×60 cm

45-0408 Festőangyal I. / Painter Angel I, 2007, a, v, 40×30 cm

49-0805 Őrangyal / Guardian Angel, 2007, a, v, 70×50 cm

46-0405 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, v, 80×60 cm

50-0807 Őrangyal / Guardian Angel, 2007, a, v, 80×60 cm
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48-0716 Őrangyal / Guardian Angel, 2007, a, m papír, 40×30 cm

51-0420 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, v, 70×50 cm

52-0404 Kapcsolat / Connection, a, v, 90×90 cm

54-0981 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 17×13 cm

55-0421 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 40×30 cm
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53-0751 Őrangyal / Guardian Angel, 2007, a, m papír, 100×120 cm

56-0419 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, fa, 40×30 cm

57-0407 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 50×40 cm

62-0406 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 80×80 cm

65-0402 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 75×75 cm

59-0812 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 60×40 cm
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58-0418 Őrangyal / Guardian Angel, 2008, a, v, 80×60 cm

61-0892 Őrangyal / Guardian Angel, 2008, a, v, 60×50 cm

66-0384 Őrangyal / Guardian Angel,
2008, a, farost, 100×90 cm

63-1132 Madonna,
2008, a, m papír, 50×50 cm

60-0809 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 40×30 cm

64-0422 Őrangyal / Guardian Angel, 2008, a, m papír, 55×55 cm
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02-0464 Angyal született / An Angel is Born, 2004, a, m papír, 52×44 cm

68-1173 Őrangyal II. / Guardian Angel II., 2009, a, v, átm: 40 cm

67-1172 Őrangyal I. / Guardian Angel I., 2009, a, v, átm: 40 cm

01-0465 Kapcsolat (Angyal) / Connection (Angel), 2003, a, m papír, átm: 80 cm
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17 „AZ ÉN SZENTENDRÉM” / ”MY SZENTENDRE” (1996)
(1998-2009)
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09-0648 Szent László legenda (vázlat) / The Legend of Saint Ladislaus (sketch), 2000, vegy tech, m papír, 50×25 cm

07-0523 Az én Szentendrém /
My Szentendre, 1999, a, m papír,
30×20 cm

04-0533 Városvédő angyal / The Guardian
Angel of the Town, 1998, a, m papír, 10×10 cm

06-0936 Őrangyal / Guardian Angel, 1999, a, m papír, 9×13 cm

03-0522 Angyalok Szentendrén /
Angels in Szentendre,
1998, a, m papír, 10×30 cm

05-0530 Őrangyal / Guardian Angel,
1999, a, m papír, 13×9 cm

02-0534 Védőangyal / Tutelary Angel, 1998, a, v, 30×40 cm

08-0825 Szent László legenda / The Legend of Saint Ladislaus, 1999, a, fa, 80×220 cm
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14-0889 A városvédő angyal / The Guardian Angel of the Town,
2001, a, v, 17×12 cm

11-0531 Őrangyal / Guardian Angel, 2001, a, m papír, átm: 20 cm
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12-0532 Szentendrei kálvária (Kálvária angyal) / Szentendre Calvary
(Calvary Angel), 2001, a, farost, 47×32 cm

10-0525 Kapcsolat / Connection, 2001, a, m papír, 70×50 cm

13-0888 Kálváriaangyal / Calvary Angel, 2001, a, v, 17×12 cm

16-0851 A szentendrei angyal / Szentendre Angel, 2002, a, v, 40×50 cm

18-0954 Hajnal / Daybreak, 2006, a, papír, 20×25 cm
< 15-0527 Kis magyar őrangyal II. / Little Hungarian Guardian Angel II,
2002, a, m papír, rétegelt lemez, (3×) 240×120 cm
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17-0526 Kálváriaangyal / Calvary Angel, 2004, a, v, 40×30 cm

01-0524 Kálváriadomb / Calvary Hill, 1998, a, m papír, 20×30 cm

03-1015 Ébredő város / The Town Waking, 2001, a, m papír, 55×75 cm

02-0538 Az én Szentendrém (Hommage à Szentendre) / My Szentendre (Hommage à Szentendre), 2000, o, p,
farost, (2×) 100×70 cm

01-0592 Az én Szentendrém / My Szentendre, 1999, a, v, 20×10 cm

05-1025 Templomdombi templom / The Church-hill Church,
2001, a, papír, 30×21 cm

06-0826 Szentendrei hajnal / Szentendre Dawn, 2002, o, p, fa, 100×76 cm

04-1009 Az én Szentendrém / My Szentendre, 2001, o, p, farost, 120×140 cm
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07-0874 Alkony Szentendrén / Szentendre Twiglight, 2002, o, p, fa, 76×100 cm

09-1021 Város / Town, 2003, o, p, farost, 70×50 cm

08-0542 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, p, farost, 75×75 cm

10-1085 Triptichon [(Kálvária); (Egy kis Szentendre); (Hajnal)] / Triptych [(Calvary); (A Little Szentendre); (Daybreak)], 2003, a, v, (3×) 60×40 cm
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11-0539 Az én Szentendrém (Triptichon) / My Szentendre (Triptych), 2004, a, v, (3×) 80×60 cm

13-1125 Ébredő város (Triptichon) / The Town Waking (Triptych), 2005, o, p, fa, (3×) 80×60 cm

12-0540 Az én Szentendrém / My Szentendre,
2005, o, p, fa, 100×100 cm
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15-0872 Templomdombi templom/
The Church-hill Church, 2005, a, p, fa, 70x50 cm

14-0541 Hírnök érkezett / A Messenger has Come, 2005, o, p, fa, 70×60 cm

17-1074 Skanzen angyala /
The Angel of the Open-air Museum, 2006, a, v, 30×40 cm

16-0858 Hírnök érkezik /
A Messenger Comes, 2006, a, v, 40×50 cm

315

18-0594 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 40×30 cm

22-0596 Emlék /
Remembrance,
2008, a, v, egyedi keret, 26×21 cm

21-0595 Emlék /
Remembrance,
2008, a, v, egyedi keret, 26×20,5 cm

19-0557 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, egyedi keret, 36,5×30 cm

23-1169 Emlék / Remembrance, 2009, a, fa, 58×34 cm

20-0597 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, egyedi keret, 47×27 cm

316

01-0714 Angyalkapu / Angel Gate, 2003, a, m papír, 130×130 cm

02-0900 Angyalkapu / Angel Gate, 2003, a, v, 118×90 cm

03-0847 Angyalkapu / Angel Gate, 2003, a, v, 50×70 cm

04-0870 Angyal érkezett / An Angel has Come, 2003, a, v, 30×40 cm

317

05-0908 A látogató (Angyal) / The Visitor (Angel), 2003, a, m papír, 70×70 cm

06-0545 Angyal érkezett I. / An Angel has Come I, 2003, a, v, 20×30 cm

07-0546 Angyal érkezett II. / An Angel has Come II, 2003, a, v, 24×30 cm

10-0800 Angyalkapu / Angel Gate, 2004, a, m papír, 76×76 cm

08-0547 Angyalkapu / Angel Gate, 2003, a, v, 30×20 cm

11-1147 Angyalkapu / Angel Gate, 2004, a, m papír, 75×75 cm

09-1111 Angyalkapu / Angel Gate, 2003, a, m papír, 75×75 cm

12-0919 Angyalkapu / Angel Gate, 2004, a, m papír, 75×75 cm
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14-0550 Angyalkapu / Angel Gate, 2004, a, v, 40×30 cm

15-0549 Angyalkapu / Angel Gate, 2004, a, v, 30×40 cm
16-0906 Találkozó angyalok / Angels Meeting, 2004, a, v, 80x60 cm

13-0551 Angyalkapu / Angel Gate, 2004, a, v, 40×50 cm
17-0799 Angyal érkezett / >
An Angel has Come, 2004, a, v, 50×40 cm

22-0957 Angyal érkezett / An Angel has Come,
2004, a, m papír, 20×20 cm

18-0548 Angyalkapu / Angel Gate, 2004, a, v, 30×24 cm

24-0958 Angyal érkezett / An Angel has Come,
2006, a, m papír, falemez, 200×200 cm

20-0543 A látogató / The Visitor, 2004, a, v, 40×50 cm

21-0544 A Város / Town, 2004, a, v, 40×30 cm

19-0552 Hajnali angyal / Dawn Angel, 2004, a, v, 40×50 cm

23-1135 Látogató / Visitor, 2005, a, v, 50×60 cm
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03-0554 Angyalkapu (Angyal érkezik) / Angel Gate (An Angel is Coming), 2003, a, v, 20×30 cm

01-0941 Kötődések / Attachments, 2003, a, m papír, 130x130 cm

02-0558 Hajnali angyal / Dawn Angel, 2003, a, v, 50×20 cm
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04-0553 Angyal született / An Angel is Born, 2004, a, v, 50×40 cm

08-0562 Találkozó angyalok / Angels Meeting, 2004, a, v, 50x40 cm

06-0556 Éjszakai angyal / Night Angel, 2004, a, v, 50×40 cm

15-0528 Emlék / Remembrance, 2007, a, m papír, 20×15 cm

05-0555 Égi vándor (Réka) / Heavenly Wanderer (Réka), 2004, a, v, 30×20 cm

09-0563 Útközben / On the Road, 2004, a, v, 40×50 cm

322

10-0561 Találkozó angyalok (Triptichon) / Angels Meeting (Triptych), 2004, a, v, (3×) 80×60 cm
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12-1110 Este / Evening, 2005, a, v, 50×70 cm

13-0559 Hajnali látogató / Dawn Visitor, 2005, a, v, 50×70 cm

07-0560 Látogató / Visitor, 2004, a, v, 30×20 cm

11-1108 Angyal érkezett (Triptichon) / An Angel has Come (Triptych), 2005, a, v, (3×) 60×40 cm
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14-0803 Angyal érkezik / Angel is Coming, >
2005, a, v, 50×70 cm /
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01-1087 A Város / Town, 2004, a, v, 40×30 cm

07-0979 Emlék / Remembrance, 2006, a, v, 20×20 cm

05-0817 Emlék / Remembrance, 2006, o, v, 30×30 cm

02-0766 In memoriam (R. Béla), 2004, a, v, 40×30 cm

04-0808 Emlék / Remembrance, 2006, a, v, 30×30 cm

06-0828 Este, 2006, a, karton, 30×30 cm
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03-0581 Égi kapu / Heavenly Gate, 2004, a, v, 30×24 cm

08-0564 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 30×50 cm

10-0569 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 40×30 cm
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11-0576 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 35×40 cm

09-0565 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 40×30 cm

12-0583 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 24×20 cm

13-0577 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 70×70 cm

18-0575 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 30×40 cm

15-0571 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 40×50 cm

16-0568 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 30×40 cm
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17-0574 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 40×60 cm

19-0579 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 70×80 cm
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14-0572 Emlék / Remembrance, 2008, a, fa, 30×40 cm

20-1167 Emlék / Remembrance, 2009, a, v, 20×30 cm

03-0580 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 70×80 cm

05-0573 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 40×60 cm

04-0753 Emlék / Remembrance, 2008, a, o, v, 200×300 cm

06-0566 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 40×60 cm
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01-0582 Emlék / Remembrance, 2006, a, v, 16,5×13 cm

02-0867 Város / Town, 2006, a, fa, 40×40 cm

07-0570 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 45x30 cm

13-1168 Emlék / Remembrance, 2009, a, v, 30x40 cm

08-1133 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 75×75 cm
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11-0578 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 50×70 cm

09-0567 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 40x60 cm

03-0605 Hajlék, 2005, a, m papír, 75x75 cm

09-0613 Emlék, 2007, a, m papír, 100x70 cm

< 10-0754 Emlék / Remembrance, 2008, a, o, v, 200×300 cm
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04-1114 Viszonyok, 2006, a, v, 100x120 cm

12-0612 Emlék, 2008, a, v, 60x80 cm

05 -0885 A város, 2006, a, fa, 80x100 cm

07-0959 Emlék, 2007, a, v, 73x61 cm

01-0791 Álom / Dream, 1996, a, v, 90x100 cm

12-0612 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 60×80 cm

10-0624 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 20×50 cm

06-0802 Emlék, 2007, a, v, 40x60 cm

14-0887 Emlék, 2008, a, fa, 35,5x49,5 cm
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20-0607 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 75×75 cm

15-0637 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 75×75 cm

18-0636 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 75×75 cm

15-0637 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 75x75 cm.

17-0634 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 75×75 cm

19-0606 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 75×75 cm

335

23-0859 Emlék (Város) / Remembrance, 2008, a, m papír, 80x60 cm

11-0615 Emlék/ Remembrance, 2007, a, m papír, 70x100 cm

22-0631 Emlék / Remembrance,
2008, a, m papír, 120×120 cm

24-1159 Emlék / Remembrance, 2009, a, v, 31,5×42 cm

21-0608 Emlék/ Remembrance,
2008, a, m papír, 120x120 cm

08-0623 Emlék/ Remembrance,
2007, a, v, 20x30 cm

25-1160 Emlék / Remembrance, 2009, a, v, 31,5×42 cm

336

04-0630 Hommage à SOMODY László,
2006, a, v, 100×120 cm

01-0632 Emlék / Remembrance, 2005, a, v, 100×120 cm

02-0940 Emlék / Remembrance, 2006, a, v, 293×162 cm

03-0633 Viszonyok / Relations, 2006, a, v, 30×50 cm

05-0884 Város II. / Town II, a, fa, 100×120 cm
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06-0614 Emlék / Remembrance, 2007, a, m papír, 100×70 cm

07-1109 Város II. / Town II, 2007, a, m papír, 50×70 cm

08-0893 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 86×61 cm

09-0616 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 50×70 cm

10-0609 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 35×40 cm

15-1126 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 85×65 cm
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11-0621 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 75×75 cm

14-0618 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 75×75 cm
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12-0620 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 75×75 cm

13-0619 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 75×75 cm

16-0611 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 100×50 cm

01-0860 Emlék / Remembrance, 2006, a, v, 36×27 cm

02-0626 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 30×20 cm

03-0622 Emlék / Remembrance, 2007, a, m papír, 40×39 cm

06-0625 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 30×18 cm

08-0629 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 60×60 cm

04-0628 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 40×60 cm

05-0796 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 24×18 cm
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07-0627 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 30×40 cm

01-0816 Emlék / Remembrance, 2006, o, v, 24×30 cm

03-1073 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 30×30 cm

08-0639 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 30×40 cm

11-0886 Hommage à Szentendre, 2009, a, v, 60×54 cm

02-0757 Emlék / Remembrance, a, m papír, 40×30 cm
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05-0585 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 30×40 cm

06-0604 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 50×70 cm

09-0610 Emlék / Remembrance, 2008, o, v, 30×40 cm

04-0953 Emlék / Remembrance, 2007, a, fa, 30×40 cm

10-0638 Emlék / Remembrance, 2008, o, v, 62×94 cm

07-1093 Város / Town, 2007, a, v, 40×60 cm
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01-0641 Emlék / Remembrance, 2006, a, m papír, 30×40 cm

04-0642 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 30×40 cm

02-0584 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 36×48 cm

03-0640 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 20×30 cm
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05-0795 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 21×30 cm

02-0602 Emlék / Remembrance, 2007, a, m papír, 70×100 cm

01-0601 Emlék / Remembrance, 2007, a, m papír, 70×100 cm

04-0599 Emlék / Remembrance, 2007, a, m papír, 70×100 cm
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05-0598 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 120×120 cm

03-0603 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 32,5×42 cm
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04-0587 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 25×40 cm

06-0600 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 120×120 cm

01-0586 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 30×40 cm

02-0590 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, farost, 37,5×45,5 cm

09-1161 Emlék / Remembrance, 2009, a, v, 30×40 cm

08-0752 Emlék / Remembrance, 2008, a, o, v, 200×300 cm

06-0588 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 50×100 cm

10-1170 Emlék / Remembrance, 2009, a, v, 35×25 cm

03-0760 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 13×14 cm

05-0589 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 50×100 cm

07-0591 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 25×40 cm
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18 SZITANYOMATOK PAPÍRON /
SCREEN PRINTS ON PAPER(1979-2009)
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01-0701 Tanulmány szitára /
Screen-print Study, 1979, 32,5×49 cm
(Regős Imre műhelyében nyomtatva, Bp.)

05-0729 Kitörés / Eruption, 1981, 50×60 cm

02-0658 Ablak (Próbanyomat) /
Window (Trial print), 1980, 24×32 cm

06-0689 Kitörés / Eruption, 1981, 35×47 cm

03-0660 Ablakok / Windows, 1980, 30x45 cm

04-0674 Ellentét / Contrast, 1981, 30×41 cm

07-1090 Lap egy mappa -katalógusból / Plate from a folder catalogue,
Művésztelepi G., 1982, 21×29,5 cm

08-0693 Lap egy mappa-katalógusból / Plate from a
folder catalogue, Művésztelepi G., 1982, 29,5x21 cm

09-0692 Lap egy mappa-katalógusból /
Plate from a folder catalogue, Művésztelepi G., 1982, 21×29,5 cm

10-0659 Ablak / Window, 1982, 42×39 cm (Gubis Mihály
műhelyében nyomtatva, Békéscsaba)

11-0683 Impresszió / Impression, 1982, 34×50 cm
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12-0685 Jelzés / Signing, 1983, 47×43 cm

1-0684 Jelzés (Tamga) / Signing, 1983, 20×20 cm

02-0661 Ablakrovás / Window Rune, 1983, 20×20 cm

03-0663 Álom / Dream, 1984, 15×15 cm
04-0700 Szállj le a felhőmről! / Fly Off My Cloud!, 1984, 52×40 cm

05-0679 Hommage à 1985. július 27., 1985, 50×70 cm
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06-1062 Metamorfózis / Metamorphosis, 1985, 35×23 cm

07-0740 Közös mű / Joint Work (AKNAY János, KESERÜ Ilona, LIPTÁK Mihály), 1984, 70x50 cm

01-0688 Kislányomnak (Ballada S-ről) / For My Daughter
(Ballad of S), 1986, 65x50 cm

05-0669 Ballada / Ballad, 1988, 59x43 cm

02-0668 Ballada S-ről / Ballad of S, 1986, 65x50 cm

03-0656 A Nagy utazás / The Great Journey, 1987, 60x49

04-0657 A Nagy utazás / The Great Journey,
1987, 50x33 cm (G. M. m. ny. B .)

07-0737 Acting out (Aknay János, Matyófalvi Gábor,
Lipták Mihály), 1988, 70x47 cm

06-0703 Üzenet / Message, 1989, 56x66 cm
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01-0690 Kitörés / Eruption / Eruption, 1989, 27x19 cm

04-0672 Csillagok között / Among the Stars, 1991, 72x53 (G. M. m. ny. B.)
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02-0664 Angyal születik / An Angel is Born, 1990, 70x50 cm (G. M. m. ny. B.)

05-0671 Csillag születik / A Star is Born, 1991, 74x50 cm

06-0704 Üzenet / Message, 1992, 74x51 cm

03-0673 Égi vándor / Heavenly Wanderer, 1991, 73x53 cm (G. M. m. ny. B.)

01-0728 Angyal, 1992, 50x67 cm

03-0651 A jó hírt hozó angyal /
The Angel Bringing the Good News, 1994, 59x40 cm

04-0696 Angyal született / An Angel is Born, 1994, 29x20 cm
(Rösch G., mappa-katalógus)

02-0686 A látogató / The Visitor, 1993, 70x50 cm

352

05-0697 Angyalikon / Angel Icon, 1995, 67x42 cm (G. M. m. ny. B.)

02-0695 Égi vándor, 1995, 47x39 cm (G. M. m. ny. B.)

03-0698 Nagy utazás, 1995, 42x67 cm.eps

01-0677 Az égből jött / The One that Came from the Sky,
1994, 30x25 cm (G. M. m. ny. B.)

04-0699 Angyal érkezik, 1995, 67x42 cm (G. M. m. ny. B.)
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01-0676 Angyalikon, 1996, 53x56 cm

02-0678 Angyalikon / An gel Icon, 1996, 30,5x20,5 cm
(G. M. m. ny. B.) (Iszkaszentgyörgy, mappa-katalógus)

03-0682 Hajnali angyal / Dawn Angel, 1997, 63x43 cm

07-0666 Látogató / Visitor, 1998, 35x25 cm

04-0665 Ablakikon / Window Icon, 1997, 49x35 cm

08-0681 A jel / The Sign, 1998, 54x40 cm

05-0691 Cím nélkül / Untitled, 1997, 30x20 cm (G. M. m. ny. B.)
(Marosvásárhely, Bukarest, mappa-katalógus)

06-0667 Kapcsolat / Connection,
1997, 28x18 cm (Vigadó G., mappa-katalógus)

09-0694 Kapcsolat / Connection, 1999, 21x50 cm (VLS
Pm., mappa-katalógus)
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10-0670 Nagy utazás / Great Journey, 1999, 45x35 cm

01-0680 Hajnali hasadás / Daybreak Split, 1999, 40x60 cm
02-0687 Angyal született / An Angel is Born, 2000, 80x60 cm

03-0702 Kapcsolat / Connection, 2001, 58x100 cm
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04-0736 Születés / Birth, 2002, 24x15 cm

01-0706 Őrangyal / Guardian Angel, 2002, 30x24 cm

02-0652 Őrangyal / Guardian Angel, 2002, 33x20 cm

03-0654 Angyal-pár / Angel Couple, 2002, 45x30 cm

04-0653 Vidám angyal / A Merry Angel, 2003, 30x20 cm
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01-0788 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 2002, 40x40 cm

03-0899 Angyalkapu / Angel Gate, 2004,
próbanyomat, 119x79 cm

02-0662 Az időutazó angyal / The Time-travelling Angel, 2002, 65x85 cm
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04-0705 Angyalkapu / Angel Gate, 2004, 121x80 cm

05-1152 Emlék / Remembrance, 2009, 57x87 cm

01-0517 – 01-0675 Emlék (Diptychon) / Remembrance (Diptych), 2006, (2x) 100x70 cm

02-0739 Emlék / Remembrance, 2007, 90x60 cm

03-0738 Emlék / Remembrance, 2008, 88x60 cm

04-1081 Emlék / Remembrance, 2009, 57x87 cm
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19 SZABADKÉZI RAJZOK, VÁZLATOK /
FREE-HAND DRAWINGS, SKETCHES (1974 -2006)
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01-1144 Mária Jézussal / Mary with Jesus, 1974, t, papír, 14x12 cm

07-0875 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 1997, p, m papír, 75x75 cm

06-1022 Angyalok / Angels, 1996, a, filctoll, m papír, 75x75 cm

05-0937 Angyal-pár / Angel Couple, 1996, filctoll, papír, 13x13 cm

02-0182 Rovásrajz (Sárika) / Rune Drawing (Sárika), 1986, t, papír, 21x21 cm

04-0994 Angyal / Angel, 1996, c, papír, 12x8 cm
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08-0771 A látogató (Vázlat) / The Visitor (Sketch),
1998, filctoll, papír, 14x20 cm

10-1099 Város / Town, 1999, filctoll, papír, 20x24 cm

11-1101 Viszonyok / Relations, 1999, filctoll, papír, 20x24 cm

12-1097 Angyal érkezett / An Angel has Come, 1999, filctoll, papír, 24x20 cm

14-1128 Angyal-pár / Angel Couple, 1999, filctoll, papír, 24x20 cm

03-0717 Amikor a nap feljön / When the Sun Rises,
1993, c, papír, 20x22 cm

09-0719 Angyal-pár / Angel Couple, 1998, kréta, papír, 60x40 cm

361

13-1104 Halott angyal / A Dead Angel, 1999, filctoll, papír, 20x24 cm

17-1098 Születés / Birth, 1999, filctoll, papír, 24x20 cm

22-0974 A Nagy utazás / The Great Journey,
2001, c, papír, 17,5x16,5 cm

16-1129 Város felett / Above the Town, 1999, filctoll, papír, 24x20 cm

18-1100 Égi vándor / Heavenly Wanderer, 1999, filctoll, papír, 20x24 cm

15-1103 Viszonyok / Relations, 1999, filctoll, papír, 20x24 cm

20-0322 Találkozás / Encounter, 2000, c, papír, 17x24 cm

19-1102 Őrangyal / Guardian Angel, 1999, filctoll, papír, 20x24 cm

24-1016 Angyal-pár / Angel Couple, 2001, golyóstoll, papír, 13x17 cm
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28-0505 Cím nélkül / Untitled,
2004, golyóstoll, papír, 10x10 cm

25-0297 Ég és föld között / Between Heaven and Earth,
2002, golyóstoll, papír, 13,5x12 cm

29-1124 „Arcuk egy-egy kis külváros” (J. A.) /
“Their Faces are a Town Fringe Each” (A.J.),
2005, vegy tech, papír, 25x20 cm

26-0521 A remény angyala (Triptichon vázlat) / The Angel of Hope (Triptych sketch), 2002, golyóstoll, papír, 11x15 cm
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21-0778 A nagy utazó (Angyal) / The Great Traveller (Angel), 2000, színes c, rizspapír, 80x60 cm

32-0217 Vázlat (Az út, 1956-06) / Sketch (The Road, 1965-06), 2006, vegy tech, papír, 21x29,5 cm

30-0504 „Ilyen még nem volt” / Nothing Alike (AKNAY János, BALOGH László, ef ZÁMBÓ István, FARKAS
Csaba), 2005, vegy tech, papír, 70x100 cm

31-0593 Őrangyal / Guardian Angel, 2006,
golyóstoll, papír, 30x21 cm

34-0711 A ol, Vázlat / Sketch, 2006, filctoll, karton, 20,5x24 cm

33-1080 Angyalkapu / Angel Gate, 2006, c, papír, 38x26 cm

27-0770 Angyal-pár / Angel Couple, 2002, színes c, papír, 43x30 cm

35-0712 B ol, Vázlat / Sketch, 2006, filctoll, papír, 20,5x24 cm
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MŰTÁRGYLISTA

LIST OF WORKS

01 Gyermekkori művek / Juvenalia (1956-1959)

22-0028 Sajkások / Boatmen, 1959, c, papír, 13×20 cm
23-0019 Egervár ostroma / The Siege of Eger, c, papír, 19,5×29 cm

01A Az 1956-os forradalom / The Revolution in 1956 (1956-57)
01C Egyebek / Oher (1959)

01-0020 Forradalom, 1956 / Revolution, 1956, c, papír, 20×29 cm
02-0001 „1956”, 1956, c, papír, 17×24,5 cm

01-0029 Honvédtábornok / Hungarian General, 1959, színes c, papír,

03-0002 „1956”, 1957, c, papír, 12×20,5 cm

50×40 cm

04-0003 „1956”, 1957, c, papír, 14×15,5 cm

02-0911 A szürke / A Grey Horse, 1959, c, papír, 28×32 cm

05-0004 „1956”, 1957, c, papír, 14×14,5 cm
02 Tájképek, Portrék, Csendéletek, Aktok, Előérzetek,
01B Csatajelenetek / Battle Scenes (1956-59)

szabad ötletek / Landscapes, portraits, Still lifes,
nudes, PREMONITIONS, FREE THOUGHTS

01-0015 Csatajelenet / Battle Scene, 1956, c, papír, 13×20 cm

(1959-1978) (1992-2008)

02-0016 Csatajelenet / Battle Scene, 1955, c, papír, 10×19 cm
03-0021 Huszárroham / Hussars’ Attack, 1956, c, papír, 12×18 cm

02A Tájképek / Landscapes (1959-70) (1996-08)

04-0007 Csatajelenet / Battle Scene, 1956-57, c, papír, 14×20 cm
05-0017 Csatajelenet / Battle Scene, 1956-57, c, papír, 10,5×20 cm

01-0058 Tájkép / Landscape, 1958-59, akvarell, papír, 21×30 cm

06-0011 Csatajelenet / Battle Scene, 1957, c, papír, 10×13 cm

02-0056 Házak / Houses, 1964, akvarell, papír, 29×33 cm

07-0022 Kurucok és labancok / Insurrectionists and Loyalists, 1957, c, papír, 13×20 cm
08-0023 Magyarok és osztrákok harca / Hungarians and Austrians Fighting,
1957, c, papír, 10,5×28 cm

03-0057 Nagyapám emlékére / In Memoriam My Grandfather, 1966, o, karton, 55×41 cm
04-0059 Tájkép / Landscape, 1970, p, fa, 44×76 cm
05-0773 Tájkép / Landscape, 1970, p, papír, 51×57 cm¬

09-0024 Magyarország, Tisza, Vége / Hungary, the Tisza, the End, 1957, c,
papír, 14×20 cm

06-0371 Alkony / Twilight, 1996, a, fa, 30×24 cm
07-0372 Kőhegy / Rock Hill, 1996, a, fa, 15×15 cm

10-0025 Ostrom / Siege, 1957, c, papír, 16×18 cm

08-0982 Hajnal / Dawn, 1996, a, karton, 30×24 cm

11-0026 Ostrom / Siege, 1957, c, papír, 14×20 cm

09-1047 Tájkép (Dorkótanya) / Landscape (Dorkó Farmstead), 1996, a, m papír, 43×53 cm

12-0027 Ostrom / Siege, 1957-58, c, papír, 15×20 cm

10-0373 Zella-Mehlis, 1999, zsírkréta, papír, 20×30 cm

13-0018 Eger ostroma / The Siege of Eger, 1958, c, papír, 14×20 cm

11-0952 Cigerhegy / Ciger Hill, 2008, a, m papír, 45×50 cm

14-0014 Csatajelenet / Battle Scene, 1958, c, papír, 13×20 cm
15-0013 Csatajelenet / Battle Scene, 1958, c, papír, 13×17 cm
16-0012 Csatajelenet / Battle Scene, 1958, c, papír, 13×17 cm
17-0010 Csatajelenet / Battle Scene, 1958, c, papír, 13×20 cm
18-0009 Csatajelenet / Battle Scene, 1958, c, papír, 14×17 cm
19-0008 Csatajelenet / Battle Scene, 1958, c, papír, 13×17 cm
20-0006 A szolnoki csata / The Battle of Szolnok, 1958, c, papír,
13×20 cm

02B Portrék / Portraits (1960-78)
02B-1 (1960-63)
01-0709 Öregember / Old Man, 1960, o, v, 40×30 cm
02-0968 Nagyapám / My Grandfather, 1960, o, karton, 35×28 cm
03-0781 Férfifej / A Man’s Head, 1961, sz, papír, 56×35 cm
04-0043 Nagyapám / My Grandfather, 1961, c, papír, 43×30 cm
05-0031 Édesanyám / My Mother, 1961, sz, papír, 41×29 cm

21-0005 A szolnoki csata / The Battle of Szolnok, 1958, c, papír,
13×20 cm

06-0042 Nagyapám / My Grandfather, 1961, p, papír, 40×30 cm
07-0038 Fiúfej / A Boy’s Head, 1961, p, papír, 36×29 cm
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07-1034 Lányfe / A Girl’s Head j, 1969, vegy tech, papír, 60×40 cm

09-0055 Zsuzsi, 1961, sz, papír, 44×33 cm
10-0866 Zsuzsi, 1961, o, karton, 27×20 cm

08-0037 Fiatal lányfej / A Young Girl’s Head, 1970, o, p, karton, 57×36 cm
09-0743 Önarckép / Self-Portrait, 1970, o, p, farost, 40×24 cm

11-0782 Barátom (Sbiguc) / A Friend (Sbiguc), 1962, c, papír, 42×29 cm
12-0034 Édesapám / My Father, 1963, c, papír, 40×30 cm

10-0916 Fiatal leányfej / A Young Girl’s Head, 1970, o, fa, 60×40 cm
11-0529 Szőke Madonna / A Blonde Madonna, 1971, o, p, fa, 72×42 cm

13-0032 Édesanyám / My Mother, 1963, c, papír, 40×30 cm
14-0036 Férfifej / A Man’s Head, 1963, sz, papír, 57×33 cm
15-0044 Önarckép /Self-Portrait, 1963, sz, papír, 40×30 cm

12-0733 Edit, 1972, o, p, fa, 68×38 cm
13-0822 Leányfej / A Girl’s Head, 1972, o, p, fa, 50×36,5 cm
14-0869 REHA György, 1972, o, p, fa, 65×42 cm
15-1013 Magány / Solitude, 1972, o, p, v, fa, 140×70 cm

02B-2 (1963-67)
00-0069 Kutyakölyök / Puppy, 1963, sz, papír, 40×30 cm
01-0039 Fiúfej / A Boy’s Head, 1963, o, karton, 29×20 cm
02-0040 Havasi Misi és Haraszti Melinda / Misi Havasi and Melinda Haraszti,
1964, sz, papír, 30×41,5 cm

16-0050 Petőfi, 1973, o, p, fa, 44×35 cm
17-0966 Rovásírásos önarckép / Self-Portrait with Runes, 1973, o, p, papír, 49×34 cm
18-0030 Ági, 1976, o, p, fa, 72×58 cm
19-0033 Édesanyám / My Mother , 1977, p, papír, 62×43 cm
20-0035 Édesapám / My Father, 1978, c, papír, 25×15 cm

03-0041 Mosonyi Kiss Gusztáv barátom / My Friend Gusztáv Mosonyi Kis, 1964, sz,
papír, 40×28 cm
04-0708 Márta, 1964, sz, papír, 40×30 cm
05-0052 Szent Iván (Önarckép) / Saint Ivan (Self-Portrait), 1964, o, fa, 51×29 cm
06-0710 Lányfej / A Girl’s Head, 1965, sz, papír, 60×30 cm
07-0045 Önarckép / Self-Portrait, 1965, o, fa, 52×33 cm

02B-4 Portrék – szabad ötletek / Portraits – Free Thoughts (1992-08)
01-0868 Zoli, 1992, sz, papír, 41×30 cm
02-0794 Szürke tölcsérpereszke / Cloud Funnel, 1993, a, fa, 15×9 cm
03-0775 Behemót (M. A. Bulgakov) / Behemoth (M. A. Bulgakov), 1996, a, m papír,
20×28 cm

08-0046 Önarckép / Self-Portrait, 1965, o, karton, 24×33 cm

04-0724 Dr. NAGY János, 1996, a, v, fa, 70×50 cm

09-0047 Önarckép / Self-Portrait, 1965, o, karton, 30×24 cm

05-0862 Dr. NAGY János, 1999, a, v, 40×30 cm

10-1145 Leányfej / A Girl’s Head, 1965, p, papír, 58×39 cm
11-0048 Önarckép / Self-Portrait, 1966, o, karton, 44×31 cm
12-0049 Önarckép / Self-Portrait, 1966, sz, papír, 50×36 cm

06-0731 In memoriam Katona / In memoriam Soldier, 1999, a, v, fotó, 70×50 cm
07-0863 Filip, 2002, a, m papír, 9,5×8 cm
08-0650 Akt / Nude, 2008, a, v, 100×70 cm

13-1040 Atti, 1967, o, fa, 60×40 cm
14-1149 Édesanyám / My Mother, o, karton, 45×36 cm

02C Csendéletek / Still Lifes (1963-67)
01-0064 Csendélet / Still Life, 1963, akvarell, c, papír, 19×20 cm

02B-3 (1969-78)
01-0051 Portré (Judit) / Portrait (Judit), 1969, sz, p, papír, 61,5×47,3 cm
02-0053 Tanulmányfej / Study of a Head, 1969, sz, papír, 60×40 cm
03-0054 Zsuzsa, 1969, pittkréta, papír, 56×42 cm
04-0211 Zsuzsi, 1969, p, papír, 68×43 cm
05-0784 Leányfej / A Girl’s Head, 1969, c, papír, 43×31 cm
06-0786 Leányfej / A Girl’s Head, 1969, p, papír, 32×23 cm

02-0065 Csendélet / Still Life, 1963, akvarell, c, papír, 20×29 cm
03-0066 Csendélet / Still Life, 1963, akvarell, c. papír, 20×29 cm
04-0067 Csendélet / Still Life, 1963, akvarell, c, papír, 20×29 cm
05-0068 Csendélet / Still Life, 1963, akvarell, c, papír, 20×29 cm
06-0707 Csendélet / Still Life, 1963, p, papír, 20×29 cm
07-0756 Csendélet / Still Life, 1964, akvarell, c, papír, 30×20 cm
08-0774 Csendélet / Still Life, 1967, o, fa, 51×50 cm
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03-0085 Kálvária-angyal / Calvary Angel, 1974, o, p, farost,

01-0730 Ülő nő / Woman Seated, 1967, sz, papír, 60×42 cm
02-0061 Akttanulmány / Study of a Nude, 1969, sz, papír, 60×40 cm
03-0823 Női akt / Female Nude, 1970, sz, papír, 52×40 cm

130×70 cm
04-0083 Angyali üdvözlet / The Annunciation, 1974, o, p, farost, 105×74 cm
05-0084 Ég és föld között / Between Heaven and Earth, 1974, o, p,
farost, 98×89 cm

04-0060 Akt / Nude, 1970, sz, papír, 60×40 cm

03D Város I. / Town I. (1973-74)

02E Előérzetek / Premonitions (1967-75)

01-0087 Házak és emberek / Houses and People, 1973, o, p, farost, 82×157 cm

01-0520 Fejek / Heads, 1967, t, papír, 50×50 cm

02-0091 Város / Town, 1973, o, p, farost, 82×62 cm

02-0080 Város / Town, 1970, o, falemez, 40×30 cm

03-0942 Szentendre, 1973, o, p, fa, 80×60 cm

03-0062 Álom / Dream, 1973, o, p, farost, 75×43 cm
04-0063 Kálváriaangyal / Calvary Angel, 1975, színes c, papír, 15×13 cm
03 Szentendre (1972-1979)

04-0089 Motívumok / Motifs, 1973, o, p, farost, 82×62 cm
05-0099 Város / Town, 1973, o, p, farost, 60×78 cm
06-0100 Város / Town, 1973, o, p, farost, 80×65 cm

03A Kollázsok / Collages (1972)

07-0088 Jel / Sign, 1974, o, p, farost, 97×76 cm

01-1010 Jelpár / A Sign Pair, 1972, kollázs, vegy tech, 70×50 cm
02-0071 Szentendre, 1972, kollázs, tempera, papír, 125×60 cm
03-0073 Viszonyok / Relations, 1972, kollázs, tempera, v, fa, 60×50 cm
04-0070 Kollázs / Collage, 1972, tempera, papír, fa, 123×63 cm

08-1077 Kálvária / Calvary, 1974, o, p, fa, 73×120 cm
09-0093 Szentendrei architektúra / Szentendre Architecture, 1974, tempera, papír, 18×14 cm
10-0094 Szentendrei házak / Szentendre Houses, tempera, papír, 12×13 cm
11-0095 Város / Town, 1974, tempera, papír, 20×20 cm

05-0072 Szentendre, 1972, kollázs, tempera, v, fa, 135×132 cm
03E Város II. / Town II. (1975-76)
03B Meseváros / Fabled Town (1972-73)

01-0104 Városvédő angyal / The Guardian Angel of the Town, 1975, o, p, farost, 76×65 cm

01-0074 A meseváros / The Fabled Town, 1972, o, p, farost, 91×61 cm
02-0076 Szentendre felett / Above Szentendre, 1972, o, p, farost, 70×40 cm

02-0103 Őrangyal / Guardian Angel, 1976, o, p, farost, 70×110 cm
03-0105 Szentendre, 1976, o, p, farost, 70×110 cm
04-0090 Szentendre, 1976, o, p, farost, 78×129 cm

03-0077 Szentendre, 1972, o, p, fa, 70×40 cm

05-0102 Szentendrei motívumok I. / Szentendre Motifs I, 1976, o, p, fa, 125×75 cm

04-0078 Szentendre, 1973, o, p, farost, 97×48 cm

06-0882 Ház I. / House I, 1976, o, p, fa, 100×130 cm

05-0081 Város / Town, 1973, o, p, farost, 78×28 cm

07-0101 Kálvária / Calvary, 1976, o, p, fa, 92×122 cm

06-0075 Háztetők / Roofs, 1973, o, p, farost, 84×80 cm

08-0107 Templom I. / Church I, 1976, o, p, farost, 75×60 cm

07-0079 Szentendre, 1973, o, p, farost, 76×65 cm

09-0106 Templomtéri templom / Szentendre Church, 1976, o, p, farost, 100×128 cm
03C Angyali üdvözlet / The Annunciation (1972-74)
01-0082 Angyali üdvözlet (Triptichon)/ The Annunciation

10-0824 Szentendre, 1976, o, p, fa, 100×130 cm
11-0108 Templom II. / Church II, 1976, kréta, papír, 8×13 cm
12-0092 Ház (Csongrád) / House (Csongrád), 1976, színes c, papír, 6×13 cm

(Triptych), 1972, o, p, farost, 75×158 cm
02-0086 Szent család / The Holy Family, 1972, o, p, farost, 		

13-0109 Város / Town, 1976, o, p, farost, 70×128 cm
14-0991 Ablakok / Windows, 1976, o, p, farost, 75×125 cm

130×145 cm
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03F Város III. / Town III. (1977-79)
01-0947 Város / Town, 1977, kréta, papír, 12×15 cm

03-0127 Murális terv / Mural Design, 1978, dryvit quarcputz, hungarocell, 110×140 cm
04-0762 Murális terv (Szentendrei ház tűzfalán) / Mural Design (for the Firewall of a Szentendre House), 1978,

02-0110 Város (Szentendre) / Town (Szentendre), 1977, kréta, papír,
12×15 cm

tempera, papír, 25×40 cm
05-0126 Murális terv sgraffitóra, (Szentendre, Bükkös-part) / Mural Design for Sgraffito (bank of Bükkös,

03-0718 Szentendre, 1977, színes c, papír, 15×25 cm
04-0111 Város (Szentendre) / Town (Szentendre), 1979, kréta, papír,
10×14 cm

Szentendre), 1978, tempera, papír, 40×60 cm
06-0125 Murális terv I-III. / Mural Design I-III, 1978-79, 60×80 cm
07-1026 Freskó Budapesten / Fresco in Budapest, 2001

05-0764 Város / Town, 1978, tempera, papír, 15×15 cm
06-0112 Város (Szentendre) / Town (Szentendre), 1979, tempera, papír, 14×14 cm

04C (1979)
01-0118 Murális tanulmány I. / Mural Study I, 1979, a, p, rétegelt lemez, 74×73 cm

04 légifelvételszerű absztrakt városkompozíciók,
Murális tervek, Motívumok / bird’s-eye-view AbSTRact
Town compositions, MUral Designs, motifs (1976-1979) (2001)

02-0120 Murális tanulmány II. / Mural Study II, 1979, a, p, rétegelt lemez, 74×73 cm
03-0122 Murális tanulmány III. / Mural Study III, 1979, a, p, rétegelt lemez, 74×73 cm
04-0124 Murális tanulmány IV. / Mural Study IV, 1979, a, p, rétegelt lemez, 74×73 cm
05-0113 Motívumok I. / Motifs I, 1979, o, p, farost, 74×74 cm

04A (1976-79)
01-0098 Viszonyok / Relations, 1976, o, p, farost, 62×69 cm

06-0114 Motívumok II. / Motifs II, 1979, tempera, papír, farost, 74×74 cm
07-0115 Motívumok III. / Motifs III, 1979, o, p, farost, 70×70 cm

02-1053 Viszonyok / Relations, 1977, o, p, fa, 70×90 cm
03-0780 Tanulmány III. / Study III, 1977, o, p, fa, 62×92 cm

05 Mérnöki tollrajzok / a Constructor’s drawings in ink (1977-1981)

04-0924 Város I. / Town I, 1977, o, p, fa, 64×93 cm
05-0925 Város II. / Town II, 1977, o, p, fa, 64×93 cm
06-0096 Város III. / Town III, 1977, o, p, farost, 64×93 cm
07-0097 Város / Town, 1977, o, p, farost, 62×80 cm
08-0732 Viszonyok / Relations, 1977, o, p, fa, 60×91 cm
09-0984 Háztetők sorozat II. / Roofs Series II, 1977, o, p, fa, 75×110 cm
10-0117 Murális tanulmány I. / Mural Study I, 1977, o, p, farost, 70×75 cm
11-0119 Murális tanulmány II. / Mural Study II, 1977, o, p, farost, 70×75 cm
12-0121 Murális tanulmány III. / Mural Study III, 1977, o, p, farost, 70×75 cm
13-1131 Murális tanulmány IV. / Mural Study IV, 1978, o, p, farost, 70×75 cm
14-0123 Murális tanulmány V. / Mural Study V, 1978, o, p, farost, 75×70 cm
15-0964 Motívumok IV. / Motifs IV, 1979, o, p, fa, 74×74 cm
16-0963 Tanulmány / Study, 1979, o, p, fa, 72×79 cm

05A (1977)
01-0147 Város s. II. / Town II, 1977, tollrajz, papír, 32×48 cm
02-0877 Város s. III. / Town III, 1977, tollrajz, színes t, papír, 33×48 cm
05B (1978)
01-0148 Viszonyok I. / Relations I, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm
02-0145 Tetők / Roofs, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm
03-0149 Viszonyok II. / Relations II, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm
04-0150 Viszonyok III. / Relations III, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm
05-0130 Ablak III. / Window III, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm
06-0151 Viszonyok IV. / Relations IV, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm
07-0146 Város II. / Town II, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm
08-0142 Tanulmány I. / Study I, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm
09-1107 Viszonyok V. / Relations V, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

04B (1977-79) (2001)
01-0116 Murális kép / Mural Picture, 1977, anyagában színezett poliészter, fa, 120×150 cm
02-0768 Murális Tanulmány / Mural Study, 1978, anyagában színezett poliészter, fa, 200×150 cm

10-0128 Ablak I. / Window I, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm
11-0152 Viszonyok VI. / Relations VI, 1978, tollrajz, papír,
32×48 cm
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12-0138 Kompozíció IV. / Composition IV, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

08-0155 Zöldes-kék / Greenish Blue, 1982, a, v, 50×60 cm

13-0136 Kompozíció II. / Composition II, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

09-0856 Ellentét / Contrast, 1982, a, v, 80×70 cm

14-0137 Kompozíció III. / Composition III, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

10-0857 Ellentét / Contrast, 1983, a, v, 60×56 cm

15-0965 Ablakok I. / Windows I, 1978, tollrajz, papír, 32×47 cm

11-0160 Kitörés / Eruption, 1983, a, v, 60×70 cm

16-1031 Ablakok IV. / Windows IV, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

12-0166 Jelzés / Signing, 1983, a, v, 40×40 cm

17-0129 Ablak II. / Windows II, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm
07 Ablakrovások / Window Runes (1983-1985)

18-0140 Szerkezet / Structure, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm
19-0131 Arányok I. / Proportions I, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

01-0170 Tamga, 1983, a, v, 40×40 cm

20-0132 Arányok II. / Proportions II, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

02-0163 Jel (Jelzés) / Sign (Signing), 1983, a, v, 40×40 cm

21-0135 Kompozíció I. / Composition I, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

03-1116 Ablakrovás (Imola) / Window Rune (Imola), 1984, a, v, 65×60 cm

22-0143 Tanulmány II. / Study, 1978, tollrajz, papír, 32×48 cm

04-0171 Viszony / Relation, 1984, a, v, farost, 100×80 cm
05-0161 Álmos / Álmos, 1984, a, v, 40×40 cm

05C (1979)

06-0165 Jelek /Signs, 1984, a, v, 40×60 cm

01-0144 Térkonstrukció / Spatial Structure, 1979, makett, fa, 10×4×3,5 cm

07-0168 Rovásikon / Rune Icon, 1984, a, v, 40×40 cm

02-0938 Ablak / Window, 1979, tollrajz, papír, 13,5×18,5 cm
03-1089 Arányok / Proportions, 1979, tollrajz, papír, 14×20 cm

08-0162 Este / Evening, 1984, a, v, 60×55 cm
09-0169 Széttört rovás / Broken Rune, 1984, a, v, 60×55 cm
10-0172 Zsennyei ablakrovás / Window Rune at Zsennye, 1985, a, v, 50×50 cm

05D (1980)

11-0779 Este / Evening, 1985, a, v, 80×70 cm

01-0139 Konstrukció / Structure, 1980, tollrajz, papír, 32×48 cm
02-0153 Viszonyok VII. / Relations VII, 1980, tollrajz, papír, 32×48 cm

12-0167 Kapcsolat I. / Connection I, 1985, a, v, 60×60 cm
13-1130 Kapcsolat II. / Connection II, 1985, a, v, 60×60 cm
14-0164 Jeleim / My Signs, 1985, a, v, 70×70 cm

05E (1981)
01-0961 Impresszió / Impression, 1981, tollrajz, papír, 33×49 cm

08 Angyal születik / An Angel is Born (1986-1994) (2006)

02-0134 Kapcsolat / Connection, 1981, tollrajz, papír, 32×48 cm
03-0133 Félig nyitva / Half Open, 1981, tollrajz, papír, 32×48 cm
04-0141 Születés / Birth, 1981, tollrajz, papír, 32×48 cm

08A In memoriam Sárika, Apám / In Memoriam Sárika and My Father (1986-87)
01-0174 Ballada / Ballad, 1986, a, v, 70×60 cm
02-0177 Kislányom emlékére (Triptichon) / In Memory of My Daughter (Triptych), 1986, a, v, (3×)

06 Házak, Ablakok / Houses, windows (1981-1983)
01-0156 Viszonyok / Relations, 1981, a, v, 90×100 cm

150×150 cm
03-0175 In memoriam I., 1986, a, v, 153×120 cm

02-1028 Ablak / Window, 1981, a, v, 80×70 cm

04-0176 In memoriam II., 1986, a, v, 220×106 cm

03-0158 Elmozdult ablak / Crabbed Window, 1981, a, v, 80×70 cm
04-0157 Kitörés / Eruption, 1982, a, v, 100×90 cm

05-0180 In memoriam III., 1986, a, v, 230×80 cm
06-0173 Angyali üdvözlet / The Annunciation, 1987, a, v, 180×180 cm

05-0159 Ablak / Window, 1983, a, v, 39×36 cm

07-0178 Kitörés / Eruption, 1987, a, v, 130×125 cm

06-0154 Kettős Ablak / Double Window, 1982, a, v, 40×60 cm
07-0741 Ablakikon / Window Icon, 1982, a, v, 50×65 cm

08-1036 Nagy utazás / Great Journey, 1987, a, v, 64×65 cm
09-0179 Nagy utazás / Great Journey, 1987, a, v, 100×80 cm
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08B „S” formájú absztrakt angyalok / S-shaped
Abstract Angels (1986-92)

08-1027 Csillagvándor / Star Wanderer, 1991, a, v, 130×120 cm
09-1155 Gravitáció / Gravitation, 1992, a, karton, 19×15 cm

08B-1 (1986-91)
01-0190 Holdleány / Moon Girl, 1986, a, v, 177×110 cm
02-1011 Angyal születik / An Angel is Born / An Angel is Born,
1987, a, v, 90×90 cm

08B-4 (1990-91)
01-0184 Angyal / Angel, 1990, a, v, 40×30 cm
02-0198 Zöld angyal / Green Angel, 1990, a, v, 60×45 cm

03-0183 A nagy utazás / The Great Journey, 1987, a, v, 100×80 cm
04-0200 Zuhanó angyal / Falling Angel, 1987, a, v, 95×90 cm
05-0951 A Nő / The Woman, 1987, a, v, 135×105 cm
06-0192 Kapcsolat / Connection, 1988, a, v, 140×140 cm
07-1115 A nagy utazó / The Great Traveller, 1988, a, v, 130×110 cm

03-0839 Angyal születik / An Angel is Born, 1990, a, v, 50×70 cm
04-0933 Metamorfózis / Metamorphosis, 1991, a, karton, 19,5×16 cm
05-0789 Nagy utazás / Great Journey, 1991, a, v, 120×115 cm
06-0191 A nagy utazás / The Great Journey, 1991, a, v, 130×130 cm
07-0962 Metamorfózis / Metamorphosis, 1991, a, farost, 19,5×14 cm

08-0188 Gravitáció / Gravitation, 1988, a, v, 178×124 cm
09-0186 Ballada S-ről (Triptichon) / Ballad of S (Triptych), 1989, a, v, (3×)
230×110 cm
10-1007 Triptichon / Triptych, 1989, a, v, 115×240 cm
11-0185 Angyal születik (Triptichon)/ An Angel is Born (Triptych), 1990, a, v,
140×290 cm
12-0880 Táncoló angyal / An Angel Dancing, 1990, a, v, 100×80 cm
13-0197 Üzenet / Message, 1990, a, v, fa, 80,5×60 cm
14-0831 Metamorfózis / Metamorphosis, 1991, a, v, 130×130 cm

08C Fecske / Swallow (1987-94) (2006)
01-0202 A nagy utazás (Fecske) / The Great Journey (Swallow), 1987, a, v, 100×95 cm
02-0206 Nagy utazás / Great Journey, 1990, a, v, 100×70 cm
03-0204 Felhők felett / Above the Clouds, 1990, a, v, 100×90 cm
04-0203 Diptychon / Diptych, 1992, a, v, (2×) 150×150 cm
05-0926 Sebzett madarak / Wounded Birds, 1992, a, v, 54,5×85 cm
06-0207 Útközben / On the Road, 1992, a, v, 88×98 cm
07-1032 Nagy utazás / Great Journey, 1994, a, v, 15×10 cm
08-0205 Jelt hozó hírnök / A Sign-bearing Messenger, 2006, a, fa, 110×130 cm

08B-2 (1987)
01-0195 Nagy utazás / Great Journey, 1987, a, v, 200×100 cm
02-0199 Felhők között / Among Clouds, 1987, a, v, 200×100 cm

09 Politika, Morál, Történelem / Politics, Conduct,
History (1987-1992) (2000-2006)
01-0215 Angyal érkezik (Hírnök) / An Angel is Coming (Messenger), 1987, a, v, 82×82 cm

08B-3 (1987-92)
01-1139 Metamorfózis / Metamorphosis, 1987, ofnyomat, papír, 20×20 cm
(Művésztelepi G., mappa-katalógus)
02-1140 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 1987, ofnyomat, papír, 20×20 cm
(Művésztelepi G., mappa-katalógus)
03-0181 Nagy utazás / Great Journey, 1988, a, v, 150×80 cm
04-0196 Táncoló angyalok / Angels Dancing, 1988, a, v, 100×70 cm
05-0194 Metamorfózis / Metamorphosis, 1988, a, v, 176×119 cm
06-1002 Metamorfózis / Metamorphosis, 1989, a, v, 205×98 cm
07-0189 Háztetők felett (Triptichon) / Above Roofs (Triptych), 1991, a, v, 100×270 cm

02-0212 Erdélyi trilógia (Triptichon) / A Transylvanian Trilogy (Triptych), 1988,
a, v, (3×) 200×100 cm
03-0210 Diptychon / Diptych, 1989, a, v, (2×) 210×120 cm
04-1003 Égi vándor (Metamorfózis) / Celestial Wanderer
(Metamorphosis), 1989, a, v, 210×120 cm
05-0218 Zuhanás (Üstökös) / Fall (Comet), 1989, a, v, 180×240 cm
06-0928 A gyilkos háromszög / The Murderer Triangle, 1990, a, v,
28,5×26,5 cm
07-0201 Megölt angyal / An Angel Murdered, 1990, a, v,
28,5×27,5 cm
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08-0748 Születés / Birth, 1990, a, v, 142×134 cm

04-0902 Szobámba bejött az angyal / The Angel Came into my

09-0193 Korpusz / Corpus, 1990, a, v, 120×110 cm

Room, 1993, 94×84 cm

10-0187 Ecce homo, 1990, a, v 100×90 cm

05-0228 Születés / Birth, 1994, a, v, fa applikáció, 80×200 cm

11-0208 Angyal született (Unicornis, Diptychon) / An Angel is Born (Unicorn, Diptych), 1991, a, v, (2×) 130×130 cm
12-0216 Születés (Kapcsolat) / Birth (Connection), 1992, a, v, 200×300 cm

06-0236 Hajnali angyal / Dawn Angel, 1994, a, v, fa, 46×100 cm
07-0234 Születés (Diptychon) / Birth (Diptych), 1994, a, v, (2×)

13-0910 Kétszárnyú repülés / A Two-winged Flight, 1992, a, v, 31×28,5 cm

35×50 cm

14-0251 Kis magyar őrangyal (Diptychon) / A Little Hungarian Guardian Angel (Diptych), 2000, a, v, (2×) 200×100 cm

08-0223 A jó hírt hozó angyal (Szárnyas oltár) / The Angel Bringing

15-0295 Ég és föld között / Between Heaven and Earth, 2002, a, m papír, fa, (2×) 200×100 cm

the Good News (Winged Altar), 1994, a, aranyfüst, ezüst, fa,

16-0806 Harangangyal / Bell Angel, 2006, a, m papír, 100×70 cm

110×150 cm

17-0744 Agresszió (Diptychon) / Aggression (Diptych), 2006, a, v, 150×100 cm

09-0231 Álomangyal / Dream Angel, 1994, kollázs, ofszetpapír, 10×7 cm
10-0973 A látogató / The Visitor, 1994, kollázs, vegy tech, 15,5×12,5 cm

10 „S – Á” (

–

) formájú absztrakt angyalok / s-á-shaped abstract

11-0758 Látomás / Vision, 1994, kollázs, 14,5×19,5 cm

Angels (1992-2008)

12-0814 A látogató / The Visitor, 1994, kollázs, vegy tech, 14,5×10,5 cm
13-0833 A jó hírt hozó angyal / The Angel Bringing the Good News, 1994, a, v,

10A (1992-03)

88×65 cm

10A-1 (1992-95)

14-1038 Szentendre felett / Above Szentendre, 1994, a, v, 100×40 cm

01-0767 Kék angyal / Two Angels, 1992, a, v, 19×15 cm

15-1064 Útközben / On the Road, 1994, a, v, 60×50 cm

02-0241 Álomangyal / Dream Angel, 1993, a, v, 100×200 cm

16-0930 Kékszárnyú angyal / An Angel with Blue Wings, 1994, a, fa, 24×18 cm

03-0240 Angyal született / An Angel is Born, 1993, a, v, 95×85 cm

17-0776 Piros ruhás angyal / An Angel in Red Clothes, 1994, a, fa, 24×18 cm

04-0970 Angyal sárga fényben / Angel in Yellow Light, 1993, a, karton, 20,5×14,5 cm
05-0932 Naplemente / Sunset, 1993, a, fa, 17×12 cm

18-0226 Angyal született Szentendrén / An Angel is Born in Szentendre, 1994, a, arany,
ezüst, fa, 50×66 cm

06-0246 Angyal vörös és kék háttér előtt / Angel with Red and Blue Background,
1993, a, fa, 17×10,5 cm

19-0229 Szentendre fölött / Above Szentendre, 1996, a, arany, ezüst, fa, 29×18 cm
20-0235 Angyal a város felett / An Angel above the Town, 1996, a, v, 80×60 cm

07-1069 Vándor / Wanderer, 1993, a, v, 21×28 cm

21-0219 Nappali angyal / Daytime Angel, 1998, a, m papír, 23×18 cm

08-0931 Hajnali angyal / Dawn Angel, 1993, a, m papír, 11×16 cm

22-0220 Hajnali angyal / Dawn Angel, 1998, a, v, 25,5×75,5 cm

09-0939 Hajnali angyal / Dawn Angel, 1995, a, v, 90×70 cm
10A-3 (1993-03)

10-0244 Születés / Birth, 1994, a, v, 73×115 cm

01-0944 Föld és ég között / Between Heaven and Earth, 1993, p, karton, 70×50 cm
10A-2 (1993-98)

02-0943 Angyal érkezett / An Angel has Come, 1994, a, m papír, 43×20 cm

01-0225 Amikor a nap felkelt, eljönnek az angyalok / When the Sun
Rises, the Angels come, 1993, p, karton, 100×210 cm

03-0221 Angyalikon / Angel Icon, 1994, a, arany, karton, 26×21 cm
04-0879 Angyal érkezett / An Angel has Come, 1994, a, m papír, 60×80 cm

02-0224 Ahogyan én látom (Angyal) / As I See it (Angel), 1993, a , v,
100×80 cm

05-1113 Szárnyaló / Soarer, 1994, a, m papír, 80×80 cm
06-0245 Találkozás / Encounter, 1995, a, m papír, 60×50 cm

03-0233 Szentendre felett / Above Szentendre, 1993, a, v,
200×100 cm

07-0222 A földre szállt angyal / The Angel Descended to Earth, 1996, a, m papír, 58×40 cm
08-0983 Hajnali angyal / Dawn Angel, 1996, a, karton, 30×24 cm
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09-0927 Egy másik világban / In Another World, 1996, a, m

10C (1994-08)

papír, 75×75 cm

10C-1 (1994-98)

10-1092 Földközelben / Near the Earth, 1997, a, v, 20×20 cm

01-1138 Útközben / On the Road, 1994, a, v, 70×50 cm

11-1070 Angyal / Angel, 1997, a, v, 15×10 cm
12-0227 Kék angyal / Blue Angel, 1997, a, v, 50×40 cm
13-0232 Kapcsolat II. / Connection II, 1997, a, m papír, falemez,
150×150 cm

02-0967 Angyal érkezett / An Angel has Come, 1994, a, m papír, 20,5×26,5 cm
03-0269 Útközben / On the Road, 1994, a, m papír, 60×78 cm
04-0769 Nagy utazás / Great Journey, 1995, a, v, 200×130 cm
05-1051 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 1996, a, m papír, 75×75 cm

14-0243 Kitörés (Diptychon) / Eruption (Diptych), 1997, a, v, (2×)

06-0271 Napfényben / In Sunlight, 1996, a, v, 90×100 cm

210×110 cm
15-0237 Napfényben / In Sunlight, 1998, a, m papír, 75×75 cm

07-1052 Angyal-pár / Angel Couple, 1996, a, v, 50×40 cm
08-0257 Dorkói angyal / A Dorkó Angel, 1996, a, m papír, 75×75 cm

16-0238 Nappal és éjszaka / Day and Night, 1998, a, m papír, 75×75 cm
17-1042 Hajnali angyal / Dawn Angel, 1998, a, v, 60×50 cm
18-0242 In memoriam Cz. Á., 2000, a, m papír, 50×70 cm
19-0239 Születés (A remény angyala) / Birth (the Angel of Hope), 2002, a, v, 75×75 cm
20-0864 Angyalikon / Angel Icon, 2003, vegy tech, papír, 13×9 cm

09-0261 Szomorú angyal / Sad Angel, 1996, a, m papír, 75×75 cm
10-1122 Kék angyal / Blue Angel, 1997, a, m papír, 75×75 cm
11-1035 Útközben / On the Road, 1998, a, m papír, 75×75 cm
12-0894 Érkezés / Arrival, 1998, a, m papír, 75×75 cm
13-1141 Ég és föld között / Between Heaven and Earth, 1998, a, m papír, 75×75 cm
14-0268 Látogató / Visitor, 1998, a, m papír, 75×75 cm

10B (1992-93) (1997-04)
01-0248 Hírnök / Messenger, 1992, a, v, 28×22 cm
02-1148 Miles Davis emlékére / In Memory of Miles Davis, 1992, a, v, 118×80 cm
03-0832 Templom felett / Above a Church, 1993, a, v, 95×85 cm
04-0230 Látomás / Vision, 1993, a, v, 91×64 cm
05-1054 Város / Town, 1993, a, v, 140×120 cm
06-0855 Ablakom előtt vár az angyal / The Angel is Waiting in front of My Window, 1993, a,
v, (2×) 85×105 cm
07-1046 A megérkezett / The Arrived One, 1997, a, m papír, 75×75 cm
08-0909 Nagy utazás / Great Journey, 1998, a, v, 30×40 cm
09-0364 Időutazó angyal / Time-travelling Angel, 1999, a, m papír, 50×70 cm
10-0999 Kapcsolat / Connection, 2001, a, v, 40×50 cm
11-0249 Kapcsolat / Connection, 2001, a, v, 130×130 cm
12-0835 Árnyék angyal / Shade Angel, 2001, a, v, 30×40 cm

10C-2 (1994-99)
01-0992 Álomangyal / Dream Angel, 1994, a, m papír, 60×78 cm
02-0969 Fony, este / Evening at Fony, 1996, a, m papír, 10,5×10,5 cm
03-0912 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 1998, a, m papír, 10×7 cm
04-0250 Éjszakai angyal / Night Angel, 1998, a, m papír, 23×18 cm
05-0259 Nagy utazás / Great Journey, 1998, a, m papír, 12×25,8 cm
06-0253 A csend angyala / The Angel of Silence, 1998, a, m papír, 52×42,5 cm
07-0904 Éjszakai angyal / Night Angel, 1998, a, m papír, 25×20 cm
08-0265 Nagy utazás / Great Journey, 1998, a, m papír, 50×70 cm
09-0993 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 1998, a, m papír, 18×13 cm
10-0255 Szentendrei hajnal (Diptychon) / Szentendre Dawn (Diptych),
1999, a, v, (2×) 70×70 cm
11-0264 Nagy utazás / Great Journey, 1999, a, karton, 15×10 cm

13-0761 Az angyal hajnalban érkezik / The Angel Comes at Dawn, 2001, a, v, 40×50 cm
14-0763 In memoriam (Maci), 2001, a, m papír, 21×29 cm
15-1017 Amikor valaki elment / When somebody has Left, 2001, a, m papír, 60×80 cm
16-0918 Angyal-pár / Angel Couple, 2004, a, m papír, 70×70 cm

10C-3 (1994-04)
01-0950 Őszi angyal / Autumn Angel, 1994, a, v, 130×96 cm
02-0723 Angyal / Angel, 1994, a, v, 13×9 cm
03-0746 Angyal érkezett / An Angel has Come, 1994, a, m papír, 35×35 cm
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09-0834 Lépés a jövőbe (Angyal) / A Step into the Future, 2000,

05-1030 Nagy utazás / Great Journey, 1995, a, v, 30×30 cm

a, v, 23×62,5 cm

06-0263 Nagy utazás / Great Journey, 1996, a, m papír, 75×75 cm

10-0286 Kitörés / Eruption, 2001, a, m papír, 50×70 cm

07-0258 Angyal-pár / Angel Couple, 1997, a, v, 40×30 cm

11-1014 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 2001, a, m papír,

08-0294 Angyal érkezett / An Angel has Come, 1999, a, m papír, 59,5×78,5 cm

80×63 cm

09-0841 Ég és föld között / Between Heaven and Earth, 2000, a, m papír, átm: 30 cm

12-0914 Hajnal / Daybreak, 2002, a, v, 30×40 cm

10-0267 Hommage à Matyó, 2004, a, m papír, 75×75 cm
10C-6 (1996-02)
10C-4 (1994-08)

01-1059 Útközben / On the Road, 1996, a, m papír, 70×50 cm

01-0777 Ég és föld között / Between Heaven and Earth, 1994, a, v, 73×114 cm

02-1065 Angyal / Angel, 1997, a, m papír, 85×85 cm

02-1067 Cél előtt (Angyal) / Before the Destination (Angel), 1994, a, m papír, 39×33 cm

03-0299 Kapcsolat V. / Connection V, 1997, a, m papír, 150×150 cm

03-0260 Angyal érkezett (Diptychon) / An Angel has Come (Diptych), 1994, a, v, (2×) 90×90 cm

04-0293 Kapcsolat / Connection, 1997, a, m papír, 50×70 cm

04-0252 Valahol az égen / Somewhere in the Sky, 1994, a, v, 22,5×61 cm

05-1055 Kék angyal / Blue Angel, 1997, o, v, 60×40 cm

05-0262 Angyal / Angel, 1995, festett műgyanta, aranyfüst, rétegelt lemez, fém, Szentendre

06-0301 Kitörés / Eruption, 1998, a, m papír, 75×75 cm

06-0254 Hajnali angyal (Diptychon) / Dawn Angel (Diptych), 1995, p, papír, (2×) 75×75 cm

07-1012 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 1998, a, v, 75×75 cm
08-0303 Vörös ruhás angyal / An Angel in Red Clothes, 1998, a, m papír, 75×75 cm

07-0266 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 1996, a, v, 20×30 cm

09-1063 Felhők előtt / Before Clouds, 1998, a, m papír, 79×79 cm

08-0827 Utazó angyal / A Travelling Angel, 1996, a, v, 100×80 cm

10-1057 Ég és föld között / Between Heaven and Earth, 1998, a, m papír, 75×75 cm

09-1061 Angyal-pár / Angel Couple, 1996, a, m papír, 75×75 cm
10-0721 A Hírnök / The Messenger, 2001, a, v, 32×52,5 cm

11-0298 Felhők között / Among the Clouds, 1998, a, v, 245×221 cm
12-0734 Kitörés / Eruption, 1998, a, m papír, 18×13 cm

11-0793 Angyal / Angel, 2002, bronz, 16×15×12 cm
12-0891 Álomangyal / Dream Angel, 2002, a, v, 40×50 cm
13-0755 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 2003, a, m papír, 18×13 cm
14-0270 Angyal érkezett / An Angel has Come, 2008, olajkép, a, v, 20×15 cm

13-0302 Útközben / On the Road, 1998, a, v, 30×40 cm
14-0840 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 1998, a, m papír, átm: 50 cm
15-0878 A Nagy utazás / The Great Journey, 1999, a, m papír, 100×70 cm
16-1023 Már az angyalok sem repülnek / Even Angels Fly No Longer, 1999, a, m papír,

10C-5 (1995-02)

80×60 cm

01-0852 Nagy utazás / Great Journey, 1995, a, v, 60×40 cm
02-0854 Ég és föld között / Between Heaven and Earth, 1997, a, v, 40×60 cm

17-0300 Zöld angyal / Green Angel, 2001, a, m papír, 50×70 cm
18-1137 Angyal-pár / Angel Couple, 2001, a, v, 80×60 cm
19-0960 Ég és föld között / Between Heaven and Earth, 2002, o, v, 30×23 cm

03-0289 Hírnök / Messenger, 1997, a, v, 80×70 cm
04-0290 Útközben / On the Road, 1997, a, v, 250×150 cm

20-0296 Ég és föld között / Between Heaven and Earth, 2002, a, v, 40×30 cm

05-0291 Város fölött / Above the Town, 1998, a, m papír, 80×60 cm
06-0977 Az égi hajós / The Heavenly Boatsman, 1998, a, m papír,

10C-7 (1997-01)
01-0247 Angyalok / Angels, 1997, festett fa, ágak, poliésztergyanta, mag: 5 m; mag: 4 m

75×75 cm
07-0288 Angyal érkezett / An Angel has Come, 1998, a, v, 243×370 cm
08-0287 Hajnali angyal / Dawn Angel, 1998, a, m papír,
23×18 cm

02-0861 Dolmári angyalok / Dolmar Angels, 1997, a, m papír, 75×75 cm
03-0922 Dolmár-angyal / A Dolmar Angel, 1997, a, m papír, 60×45 cm
04-0790 Sárga angyal / Yellow Angel, 1997, a, v, 100×90 cm
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05-0321 Angyal napfényben / Angel in Sunlight, 1997, a, v,
60×50 cm
06-0363 Születés / Birth, 1999, p, papír, 80×60 cm
07-0362 Nagy utazás / Great Journey, 1999, a, m papír, 50×70 cm
08-1024 A jel / The Sign, 1999, a, m papír, 60×80 cm
09-0368 Viszonyok (Születés) / Relations (Birth) , 2001, a, m papír,
60×83 cm

11-0360 Angyal-pár / Angel Couple, 1997, a, p, m papír, 75×75 cm
12-0366 Angyal, 1997, a, v, 68×88 cm
13-1142 Angyal-pár / Angel Couple, 1997, a, v, 40×60 cm
14-1105 Egyensúly / Balance, 1998, a, m papír, 40×30 cm
15-0845 Angyal-pár / Angel Couple, 1998, a, v, 40×60 cm
16-0976 Angyal-pár / Angel Couple, 1998, a, m papír, 70×70 cm
17-0890 Születés / Birth, 1998, a, v, 40×30 cm

10-1020 Kapcsolat / Connection, 2001, a, m papír, 60×80 cm

18-0361 Érkezés / Arrival, 1999, a, m papír, 80×60 cm

11-0997 Kapcsolat / Connection, 2001, a, m papír, 50×70 cm

19-1045 Születés / Birth, 1999, a, m papír, 50×70 cm
20-0998 Kapcsolat / Connection, 2001, a, m papír, 70×50 cm

10C-8 (1995) (1998-00)
01-0975 Angyal / Angel, 1994-95, C-print, papír, 14,5×14,5 cm

21-1171 Éjszakai angyal / Night Angel, 2002, a, v, 40×30 cm
22-0801 Angyal-kapcsolat / Angel Connection, 2004, a, v, 100×80 cm

02-0304 A zöld angyal / Green Angel, 1998, a, v, 75×75 cm
03-0305 Lebegő angyalok I. / Hovering Angels I, 2000, a, papír, v,
80×270 cm
04-0306 Lebegő angyalok II. / Hovering Angels II, 2000, a, papír, v,
80×270 cm
05-0307 Lebegő angyalok III. / Hovering Angels III, 2000, a, papír, v,
80×270 cm
06-0308 Lebegő angyalok IV. / Hovering Angels IV, 2000, a, papír, v, 80×270 cm

11B (1996-03)
01-0323 A jel (Kollázs) / The Sign (Collage), 1996, a, m papír, 75×75 cm
02-0792 Angyal született / An Angel is Born), 1996, a, m papír, 50×70 cm
03-1033 Angyal-pár / Angel Couple, 1996, a, m papír, 50×70 cm
04-0787 Angyal-pár / Angel Couple, 1996, a, m papír, 75×75 cm
05-0273 Felhők között / Among Clouds, 1998, a, m papír, 75×75 cm
06-0745 Angyalok napfényben / Angels in Sunlight, 1999, a, m papír, 59×77,5 cm
07-0369 In memoriam Cz. Á., 2000, a, m papír, 80×60 cm

11 Rombusz, Háromszög, Sokszög, Ellipszis angyalok / Rhombs,
Triangles, Polygons, eLLIPSES ANgels (1994-2004)
11A (1994-04)
01-0876 Metamorfózis / Metamorphosis, 1994, a, p, m papír, 80×60 cm
02-0214 Angyal-pár / Angel Couple, 1995, a, m papír, 75×75 cm

08-0370 Születés / Birth, 2002, a, m papír, 50×70 cm
09-0720 Hírnök / Messenger, 2003, a, m papír, 68×50 cm
12 Születés / Kapcsolat, Érkezés /
Birth, Connection, arrival
(1994-2005)

03-0749 Nagy utazás / Great Journey, 1995, a, v, 100×200 cm
04-0315 Alkonyi angyal / Twilight Angel, 1997, a, v, 50×40 cm
05-0316 Angyalok / Angels, 1997, a, v, 40×40 cm
06-0317 Bíbor angyal / Purple Angel, 1997, a, v, 40×40 cm
07-0318 Sárga angyal / Yellow Angel, 1997, a, v, 40×40 cm
08-0319 Kapcsolat / Connection, 1997, a, v, 40×50 cm
09-0320 Angyal-pár / Angel Couple, 1997, a, karton, 18×13 cm
10-1048 Angyal-pár / Angel Couple, 1997, a, m papír, 50×70 cm

12A (1994-02)
01-0333 Születés / Birth, 1994, a, m papír, 75×75 cm
02-0905 Kapcsolat / Connection, 1994, a, m papír, 75×75 cm
03-1050 Kapcsolat / Connection, 1995, a, m papír, 75×75 cm
04-0345 Túlvilági kapcsolat / Connection with the Hereafter, 1996,
a, m papír, 75×75 cm
05-0995 Angyal született / An Angel is Born, 1996, a, m papír, 72×72 cm
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09-0329 Felhők között / Among Clouds, 2001, a, m papír, 55×75 cm
10-1019 Hajnal / Daybreak, 2001, a, m papír, 15×11 cm

07-0338 Túlvilági kapcsolat / Connection with the Hereafter, 1997, a, v,

11-0328 Föld angyala / The Angel of the Earth, 2005, a, v, átm:

80×80 cm

60 cm

08-1039 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 1997, a, v, 80×70 cm
09-1049 Születés / Birth, 1997, p, papír, 50×40 cm

12C (1997-99)

10-0335 Születés / Birth, 1997, a, v, 40×40 cm

01-0353 Nagy utazás / Great Journey, 1997, a, m papír, 75×75 cm

11-0750 Kapcsolat (Hírnök) / Connection (Messenger), 1998, a, m

02-0354 Angyal érkezett / An Angel has Come, 1998, a, m papír,

papír, 150×120 cm

75×75 cm

12-0334 Angyal, 1998, p, m papír, 50×40 cm

03-0357 Nappal és éjszaka / Day and Night, 1998, a, m papír, 75×75 cm

13-0337 Születés / Birth, 1998, a, m papír, 70×50 cm

04-0358 Hajnali érkezés / Dawn Arrival, 1998, a, m papír,

14-0336 Születés / Birth, 1998, a, m papír, 70×50 cm

75×75 cm

15-0343 In memoriam, 1999, p, m papír, 80×60 cm

05-0843 Angyal érkezett / An Angel has Come, 1998, a, v, 100×70 cm

16-0898 In memoriam (Matyó), 1999, p, m papír, 80×60 cm

06-0850 Esti angyal / Night Angel, 1998, a, v, 40×50 cm

17-0945 Születés / Birth, 1999, a, m papír, 78×58 cm

07-1094 Angyal érkezett / An Angel has Come, 1998, a, m papír, 75×75 cm

18-1075 Születés / Birth, 2000, p, m papír, 70×50 cm

08-0355 Nappali érkezés / Daytime Arrival, 1999, a, m papír, 70×50 cm

19-1091 Születés / Birth, 2000, a, m papír, 20×20 cm
20-0342 Születés / Birth, 2000, a, v, 18×13 cm

12D (1997-01)

21-0725 Születés / Birth, 2000, a, fa, 59,5×43,5 cm

01-1044 Kapcsolat / Connection, 1997, a, v, 50×40 cm

22-0339 Születés / Birth, 2000, a, v, 80×60 cm

02-0348 Kapcsolat (Angyalok, Diptychon) / Connection (Angels, Diptych), 1997, a, v, (2×)

23-0949 Angyal született, 2000, a, v, 110×81 cm

240×120 cm

24-0341 Születés / Birth, 2000, a, fa, 60×50 cm

03-0346 Ég és föld között / Between Heaven and Earth, 1997, a, v,

25-0340 Születés / Birth, 2000, a, m papír, 80×55 cm

250×150 cm

26-0846 Angyal született / An Angel is Born, 2001, a, m papír, 60×80 cm
27-0948 Kapcsolat / Connection, 2002, o, p, fa, 80×90 cm

04-0347 Amikor a nap felkelt / When it Rose, 1997, a, v, 250×150 cm
05-0352 Kapcsolat II. / Connection II, 1997, a, m papír, 150×150 cm

12B (1996-01) (2005)

06-0351 Kapcsolat / Connection, 1997, a, m papír, 30×22 cm
07-0349 Kapcsolat / Connection, 1998, a, m papír, 75×75 cm

01-0907 Kapcsolat / Connection, 1996, a, v, 90×100 cm
02-0324 Éjszakai angyal / Night Angel, 1997, a, v, 103×215 cm

08-0276 Víz felett / Above the Waters, 1998, a, v, 50×60 cm
09-0350 Kapcsolat / Connection, 1998, a, m papír, 75×75 cm

03-0327 Kapcsolat / Connection, 1997, a, v, 40×40 cm
04-0331 Amikor felkel a nap / When the Sun Rises, 1997, a, v, 50×40 cm

10-1043 Angyalikon / Angel Icon, 1998, a, v, 50×40 cm
11-0901 Víz felett utazó / The One Travelling above the Waters, 1999, a, m papír,

05-0326 Esti angyal / Night Angel, 1997, a, v, 40×40 cm
06-0332 Éjszaka, hajnal, nappal / Night, Daybreak, Daytime, 1997, a, m
papír, 75×75 cm

77×107 cm
12-1136 Kapcsolat / Connection, 2000, a, m papír, 75×75 cm

07-0330 Napfényben / Sunlight, 1997, a, v, 50×40 cm

13-1000 Kapcsolat / Connection, 2001, a, v, 40×60 cm

08-0325 Hajnal / Daybreak, 1997, a, m papír, 75×75 cm
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05-0275 Kapcsolat IV. / Connection IV, 1997, a, m papír, 150×150 cm

angyalok / Á-S-shaped Abstract Angels

06-0274 Kapcsolat / Connection, 1997, a, m papír, 150×150 cm

(1995-2001)

07-1072 Kék angyal / Blue Angel, 1999, a, m papír, 55×35 cm
08-0772 Angyal érkezett / An Angel has Come, 2001, a, m papír, 25×18 cm

13A (1995-97)

09-0871 Angyalok találkoznak / Angels are Meeting, 2003, a, m papír, 84×60 cm

01-0314 Sárgaruhás angyal / An Angel in Yellow Clothes, 1995, a, v,
120×101 cm

14B (1996-04)

02-0713 A piros ruhás angyal / An Angel in Red Clothes, 1995, a, v,
105×182 cm
03-0310 Éjszakai angyal (A látogató) / Night Angel (the Visitor), 1995, a, papír,
70×50 cm
04-0309 Angyal megjelent / The Angel Appeared, 1995, a, karton, 20×18 cm
05-1060 Metamorfózis / Metamorphosis, 1996, a, m papír, 60×80 cm
06-0313 Rét felett suhanó / The One Flitting above the Meadow, 1996, a, v,
100×150 cm
07-0735 A hegyen táncoló angyal / An Angel Dancing on the Mountain, 1997, a, v, fa,
14,5×20 cm

01-0277 Éjszakai angyal (Matyó) / Night Angel (Matyó), 1998, a, m papír, 75×75 cm
02-0278 Víz fölötti angyal / Angel above the Waters, 1998, a, m papír, 75×75 cm
03-0896 Az éjszakai angyal / Night Angel, 1998, a, m papír, 75×75 cm
04-0281 Kék angyal / Blue Angel, 1998, a, m papír, 75×75 cm
05-1058 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 1998, a, m papír, 75×75 cm
06-0279 Angyal-pár / Angel Couple, 1998, a, m papír, 94×61 cm
07-0934 Szentendrei angyal / Szentendre Angel, 1998, a, m papír, 10×10 cm
08-1117 A nagy utazó angyal / The Great Traveller, 1998, a, m papír, 60×80 cm
09-1001 Kék angyal / Blue Angel, 2001, a, m papír, 70×50 cm
10-0971 Angyal-pár / Angel Couple, 2004, a, m papír, 70×70 cm

08-0312 Metamorfózis / Metamorphosis, 1997, a, v, 250×150 cm
09-0311 Kapcsolat / Connection, 1997, a, m papír, 75×75 cm

14C (1998-05)
01-0280 Hajnali angyal / Dawn Angel, 1998, a, m papír, 75×75 cm

13B (1996-01)
01-0359 Találkozás / Encounter, 1996, a, m papír, 60×80 cm
02-0365 Találkozó angyalok / Angels Meeting, 1996, a, v, 150×200 cm
03-0367 Lebegés / Hovering, 1996, a, m papír, 75×75 cm
04-0987 Napfényben / In Sunlight, 2001, a, m papír, 70×50 cm
05-1018 Angyal-pár / Angel Couple, 2001, a, v, 44×63,5 cm

02-0284 Nagy utazó / The Great Traveller, 1998, a, m papír, 50×70 cm
03-0282 Nagy utazó / The Great Traveller, 1998, a, m papír, 75×75 cm
04-0283 Nagy utazás / Great Journey (Fény angyala), 1998, a, m
papír, 75×75 cm
05-0285 Születés / Birth, 1998, a, m papír, 70×50 cm
06-1066 Térkép I. / Map I, 1999, a, m papír, 20×20 cm
07-0853 Nagy utazás / Great Journey, 2000, a, v, 50×70 cm

14 Korona, Hegy, Piramis angyalok / Crowns, mountains, pyramids Angels
(1995-2005)

08-0913 Hajnali angyal / Dawn Angel, 2002, a, v, 50×40 cm
09-0986 Nagy utazás / Great Journey, 2002, a, v, 50,5×44 cm
10-0990 A látogató / The Visitor, 2002, a, v, 90×90 cm

14A (1995-03)
01-0881 Napfényben / In Sunlight, 1995, a, v, 145×112 cm
02-0213 Égi vándor / Heavenly Wanderer, 1996, a, m papír, 60×80 cm
03-1037 Ég és föld között / Between Heaven and Earth, 1997, a, m papír, 60×40 cm
04-0272 Éjszakai angyal / Night Angel, 1997, a, m papír, 70×50 cm

11-0996 Hírnök angyal / Messenger Angel, 2002, a, m papír,
60×69 cm
12-0865 Angyalkapu / Angel Gate, 2002, a, v, 14×30 cm
13-0921 Angyalkapu / Angel Gate, 2002, a, v, 130×300 cm
14-1086 Angyalkapu / Angel Gate, 2003, a, v, 30×40 cm
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15-0842 Útközben / On the Road, 2003, a, m papír, átm: 50 cm

16 Festő-, Őr- és Védőangyalok, Angyalikonok /

16-0895 Angyal született, 2003, a, m papír, 70×70 cm

Guardian, Tutelary and painter angels
(1996-2009)

17-0915 Útközben / On the Road, 2003, a, v, 40×60 cm
18-0837 A látogató (Angyal) / The Visitor (Angel), 2003, a, m papír, 40×40 cm

16A (1996-02)

19-0978 Ég és föld között / Between Heaven and Earth, 2003, a, m papír, 70×70 cm

01-0424 Őrangyal / Guardian Angel, 1996, a, fa, 58,5×35 cm

20-0356 Angyal-pár / Angel Couple, 2004, a, m papír, 80×60 cm

02-0425 Őrangyal / Guardian Angel, 1998, a, m papír, 19×14 cm

21-0848 Őrangyal / Guardian Angel, 2004, a, m papír, 60×80 cm

03-0433 Védőangyal / Tutelary Angel, 1998, a, v, 50×40 cm

22-0897 Angyal-pár / Angel Couple, 2004, a, m papír, 75×75 cm

04-0432 Templomvédő angyal (Magyar Szentek Temploma, Bp.) /

23-0873 Angyal születik / An Angel is Born, 2004, a, m papír, 75×75 cm

Guardian Angel of the Church (the Church of Hungarian Saints), 1999, a, v,

24-0655 Angyal-pár / Angel Couple, 2004, a, m papír, 70×70 cm

80×60 cm

25-1071 Angyal-pár / Angel Couple, 2005, a, m papír, 75×75 cm

05-1029 Őrangyal / Guardian Angel, 2001, a, fa, 80×60 cm
15 Korpuszok, Szentek / Corpora, Saints (1996-2007)

06-0427 Őrangyal / Guardian Angel, 2001, a, farost, 30,5×19,5 cm
07-0423 Őrangyal / Guardian Angel, 2001, a, v, 21×12 cm

15A (1996-07)

08-0426 Őrangyal / Guardian Angel, 2001, a, m papír, 13×9 cm

01-0727 Koponyahegy / The Place of a Skull, 1996, a, m papír, 75×75 cm

09-0431 Szomorú angyal / Sad Angel, 2001, a, v, 65×48 cm

02-0765 Koponyahegy / The Place of a Skull, 1996, a, karton, 30×24 cm

10-0430 Piros szárnyú angyal / Angel with Red Wings, 2001, a, v, 13×9 cm

03-0820 Corpus, 2000, a, v, 40×50 cm

11-0428 Őrangyal / Guardian Angel, 2001, a, v, 18×13 cm

04-0813 Corpus, 2000, a, v, 45×20 cm

12-0429 Őrangyal / Guardian Angel, 2002, a, m papír, 20×13 cm

05-0819 A Megváltó / The Saviour, 2000, a, fa, 150×150 cm
06-0838 A Megváltó / The Saviour, 2001, a, fa, 80×34,5 cm
07-0798 A Megváltó / The Saviour, 2002, a, m papír, 13×9 cm

16B (1996-03)
01-0379 Salzburgban megjelent az angyal / The Angel Appeared in Salzburg, 1996, a, m papír,

08-0645 A Megváltó / The Saviour, 2002, a, v, 30×30 cm
09-0783 Jézus / Jesus, 2003, a, m papír, 15×10 cm

25×25×25 cm
02-0378 Reneszánsz angyal / Renaissance Angel, 1997, a, v,

10-0649 Pilisszentlászlói pléhkrisztus / Tin Christ at Pilisszentlászló, 2007

21×19 cm
03-0374 Angyalikon / Angel Icon, 1997, a, v, 50×40 cm

15B (2000-05)

04-0375 Őrangyal / Guardian Angel, 1998, a, m papír,, 9,5×10 cm

01-0256 Mária / Mary, 2000, a, m papír, 26×14,5 cm

05-0376 Festőangyal / Painter Angel, 2001, p, m papír, 43×33 cm

02-0797 Mária / Mary, 2001, a, m papír, 13×9 cm

06-0377 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, farost, 70×70×70 cm

03-0646 Szent István / Saint Stephen, 2004, a, m papír, 60×30 cm
04-0647 Szent Imre / Saint Emeric, 2004, a, m papír, 60×40 cm
05-0726 Szent Erzsébet / Saint Elisabeth, 2004, a, m papír,
49×38 cm

16C (1996-06)
01-0434 A látogató / The Visitor, 1996, a, v, 40×30 cm
02-0435 Angyal / Angel, 1997, a, v, 12×8 cm

06-0209 Szent Anna / Saint Anne, 2005, a, m papír, 30×21 cm

03-0440 In memoriam Szentendre, 1997, a, v, 20,3×15 cm
04-0437 Angyalikon / Angel Icon, 1997, a, v, 35×24 cm
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05-0446 Pihenő angyal / Angel Resting, 1998, a, m papír,
30×20 cm
06-1088 Diptychon / Diptych, 1998, a, m papír, (2×) 20×20 cm

15-0985 Ikon / Icon, 2007, a, m papír, 13×10 cm
16-0461 Stressz / Icon, 2007, a, v, 48×37 cm
17-0483 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, v, 40×30 cm

07-1056 Őrangyal / Guardian Angel, 1998, a, v, 40×30 cm
08-0439 Hajnali angyal / Dawn Angel, 1998, a, m papír, 15×10 cm
09-0903 Metamorfózis / Metamorphosis, 1998, a, v, 40×30 cm
10-0935 A fürkésző angyal / Angel Prying, 1998, a, m papír, 15×20 cm
11-0443 Őrangyal / Guardian Angel, 1999, a, v, 15×13 cm

16E (1997-08)
16E-1 (1997-98)
01-0644 Angyalikon / Angel Icon, 1997, a, fa, vas, 50×40 cm
02-0643 Angyal / Angel, 1998, a, fa, vas, 37×30 cm

12-0444 Őrangyal / Guardian Angel, 2000, a, farost, 18×13 cm
13-0442 Őrangyal / Guardian Angel, 2000, a, papír, 25×18 cm

16E-2 (1997-08)

14-0441 Magányos angyal / Lonesome Angel, 2000, a, m papír, 13×20 cm
15-0436 Angyal / Angel, 2001, a, farost, 32×25 cm
16-0445 Őrangyal / Guardian Angel, 2001, a, v, 15×20 cm
17-0988 Őrangyal / Guardian Angel, 2002, p, m papír, 70×50 cm
18-0946 Őrangyal / Guardian Angel, 2002, a, p, v, fa, 43,5×34 cm
19-1121 Hírnök angyal / Messenger Angel, 2002, a, v, 60×40 cm
20-0438 Angyal született / An Angel is Born, 2003, a, v, farost, 68×78,5 cm
21-1176 Őrangyal / Guardien Angel, 2005, a, m papír, 20×20 cm
22-1175 Őrangyal /Guardian Amgel, 2006, a, karton, 21×14 cm

01-0972 Angyalok órája / The Hour of Angels, 1997, a, fa, 21×15 cm
02-0535 Angyalóra / Angel Clock, 1997, a, fa, óraszerkezet, 21×15 cm
03-0829 Angyalóra / Angel Clock, 1997, a, fa, óraszerkezet, 21×15 cm
04-0536 Angyalóra / Angel Clock, 1999, a, fa, óraszerkezet, 23×30 cm
05-1078 Őrangyal / Guardian Angel, 1999, a, fa, óraszerkezet, 23×30 cm
06-0537 Angyalóra / Angel Clock, 1999, a, fa, óraszerkezet, 23×30 cm
07-0818 Angyalóra / Angel Clock, 2001, a, fa, óraszerkezet, 24×20 cm
08-0821 Angyalóra / Angel Clock, 2006, a, fa, óraszerkezet, 52×26 cm
09-1083 Óraangyal / Clock Angel, 2007, a, fa, óraszerkezet, 24×31 cm
10-0385 Angyal-pár (Ágyvég) / Angel Couple (Bedboard), 2007, a, fa, 20×40 cm

16D (1996-07)
01-0452 A rejtőzködő angyal / An Angel Hiding, 1996, a, v, 49×30 cm

11-0508 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, festett képkeret, 30×25 cm
12-0507 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, egyedi képkeret, 25×19,5 cm

02-0453 Fiatal lányikon / Icon of a Young Girl, 1997, a, farost, 29,5×24 cm
03-0454 Ikon / Icon, 2001, a, v, 13×9 cm
04-0455 Angyal született / An Angel is Born, 2001, a, v, 12×18 cm
05-0456 Festőangyal / Painter Angel, 2003, a, v, 30×27 cm
06-0457 Ikon / Icon, 2005, a, p, m papír, 100×100 cm
07-1095 A lovas halála / The Death of the Rider, 2005, a, v, 50×50 cm
08-0883 Festőangyal / Painter Angel, 2006.10.23., a, fa, 60×40 cm
09-0458 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 140×100 cm

16E-3 (2002)
01-0923 Ilona-majori Őrangyal (Nagycenk) / The Guardian Angel of Ilona
Farm (Nagycenk), a, fémlemezek, építmény, mag: kb. 220 cm
02-0923 Ilona-majori Őrangyal (részlet 1) / Guardian Angel of Ilona
Farm (detail 1)
03-0923 Ilona-majori Őrangyal (részlet 2) / Guardian Angel of Ilona
Farm (detail 2)

10-0460 Őrangyal / Guardian Angel, 2007, a, v, 15×10 cm
11-0463 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, fa, 33,5×23,5 cm
12-0462 Festőangyal / Painter Angel (Hommage à KORNISS Dezső), 2007, a, fa, 40×30 cm
13-0459 Ikon / Icon, 2007, a, fa, 29,5×19,5 cm
14-0722 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, v, 47×37 cm

16F (2000-09)
01-0499 Festőangyal / Painter Angel, 2000, a, m papír, 74×53 cm
02-0500 Festőangyal / Painter Angel, a, p, farost, 40×30 cm
03-0501 Festőangyal / Painter Angel, 2001, p, m papír, 75×55 cm
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04-0467 Angyalfej / Angel Head, 2001, a, m papír, 26×22 cm
05-0519 Szőlőangyal / Vine Angel, 2001, a, v, 13×9 cm
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38-0491 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 15×10 cm
39-0747 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, v, 40×30 cm

06-0460 Angyalfej / Angel Head, 2001, a, o, p, v, 40×30 cm
07-0449 Angyalfej / Angel Head, 2001, a, m papír, 30×20 cm
08-0448 Ikon (Fej) / Icon (Head), 2001, a, m papír, 30×24 cm
09-0451 Sárika, 2002, a, v, farost, 31×24 cm

40-0844 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, v, 40×30 cm
41-1096 Gondolat / Idea, 2007, a, fa, 60×50 cm
42-0980 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 74×50 cm
43-1084 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, fa, 40×30 cm

10-0447 In memoriam Stefani, 2002, a, v, 60×40 cm

44-0492 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 50×50 cm

11-0512 Őrangyal / Guardian Angel, 2002, a, m papír, 80×60 cm
12-0514 Őrangyal / Guardian Angel, a, m papír, 30×24 cm
13-0513 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, farost, 50×40 cm
14-0514 Őrangyal / Guardian Angel, 2004, a, papír, 13×9 cm
15-1119 Flóra, 2005, a, m papír, 75×75 cm

45-0510 Őrangyal / Guardian Angel, 2007, a, m papír, 40×25 cm
46-0518 Őrangyal / Guardian Angel, 2007, a, m papír, 40×25 cm
47-1106 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, v, 73×61 cm
48-0804 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, v, 40×40 cm
49-0810 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 40×25 cm

16-0956 Őrangyal / Guardian Angel, 2006, a, v, 130×90 cm
17-1079 Ikon / Icon, 2006, a, v, 30×24 cm

50-0473 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 30×20 cm
51-0482 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 40×30 cm

18-0759 Őrangyal / Guardian Angel, 2006, a, v, 13×9 cm
19-0516 Szomorú angyal / Sad Angel, 2006, a, v, 63×52 cm
20-0511 Festőangyal / Painter Angel, 2006, a, v, 50×50 cm
21-0502 Festőangyal / Painter Angel, 2006, a, m papír, 60×40 cm
22-1076 Ikon / Icon, 2006, a, m papír, 25×20 cm

52-0486 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 40×30 cm
53-0471 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 40×30 cm
54-0509 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 40×30 cm
55-1068 Őrangyal / Guardian Angel, 2008, a, fa, 30×24 cm
56-0475 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 70×55 cm

23-0466 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 140×100 cm
24-0479 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 140×100 cm
25-0484 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 140×100 cm
26-0487 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 140×100 cm
27-0485 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 140×100 cm
28-0480 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 140×100 cm
29-0481 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 140×100 cm
30-0477 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 100×75 cm
31-0497 Festőangyal II. / Painter Angel II, 2007, a, v, 30×21 cm
32-0503 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, fa, 40×30 cm
33-0506 Festőangyal / Painter Angel, 2007, autóponyva, szitafesték,
400×300 cm

57-0468 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 70×60 cm
58-0469 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 60×40 cm
59-0494 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 50×50 cm
60-0742 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 63×43 cm
61-0785 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 40×30 cm
62-0917 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 57×43 cm
63-0495 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 20×15 cm
64-0496 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 60×40 cm
65-0470 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 30×24 cm
66-0476 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 40×30 cm
67-0811 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 35×20 cm
68-0472 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 40×35 cm

34-0498 Festőangyal III. / Painter Angel III, 2007, a, v, 30×21 cm
35-0488 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 15×10 cm
36-0489 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 15×10 cm
37-0490 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 15×10 cm
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69-0493 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 75×75 cm
70-0474 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 75×75 cm
71-0478 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 75×75 cm
72-0815 Festőangyal / Painter Angel, 2009, a, v, 68×53 cm

MŰTÁRGYLISTA

73-1150 Mária / Mary, 2009, a, v, 75,5×55 cm
74-1151 A Megváltó / The Saviour, 2009, a, v, 75,5×55 cm
75-1153 Egyedül / Alone, 2009, a, m papír, 75×75 cm
76-1154 Egyedül / Alone, 2009, a, m papír, 75×75 cm
77-1156 Egyedül / Alone, 2009, a, m papír, 75×75 cm
78-1157 Őrangyal / Guardian Angel, 2009, a, m papír, 75×75 cm
79-1159 Festőangyal / Painter Angel, 2009, a, fa, 43×31,5 cm
80-1162 Festőangyal / Painter Angel, 2009, a, fa, 70×50 cm
81-1163 Festőangyal / Painter Angel, 2009, a, v, 50×40 cm

LIST OF WORKS

22-0920 Őrangyal / Guardian Angel, 2004, a, m papír, 52×44 cm
23-0955 Őrangyal / Guardian Angel, 2005, a, m papír, 20×30 cm
24-1005 Őrangyal / Guardian Angel, 2005, a, m papír, 80×60 cm
25-0414 Szepessy-Őrangyal / Szepessy Guardian Angel, 2005, a, v, 80×60 cm
26-1004 Őrangyal / Guardian Angel, 2005, a, m papír, 75×75 cm
27-1123 Őrangyal / Guardian Angel, 2005, a, v, 50×40 cm
28-1112 Őrangyal / Guardian Angel, 2005, a, v, 40×40 cm
29-0410 Őrangyal / Guardian Angel, 2005, a, v, 80×60 cm
30-0411 Őrangyal / Guardian Angel, 2005, a, m papír, 75×75 cm

82-1164 Festőangyal / Painter Angel, 2009, a, v, 60×40 cm

31-0413 Őrangyal / Guardian Angel, 2005, a, v, 94×80 cm

83-1166 Festőangyal / Painter Angel, 2009, a, v, 60×50 cm
84-1174 Festőangyal / Painter Angel, 2009, a, v, átm: 20 cm

32-0412 Őrangyal / Guardian Angel, 2006, a, m papír, 70×50 cm
33-0415 Szomorú angyal / Sad Angel, 2006, a, v, 60×90 cm
34-0416 Festőangyal / Painter Angel, 2006, a, v, 80×60 cm

16-G (2002-09)
01-0391 Angyal / Angel, 2002, a, v, 43×32,5 cm
02-0390 Angyal született / An Angel is Born, 2002, a, v, 73,5×51 cm
03-0389 Angyal született / An Angel is Born, 2002, p, papír, 70×50 cm
04-0388 Ablak előtt az angyal / Angel in front of the Window, 2002, a, m papír, 39×38 cm
05-0836 Ablak előtt (Angyal) / In Front of the Window (Angel), 2002, a, m papír, 80×60 cm
06-0380 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, arany, farost, 55×35 cm
07-0715 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, arany, fa, 55×33 cm
08-0830 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, m papír, 80×60 cm
09-0397 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, m papír, 17×14 cm
10-0393 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, v, 80×60 cm
11-0392 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, m papír, 60×80 cm
12-1082 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, v, 50×55 cm
13-0395 Hommage à TÓTH Menyhért, 2003, a, m papír, 80×60 cm
14-0396 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, m papír, 75×75 cm
15-0381 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, v, 20×13 cm
16-0383 A vidám angyal / A Merry Angel, 2003, a, m papír, 80×60 cm
17-0394 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, v, 80×60 cm
18-0382 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, v, 30×20 cm
19-0386 Őrangyal / Guardian Angel, 2004, a, v, 18×9 cm
20-0398 Őrangyal / Guardian Angel, 2004, a, v, 60×40 cm
21-0399 Őrangyal / Guardian Angel, 2004, a, m papír, 54×44 cm

35-1041 A tűz angyala / The Angel of Fire, 2006, a, p, farost, 150×110 cm
36-1118 Festőangyal / Painter Angel, 2006, a, m papír, 80×60 cm
37-0989 Festőangyal / Painter Angel, 2006, a, m papír, 40×30 cm
38-0417 Őrangyal / Guardian Angel, 2006, a, v, 40×30 cm
39-0849 Őrangyal / Guardian Angel, 2006, a, v, 60×40 cm
40-0387 Festőangyal / Painter Angel, 2006, a, m papír, 50×50 cm
41-1134 Őrangyal / Guardian Angel, 2006, a, v, 50×50 cm
42-0400 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, m papír, 60×40 cm
43-0401 Hírnökangyal / A Messenger Angel, 2007, a, m papír, 75×75 cm
44-1143 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, v, 50×35 cm
45-0408 Festőangyal I. / Painter Angel I, 2007, a, v, 40×30 cm
46-0405 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, v, 80×60 cm
47-0409 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, v, 80×60 cm
48-0716 Őrangyal / Guardian Angel, 2007, a, m papír, 40×30 cm
49-0805 Őrangyal / Guardian Angel, 2007, a, v, 70×50 cm
50-0807 Őrangyal / Guardian Angel, 2007, a, v, 80×60 cm
51-0420 Festőangyal / Painter Angel, 2007, a, v, 70×50 cm
52-0404 Kapcsolat / Connection, a, v, 90×90 cm
53-0751 Őrangyal / Guardian Angel, 2007, a, m papír, 100×120 cm
54-0981 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 17×13 cm
55-0421 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 40×30 cm
56-0419 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, fa, 40×30 cm
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57-0407 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 50×40 cm

13-0888 Kálváriaangyal / Calvary Angel, 2001, a, v, 17×12 cm

58-0418 Őrangyal / Guardian Angel, 2008, a, v, 80×60 cm

14-0889 A városvédő angyal / The Guardian Angel of the Town,

59-0812 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, v, 60×40 cm

2001, a, v, 17×12 cm

60-0809 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 40×30 cm

15-0527 Kis magyar őrangyal II. / Little Hungarian Guardian Angel II,

61-0892 Őrangyal / Guardian Angel, 2008, a, v, 60×50 cm

2002, a, m papír, rétegelt lemez, (3×) 240×120 cm

62-0406 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 80×80 cm

16-0851 A szentendrei angyal / Szentendre Angel, 2002, a, v, 40×50 cm

63-1132 Madonna, 2008, a, m papír, 50×50 cm

17-0526 Kálváriaangyal / Calvary Angel, 2004, a, v, 40×30 cm

64-0422 Őrangyal / Guardian Angel, 2008, a, m papír, 55×55 cm

18-0954 Hajnal / Daybreak, 2006, a, papír, 20×25 cm

65-0402 Festőangyal / Painter Angel, 2008, a, m papír, 75×75 cm
17B (1999-09)

66-0384 Őrangyal / Guardian Angel, 2008, a, farost, 100×90 cm
67-1172 Őrangyal I. / Guardian Angel I., 2009, a, v, átm: 40 cm

01-0592 Az én Szentendrém / My Szentendre, 1999, a, v, 20×10 cm

68-1173 Őrangyal II. / Guardian Angel II., 2009, a, v, átm: 40 cm

02-0538 Az én Szentendrém (Hommage à Szentendre) / My Szentendre
(Hommage à Szentendre), 2000, o, p, farost, (2×) 100×70 cm

16H (2003-04)

03-1015 Ébredő város / The Town Waking, 2001, a, m papír, 55×75 cm

01-0465 Kapcsolat (Angyal) / Connection (Angel), 2003, a, m papír, átm: 80 cm

04-1009 Az én Szentendrém / My Szentendre, 2001, o, p, farost, 120×140 cm

02-0464 Angyal született / An Angel is Born, 2004, a, m papír, 52×44 cm

05-1025 Templomdombi templom / The Church-hill Church, 2001, a, papír, 30×21 cm
06-0826 Szentendrei hajnal / Szentendre Dawn, 2002, o, p, fa, 100×76 cm

17 “Az én Szentendrém” / “My szentendre” (1996) (1998-2009)

07-0874 Alkony Szentendrén / Szentendre Twiglight, 2002, o, p, fa, 76×100 cm
08-0542 Őrangyal / Guardian Angel, 2003, a, p, farost, 75×75 cm

17A (1998-06)

09-1021 Város / Town, 2003, o, p, farost, 70×50 cm

01-0524 Kálváriadomb / Calvary Hill, 1998, a, m papír, 20×30 cm

10-1085 Triptichon [(Kálvária); (Egy kis Szentendre); (Hajnal)] / Triptych [(Calvary); (A Little

02-0534 Védőangyal / Tutelary Angel, 1998, a, v, 30×40 cm

Szentendre); (Daybreak)], 2003, a, v, (3×) 60×40 cm

03-0522 Angyalok Szentendrén / Angels in Szentendre, 1998, a, m papír, 10×30 cm
04-0533 Városvédő angyal / The Guardian Angel of the Town, 1998, a, m papír, 10×10 cm
05-0530 Őrangyal / Guardian Angel, 1999, a, m papír, 13×9 cm
06-0936 Őrangyal / Guardian Angel, 1999, a, m papír, 9×13 cm
07-0523 Az én Szentendrém / My Szentendre, 1999, a, m papír, 30×20 cm
08-0825 Szent László legenda / The Legend of Saint Ladislaus, 1999, a,
fa, 80×220 cm

11-0539 Az én Szentendrém (Triptichon) / My Szentendre (Triptych), 2004, a, v, (3×) 80×60 cm
12-0540 Az én Szentendrém / My Szentendre, 2005, o, p, fa, 100×100 cm
13-1125 Ébredő város (Triptichon) / The Town Waking (Triptych), 2005, o, p, fa, (3×) 80×60 cm
14-0541 Hírnök érkezett / A Messenger has Come, 2005, o, p, fa, 70×60 cm
15-0872 Templomdombi templom/ The Church-hill Church, 2005, a, p, fa, 70×50 cm
16-0858 Hírnök érkezik / A Messenger Comes, 2006, a, v, 40×50 cm
17-1074 Skanzen angyala / The Angel of the Open-air Museum, 2006, a, v, 30×40 cm

09-0648 Szent László legenda (vázlat) / The Legend of Saint Ladislaus
(sketch), 2000, vegy tech, m papír, 50×25 cm

18-0594 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 40×30 cm
19-0557 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, egyedi keret, 36,5×30 cm

10-0525 Kapcsolat / Connection, 2001, a, m papír, 70×50 cm
11-0531 Őrangyal / Guardian Angel, 2001, a, m papír, átm: 20 cm
12-0532 Szentendrei kálvária (Kálvária angyal) / Szentendre
Calvary (Calvary Angel), 2001, a, farost, 47×32 cm

20-0597 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, egyedi keret, 47×27 cm
21-0595 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, egyedi keret, 26×20,5 cm
22-0596 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, egyedi keret, 26×21 cm
23-1169 Emlék / Remembrance, 2009, a, fa, 58×34 cm
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17C (2003-06)

09-0563 Útközben / On the Road, 2004, a, v, 40×50 cm

01-0714 Angyalkapu / Angel Gate, 2003, a, m papír, 130×130 cm
02-0900 Angyalkapu / Angel Gate, 2003, a, v, 118×90 cm
03-0847 Angyalkapu / Angel Gate, 2003, a, v, 50×70 cm
04-0870 Angyal érkezett / An Angel has Come, 2003, a, v, 30×40 cm
05-0908 A látogató (Angyal) / The Visitor (Angel), 2003, a, m papír, 70×70 cm
06-0545 Angyal érkezett I. / An Angel has Come I, 2003, a, v, 20×30 cm

10-0561 Találkozó angyalok (Triptichon) / Angels Meeting (Triptych), 2004, a, v, (3×) 80×60 cm
11-1108 Angyal érkezett (Triptichon) / An Angel has Come (Triptych), 2005, a, v, (3×) 60×40 cm
12-1110 Este / Evening, 2005, a, v, 50×70 cm
13-0559 Hajnali látogató / Dawn Visitor, 2005, a, v, 50×70 cm
14-0803 Angyal érkezik / A Angel is Coming, 2005, a, v, 50×70 cm
15-0528 Emlék / Remembrance, 2007, a, m papír, 20×15 cm

07-0546 Angyal érkezett II. / An Angel has Come II, 2003, a, v, 24×30 cm
08-0547 Angyalkapu / Angel Gate, 2003, a, v, 30×20 cm
09-1111 Angyalkapu / Angel Gate, 2003, a, m papír, 75×75 cm
10-0800 Angyalkapu / Angel Gate, 2004, a, m papír, 76×76 cm
11-1147 Angyalkapu / Angel Gate, 2004, a, m papír, 75×75 cm
12-0919 Angyalkapu / Angel Gate, 2004, a, m papír, 75×75 cm

17E (2004-09)
17E-1 (2004-09)
01-1087 A Város / Town, 2004, a, v, 40×30 cm
02-0766 In memoriam (R. Béla), 2004, a, v, 40×30 cm
03-0581 Égi kapu / Heavenly Gate, 2004, a, v, 30×24 cm

13-0551 Angyalkapu / Angel Gate, 2004, a, v, 40×50 cm
14-0550 Angyalkapu / Angel Gate, 2004, a, v, 40×30 cm
15-0549 Angyalkapu / Angel Gate, 2004, a, v, 30×40 cm
16-0906 Találkozó angyalok / Angels Meeting, 2004, a, v, 80×60 cm
17-0799 Angyal érkezett / An Angel has Come, 2004, a, v, 50×40 cm
18-0548 Angyalkapu / Angel Gate, 2004, a, v, 30×24 cm
19-0552 Hajnali angyal / Dawn Angel, 2004, a, v, 40×50 cm
20-0543 A látogató / The Visitor, 2004, a, v, 40×50 cm
21-0544 A Város / Town, 2004, a, v, 40×30 cm
22-0957 Angyal érkezett / An Angel has Come, 2004, a, m papír, 20×20 cm
23-1135 Látogató / Visitor, 2005, a, v, 50×60 cm
24-0958 Angyal érkezett / An Angel has Come, 2006, a, m papír, falemez, 200×200 cm

04-0808 Emlék / Remembrance, 2006, a, v, 30×30 cm
05-0817 Emlék / Remembrance, 2006, o, v, 30×30 cm
06-0828 Este, 2006, a, karton, 30×30 cm
07-0979 Emlék / Remembrance, 2006, a, v, 20×20 cm
08-0564 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 30×50 cm
09-0565 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 40×30 cm
10-0569 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 40×30 cm
11-0576 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 35×40 cm
12-0583 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 24×20 cm
13-0577 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 70×70 cm
14-0572 Emlék / Remembrance, 2008, a, fa, 30×40 cm
15-0571 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 40×50 cm
16-0568 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 30×40 cm

17D (2003-07)
01-0941 Kötődések / Attachments, 2003, a, m papír, 130×130 cm
02-0558 Hajnali angyal / Dawn Angel, 2003, a, v, 50×20 cm
03-0554 Angyalkapu (Angyal érkezik) / Angel Gate (An Angel is Coming), 2003, a, v, 20×30 cm

17-0574 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 40×60 cm
18-0575 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 30×40 cm
19-0579 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 70×80 cm
20-1167 Emlék / Remembrance, 2009, a, v, 20×30 cm

04-0553 Angyal született / An Angel is Born, 2004, a, v, 50×40 cm
05-0555 Égi vándor (Réka) / Heavenly Wanderer (Réka), 2004, a, v, 30×20 cm
06-0556 Éjszakai angyal / Night Angel, 2004, a, v, 50×40 cm
07-0560 Látogató / Visitor, 2004, a, v, 30×20 cm
08-0562 Találkozó angyalok / Angels Meeting, 2004, a, v, 50×40 cm

17E-2 (2006-09)
01-0582 Emlék / Remembrance, 2006, a, v, 16,5×13 cm
02-0867 Város / Town, 2006, a, fa, 40×40 cm
03-0580 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 70×80 cm
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23-0859 Emlék / Remembrance (Town), 2008, a, m papír, 80×60 cm
24-1159 Emlék / Remembrance, 2009, a, v, 31,5×42 cm

05-0573 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 40×60 cm

25-1160 Emlék / Remembrance, 2009, a, v, 31,5×42 cm

06-0566 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 40×60 cm
07-0570 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 45×30 cm

17F-2 (2005-08)

08-1133 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 75×75 cm

01-0632 Emlék / Remembrance, 2005, a, v, 100×120 cm

09-0567 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 40×60 cm

02-0940 Emlék / Remembrance, 2006, a, v, 293×162 cm

10-0754 Emlék / Remembrance, 2008, a, o, v, 200×300 cm

03-0633 Viszonyok / Relations, 2006, a, v, 30×50 cm

11-0578 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 50×70 cm

04-0630 Hommage à SOMODY László, 2006, a, v, 100×120 cm

12-1165 Emlék / Remembrance, 2009, a, v, 60×80 cm

05-0884 Város II. / Town II, a, fa, 100×120 cm

13-1168 Emlék / Remembrance, 2009, a, v, 30×40 cm

06-0614 Emlék / Remembrance, 2007, a, m papír, 100×70 cm
17F (1996) (2005-09)

07-1109 Város II. / Town II, 2007, a, m papír, 50×70 cm

17F-1 (1996) (2005-09)

08-0893 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 86×61 cm
09-0616 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 50×70 cm

01-0791 Álom / Dream, 1996, a, v, 90×100 cm

10-0609 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 35×40 cm

02-1008 Város / Town, 2005, a, m papír, 60×85 cm

11-0621 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 75×75 cm

03-0605 Hajlék / Shelter, 2005, a, m papír, 75×75 cm

12-0620 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 75×75 cm

04-1114 Viszonyok / Relations, 2006, a, v, 100×120 cm

13-0619 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 75×75 cm

05-0885 A Város / Town, 2006, a, fa, 80×100 cm

14-0618 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 75×75 cm

06-0802 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 40×60 cm
07-0959 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 73×61 cm

15-1126 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 85×65 cm

08-0623 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 20×30 cm

16-0611 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 100×50 cm

09-0613 Emlék / Remembrance, 2007, a, m papír, 100×70 cm
17F-3 (2006-07)

10-0624 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 20×50 cm
11-0615 Emlék / Remembrance, 2007, a, m papír, 70×100 cm

01-0860 Emlék / Remembrance, 2006, a, v, 36×27 cm
02-0626 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 30×20 cm

12-0612 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 60×80 cm
13-0617 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 80×60 cm
14-0887 Emlék / Remembrance, 2008, a, fa, 35,5×49,5 cm
15-0637 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 75×75 cm
16-0635 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 75×75 cm
17-0634 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 75×75 cm
18-0636 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 75×75 cm

03-0622 Emlék / Remembrance, 2007, a, m papír, 40×39
04-0628 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 40×60 cm
05-0796 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 24×18 cm
06-0625 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 30×18 cm
07-0627 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 30×40 cm
08-0629 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 60×60 cm

19-0606 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 75×75 cm
20-0607 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 75×75 cm

17F-4 (2006-09)

21-0608 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 120×120 cm

01-0816 Emlék / Remembrance, 2006, o, v, 24×30 cm

22-0631 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 120×120 cm

02-0757 Emlék / Remembrance, a, m papír, 40×30 cm
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03-1073 Emlék / Remembrance, 2007, a, v,
30×30 cm
04-0953 Emlék / Remembrance, 2007, a, fa,
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08-0752 Emlék / Remembrance, 2008, a, o, v, 200×300 cm
09-1161 Emlék / Remembrance, 2009, a, v, 30×40 cm
10-1170 Emlék / Remembrance, 2009, a, v, 35×25 cm

30×40 cm
05-0585 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 30×40 cm

18 Szitanyomatok papíron / Screen Prints on Paper(1979-2009)

06-0604 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 50×70 cm
07-1093 Város / Town, 2007, a, v, 40×60 cm
08-0639 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 30×40 cm
09-0610 Emlék / Remembrance, 2008, o, v, 30×40 cm
10-0638 Emlék / Remembrance, 2008, o, v, 62×94 cm
11-0886 Hommage à Szentendre, 2009, a, v, 60×54 cm

18A (1979-83)
01-0701 Tanulmány szitára / Screen-print Study, 1979, 32,5×49 cm (Regős Imre műhelyében
nyomtatva, Bp.)
02-0658 Ablak (Próbanyomat) / Window (Trial print), 1980, 24×32 cm
03-0660 Ablakok / Windows, 1980, 30×45 cm
04-0674 Ellentét / Contrast, 1981, 30×41 cm

17G (2006-08)
01-0641 Emlék / Remembrance, 2006, a, m papír, 30×40 cm
02-0584 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 36×48 cm
03-0640 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 20×30 cm
04-0642 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 30×40 cm
05-0795 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 21×30 cm

05-0729 Kitörés / Eruption, 1981, 50×60 cm
06-0689 Kitörés / Eruption, 1981, 35×47 cm
07-1090 Lap egy mappa-katalógusból / Plate from a folder catalogue, Művésztelepi G., 1982,
21×29,5 cm
08-0693 Lap egy mappa-katalógusból / Plate from a folder catalogue, Művésztelepi G.,
1982, 29,5×21 cm
09-0692 Lap egy mappa-katalógusból / Plate from a folder catalogue, Művésztelepi G.,

17H (2007-08)
01-0601 Emlék / Remembrance, 2007, a, m papír, 70×100 cm
02-0602 Emlék / Remembrance, 2007, a, m papír, 70×100 cm
03-0603 Emlék / Remembrance, 2007, a, v, 32,5×42 cm
04-0599 Emlék / Remembrance, 2007, a, m papír, 70×100 cm

1982, 21×29,5 cm
10-0659 Ablak / Window, 1982, 42×39 cm (Gubis Mihály műhelyében nyomtatva,
Békéscsaba)
11-0683 Impresszió / Impression, 1982, 34×50 cm
12-0685 Jelzés / Signing, 1983, 47×43 cm

05-0598 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 120×120 cm
06-0600 Emlék / Remembrance, 2008, a, m papír, 120×120 cm

18B (1983-85)
01-0684 Jelzés (Tamga) / Signing, 1983, 20×20 cm

17I (2008-09)
01-0586 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 30×40 cm
02-0590 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, farost, 37,5×45,5 cm
03-0760 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 13×14 cm
04-0587 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 25×40 cm
05-0589 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 50×100 cm
06-0588 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 50×100 cm

02-0661 Ablakrovás / Window Rune, 1983, 20×20 cm
03-0663 Álom / Dream, 1984, 15×15 cm
04-0700 Szállj le a felhőmről! / Fly Off My Cloud!, 1984, 52×40 cm
05-0679 Hommage à 1985. július 27., 1985, 50×70 cm
06-1062 Metamorfózis / Meta morphosis, 1985, 35×23 cm
07-0740 Közös mű / Joint Work (AKNAY János, KESERÜ Ilona,
LIPTÁK Mihály), 1984, 70×50 cm

07-0591 Emlék / Remembrance, 2008, a, v, 25×40 cm
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18C (1986-89)

18G (1996-99)

01-0688 Kislányomnak (Ballada S-ről) / For My Daughter (Ballad of S), 1986, 65×50 cm

01-0676 Angyalikon / Angel Icon, 1996, 53×56 cm

02-0668 Ballada S-ről / Ballad of S, 1986, 65×50 cm

02-0678 Angyalikon / Angel Icon, 1996, 30,5×20,5 cm (G. M. m. ny.

03-0656 A Nagy utazás / The Great Journey, 1987, 60×49

B.) (Iszkaszentgyörgy, mappa-katalógus)

04-0657 A Nagy utazás / The Great Journey, 1987, 50×33 cm (G. M. m. ny. B.)

03-0682 Hajnali angyal / Dawn Angel, 1997, 63×43 cm

05-0669 Ballada / Ballad, 1988, 59×43 cm

04-0665 Ablakikon / Window Icon, 1997, 49×35 cm

06-0703 Üzenet / Message, 1989, 56×66 cm

05-0691 Cím nélkül / Untitled, 1997, 30×20 cm (G. M. m. ny. B.)

07-0737 Acting out (Aknay János, Matyófalvi Gábor, Lipták Mihály), 1988, 70×47 cm

(Marosvásárhely, Bukarest, mappa-katalógus)
06-0667 Kapcsolat / Connection, 1997, 28×18 cm (Vigadó G., mappa-katalógus)

18D (1989-92)

07-0666 Látogató / Visitor, 1998, 35×25 cm
08-0681 A jel / The Sign, 1998, 54×40 cm

01-0690 Kitörés / Eruption / Eruption, 1989, 27×19 cm
02-0664 Angyal születik / An Angel is Born, 1990, 70×50 cm (G. M. m. ny. B.)

09-0694 Kapcsolat / Connection, 1999, 21×50 cm (VLS Pm., mappa-katalógus)

03-0673 Égi vándor / Heavenly Wanderer, 1991, 73×53 cm (G. M. m. ny. B.)

10-0670 Nagy utazás / Great Journey, 1999, 45×35 cm

04-0672 Csillagok között / Among the Stars, 1991, 72×53 (G. M. m. ny. B.)
18H (1999-02)

05-0671 Csillag születik / A Star is Born, 1991, 74×50 cm
06-0704 Üzenet / Message, 1992, 74×51 cm

01-0680 Hajnali hasadás / Daybreak Split, 1999, 40×60 cm
02-0687 Angyal született / An Angel is Born, 2000, 80×60 cm

18E (1992-95)

03-0702 Kapcsolat / Connection, 2001, 58×100 cm

01-0728 Angyal / Angel, 1992, 50×67 cm

04-0736 Születés / Birth, 2002, 24×15 cm

02-0686 A látogató / The Visitor, 1993, 70×50 cm
18I (2002-03)

03-0651 A jó hírt hozó angyal / The Angel Bringing the Good News, 1994, 59×40 cm
04-0696 Angyal született / An Angel is Born, 1994, 29×20 cm (Rösch G.,
mappa-katalógus)

01-0706 Őrangyal / Guardian Angel, 2002, 30×24 cm
02-0652 Őrangyal / Guardian Angel, 2002, 33×20 cm

05-0697 Angyalikon / Angel Icon, 1995, 67×42 cm (G. M. m. ny. B.)

03-0654 Angyal-pár / Angel Couple, 2002, 45×30 cm
04-0653 Vidám angyal / A Merry Angel, 2003, 30×20 cm

18F (1994-95)
01-0677 Az égből jött / The One that Came from the Sky, 1994, 30×25 cm
(G. M. m. ny. B.)

18J (2002-04)
01-0788 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 2002, 40×40 cm

02-0695 Égi vándor / Heavenly

02-0662 Az időutazó angyal / The Time-travelling Angel, 2002, 65×85 cm

Wanderer, 1995, 47×39 cm (G. M. m. ny. B.)

03-0899 Angyalkapu / Angel Gate, 2004, próbanyomat, 119×79 cm

03-0698 Nagy utazás / Great Journey, 1995, 42×67 cm

04-0705 Angyalkapu / Angel Gate, 2004, 121×80 cm

(G. M. m. ny. B.)
04-0699 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 1995, 67×42 cm (G.
M. m. ny. B)

18K (2006-09)
01-0517 – 01-0675 Emlék (Diptychon) / Remembrance (Diptych), 2006, (2×) 100×70 cm
02-0739 Emlék / Remembrance, 2007, 90×60 cm
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03-0738 Emlék / Remembrance, 2008, 88×60 cm

29-1124 „Arcuk egy-egy kis külváros” (J. A.) / “Their Faces are a Town Fringe Each” (A.J.), 2005,

04-1081 Emlék / Remembrance, 2009, 57×87 cm
05-1152 Emlék / Remembrance, 2009, 57×87 cm

vegy tech, papír, 25×20 cm
30-0504 „Ilyen még nem volt” / Nothing Alike (AKNAY János, BALOGH László, ef ZÁMBÓ István,
FARKAS Csaba), 2005, vegy tech, papír, 70×100 cm

19 szabadkézi Rajzok, Vázlatok / free-hand
Drawings, sketches (1974 -2006)
01-1144 Mária Jézussal / Mary with Jesus, 1974, t, papír, 14×12 cm

31-0593 Őrangyal / Guardian Angel, 2006, golyóstoll, papír, 30×21 cm
32-0217 Vázlat (Az út, 1956-06) / Sketch (The Road, 1965-06), 2006, vegy tech, papír, 21×29,5 cm
33-1080 Angyalkapu / Angel Gate, 2006, c, papír, 38×26 cm

02-0182 Rovásrajz (Sárika) / Rune Drawing (Sárika), 1986, t, papír, 21×21 cm

34-0711 A ol, Vázlat / Sketch, 2006, filctoll, karton, 20,5×24 cm

03-0717 Amikor a nap feljön / When the Sun Rises, 1993, c, papír, 20×22 cm

35-0712 B ol, Vázlat / Sketch, 2006, filctoll, papír, 20,5×24 cm

04-0994 Angyal / Angel, 1996, c, papír, 12×8 cm
05-0937 Angyal-pár / Angel Couple, 1996, filctoll, papír, 13×13 cm
06-1022 Angyalok / Angels, 1996, a, filctoll, m papír, 75×75 cm
07-0875 Angyal érkezik / An Angel is Coming, 1997, p, m papír, 75×75 cm
08-0771 A látogató (Vázlat) / The Visitor (Sketch), 1998, filctoll, papír, 14×20 cm
09-0719 Angyal-pár / Angel Couple, 1998, kréta, papír, 60×40 cm
10-1099 Város / Town, 1999, filctoll, papír, 20×24 cm
11-1101 Viszonyok / Relations, 1999, filctoll, papír, 20×24 cm

a = akril / acryl

12-1097 Angyal érkezett / An Angel has Come, 1999, filctoll, papír, 24×20 cm
13-1104 Halott angyal / A Dead Angel, 1999, filctoll, papír, 20×24 cm
14-1128 Angyal-pár / Angel Couple, 1999, filctoll, papír, 24×20 cm
15-1103 Viszonyok / Relations, 1999, filctoll, papír, 20×24 cm
16-1129 Város felett / Above the Town, 1999, filctoll, papír, 24×20 cm
17-1098 Születés / Birth, 1999, filctoll, papír, 24×20 cm
18-1100 Égi vándor / Heavenly Wanderer, 1999, filctoll, papír, 20×24 cm
19-1102 Őrangyal / Guardian Angel, 1999, filctoll, papír, 20×24 cm
20-0322 Találkozás / Encounter, 2000, c, papír, 17×24 cm
21-0778 A nagy utazó (Angyal) / The Great Traveller (Angel), 2000, színes c, rizspapír, 80×60 cm
22-0974 A Nagy utazás / The Great Journey, 2001, c, papír, 17,5×16,5 cm
23-1006 Születés / Birth, 2001, golyóstoll, papír, 18×24 cm
24-1016 Angyal-pár / Angel Couple, 2001, golyóstoll, papír, 13×17 cm
25-0297 Ég és föld között / Between Heaven and Earth, 2002, golyóstoll, papír, 13,5×12 cm
26-0521 A remény angyala (Triptichon vázlat) / The Angel of Hope (Triptych sketch), 2002, golyóstoll,
papír, 11×15 cm
27-0770 Angyal-pár / Angel Couple, 2002, színes c, papír, 43×30 cm
28-0505 Cím nélkül / Untitled, 2004, golyóstoll, papír, 10×10 cm

A ol = A oldal / page A
átm = átmérő / diameter
BIG = Barcsay Iskola Galéria / Barcsay School Gallery
Bp. = Budapest
c = ceruza / pencil
G. = Galéria / Gallery
G. M. m. ny. B. = Gubis Mihály műhelyében nyomtatva, Békéscsaba /
Printed in the workshop of Mihály Gubis, Békéscsaba
m = merített / hand-made paper
o = olaj / oil
ofnyomat = ofszetnyomat / offset print
p = pasztell / pastel
t = tus / ink
sz = szén / charcoal
v = vászon / canvas
vegy tech = vegyes technika / mixed technique
VLS Pm = Vajda Lajos Stúdió Pinceműhely /
Cellar Workshop of the Lajos Vajda Studio
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aknay jános festőművész / painter

meg a lizénás, copfos ablakok. Az Ige csigaházába göngyö-

Nyíregyháza, 1949. 02. 28.

lődő kálváriák és a rozsdaette, szenvedő korpuszok. Az égre
mutató, éber, keresztes toronysüvegek és az időutazó, csend-

[Édesapja: Aknay János (1913-1986), MNB felügyelő, közgazda. Édesanyja: Biró Anna (1917-2007),
háztartásbeli. Testvérei: Aknay András (1942), nyugalmazott latin-történelem szakos gimnáziumi tanár;
Aknay Tibor (1944), magyar-orosz szakos nyugalmazott könyvtáros, fotóművész; Nádasi Kézmérné

testű templomhajók. A hétköznapi emberek és a megdicsőült, mélázó szentek. Az aranyfüst glóriáikba burkolódzó, könnycseppeket izzadó, hallgatag ikonok, s a freskókról röppenő, nesze-

Aknay Zsuzsa (1946), történelem-orosz szakos nyugalmazott pedagógus. Felesége: Récsey

ző szárnysuhogások és a szekkókról leváló, felhőként úszó, szelíd

Ágnes (1953), népművelő. Gyermekei: Aknay Csaba (1976), fotóművész; Aknay Sarolta

angyalok… S azóta is, mint szakrális felhőből fakadó jóleső jeleső, bősé-

(1978-1986); Aknay Zoltán (1979), zenész.]

gesen hullik az égi áldás a vásznak és papírok sokaságának termékeny

9. jú

lius

lyesített város szakrális áhítat-kulisszái egy új, szubjektív módon tömörí-

rece
n

ban jelentek és jelennek meg, az itt ragadó őslakosok, a még élő, s a már haH – 2000 Szentendre

E-mail: aknay53@t-online.hu

Azután, 1976-77-től kezdve, egyre általánosabb fogalmakká és elvontabb vizuális

Internetes oldalak: : http://aknay-janos.hommage.hu; http://artendre.kfki.com;
http://artportal.hu; http://patakcsoport.hu; http://horvath-lukacs.hu

jelekké átalakítva ezt a páratlan gazdagságú, melegséget árasztó építészeti környezetet, megjelentek nála a keményen kézben tartott, a tiszta színekben és a világos,
fekete és fehér konstruktív-geometrikus formarendszerekben gondolkodó, tervezőmér-

(lírába oltott) PÁLYAKÉP-ÖSSZEFOGLALÓ /

nöki precizitást tükröző, hűvös és racionalizált képtémák. A mértani kapcsolatok és viszo-

Biographic Sketch (engrafted in lyricism)

nyok, a születések és kitörések, arányok és kompozíciók, vagyis az utcákat, lépcsőket és tereket, házakat, tetőket, tornyokat, templomokat, kapukat és ablakokat egyszerre érzékeltető

A nyíregyházi születésű Aknay János mint Szentendrére települő, a kibontakozó Vajda Lajos Stúdió tagjaival egyívású, fiatal művész, 1971-72 körül,
kétségtelenül megértett és megérzett valami olyasmit a hely szellemé-

síképítmények, a madártávlatból vagy oldalnézetből komponált, kisimított, absztrakt városképrészleti motívumok, s a szigorú hullámvonal vezetésű, néha enyhén plasztikus és réteges,
színes táblaképek, s a közterekre szánt murális tervek és tanulmányok.

ből, amitől a keze alá simultak a fejében és szívében elrendezett dolgok

Majd a ’80-as évek elejétől fogva bujtatott vagy csak lappangó közkincsként őrzött archaikus be-

és motívumok. Nevezetesen a sűrítetten egymásba bújó, otthonos és

tűjelek kerültek az osztott felületű, sík-konstruktív tereket is érzékeltető színes képablak mezők-

barátságos, de a különösebb művészettörténeti értékkel nem bíró,
mégis lélekbekapaszkodóan szép szentendrei házak. A bújócskát
játszó kacskaringós utcák, a kurta sikátorok és a zegzugos
udvarok. Az élet színdarabjához épült hegyes tetők és az emberarcú homlokzatok. A kecses oromdíszek és a párkányzatokon egyensúlyozó, álmatag kőbabák. A föl-lejáró, meghitten muzsikáló lépcsőfokok, s a lágyívű, jelvényes kőkapuk,

387

be. Az individuálisan megújított, festett székely-magyar rovásjelek, s az általuk titkosított történetek.
A tamgákba csomagolt asszociálható emberi érzelmek, a megfejtésre felkínált, rejtőzködő üzenetek,
a sűrített drámává alakuló családi és közösségi élethelyzetek vagy történetek. A jelképes kapuk és gyászos koporsók, a zuhanó és emelkedő szárnyrészletek, a feszülő ívek és kemény ékek, a megfejtésre váró
rovás-ligatúrák, a keresztek és kereszteződések. Az új szimbólumokká alakuló, élesen kirajzolódó, konstruktív, lírai, szürreális és emblematikus piktogramok. S a jelkiemelésekkel egyenértékű módon nőtt meg a
két-, három- vagy négyosztatú, a sűrűn aprólékos kézjegyhalmozó megmunkáláson alapuló, gyakran elol-

nos,
AY J
á

hobbiból érdeklődő, a képszomjúság forrásvidékeit tudatosan kereső földközi
„űrutazók” és lelki nyugtalanok számára.

AKN

Álmos u. 2.
Tel.: 06-26/316-001; Mob.: 06-30/290-2859

Deb

lott, neves és tapasztalt művészelődök, valamint a festészet iránt nem csak

:

, 194

tett lírai s egyben sík-konstruktív értelmezési képszerkezetben és hangulat-
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ELÉRHETŐSÉGEK, KAPCSOLÓDÓ OLDALAK /

28.

talajára. Mert nála az égi mására emlékeztető, bensőségesen átszemé-
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vasható rovásszövegeket is tartalmazó, rézsútos egyenesek

jelrendszer-felmutatásnak kiemelt jelentősége van, s hogy ebben az életműben minden egyes műnek előzmé-

mentén szerkesztődő, igényesen és változatosan telített ablakszárnyszerű háttérfelületek jelentősége.

nye és következménye volt, van és lesz, bármelyik pontból is kezdjük el a szálak felfejtését.
A szentendrei művészettörténetbe ágyazódó, éppúgy szubjektív-alanyi, mint közösségi művészete

Hovatovább 1986-tól kezdődően (a korán elhunyt Sári nevű

tehát egyszerre horizontális és vertikális irányultságú, földi és égi természetű. Vagyis témáit és motívum-

kislánya örök emlékére) a rovás geometrikusan vagy organiku-

készleteit tekintve vízszintes kiterjedésében jóformán csak a város határait bejáró, Szentendre szem-

Y Já
KNA
ád: A
csal e, 1983
tt a
r
Együ entend
, Sz
Zoli

san használt „S” és „Á” betűjéből, valamint több régebben hasz-

üvegén keresztül látó, függőleges emelkedésében azonban lelki és szellemi töltésű. Ezért művé-

nált szárnymotívum kereszteződéséből megszületett egy új abszt-

szete mintegy szakrális délibáb nem csak Szentendre felett lebeg, de imaginárius éteri dimenzió-

rakt angyalmotívum alap is, amely egészen napjainkig a legváltozato-

iban és kozmikus idejében határtalan pályákat bejáró, tehát univerzális kiterjedésű. El kell ismerni,

sabb kombinációkban, variációkban és helyzetekben bukkant és buk-

hogy majd 40 éve jelenlévő képvilága (amely egy magával ragadóan ösztönös és egy rendkívül

kan fel festményein, grafikáin és objektjein (s egy köztéri, s két tájban

tudatos képvilág keveréke) nemcsak hazai, de nemzetközi mércével mérve is igen egyéni, igen

felállított szobrán is!). Ám úgy, hogy annak esszenciálisan és éterien el-

merész és igen nagyszabású (vagy másképp fogalmazva: éppúgy klasszikus, mint avant-

vont alakja, a ’90-es évek második felétől indulva, mind gyakrabban ala-

gárd) teljesítmény! Ahogy manapság mondani nemigen szokás: művészete egyszerre

kult és alakul vissza expresszív megmunkálású, félabsztrakt égi lénnyé vagy

egyetemes és magyar. (N. T.)

emblematikus érvényű, az alakváltozás állandó kényszerétől hajtott angyal-

nos

emberré vagy a szó szoros értelmében vett szakrális angyalikonná.

Biographic Sketch (engrafted in lyricism)

és fe

Ez a képzelet szárnyán közlekedő, térben is időben igen mozgékony, tiszavirágsze-

s;
gne
EY Á

ÉCS

ge, R

lesé

rűen új és új alakot öltő angyalmotívum valóban úgy röpköd Aknay Jánosnál, mint

The Nyíregyháza-born young painter, who was of the same mind as the members of
the evolving Lajos Vajda Studio in Szentendre, moved to the town in 1971-72, and

mesékben a gondolat. Világokat hág át, csillagok közt jár-kel, de mindig visszatér alko-

clearly grasped something of the genius loci when the objects and motifs he or-

erek
a gy

tó (atyjához), a művészhez, s be-benéz az ajtókon, ablakokon, s fel-felbukkan az újra és

dered in his mind and heart began to take shape under his hand, namely: the

újjáépített szentendrei kulisszák között, és a háztetők, keresztek és kálváriák felett. Lénye

elements of the characteristically homely, though art-historically not particularly

néha kettős: síkkonstrukcióba metszett pozitív vagy negatív absztrakció, félig jel és félig

valuable Szentendre houses tightly cuddling together, its meandering streets

artikuláció, néha gyermek, néha leány, néha androgín álomarc, néha maga a köd, a sötétlő

playing hide and seek, its short alleys and rambling yards; its pointed rooftops

, Sár

saba

ek: C

félelem vagy a barlangi magány, néha egy darabka konkrét valóság, néha aranyló szent, néha

built for the play of life and its façades with human faces; its graceful crest or-

in memoriam festő vagy barát, néha a visszasugárzó múlt és néha a tünékeny jelen, néha a nap

naments and stone puppets balancing on cornices; its stairways going up

i,

és néha a hold, néha árnyék, néha fény, néha szárnyas felhőként röpködő glóriás amőba-paplan,

and down intimately playing their music; its softly arched, marked gates

néha ablakban, kapuban időző gyémánthegyű piramis-ufó, néha őriz, néha véd, néha magányos,

and pilaster-tripped, braided windows; its calvaries wrapped in the snail

néha jó hírt hozó, néha rejtőzködő, néha tojásba vagy körképbe költöző végtelen titok, és néha
Isten mosolyában fészkelő, önmagát többszöröző, ikonfióka némaság.
Ám Aknay János öntápláló, önfejlesztő és öngerjesztő eszköztárában, a hallatlanul gazdag és variábi-

horns of the Word; its suffering, rust-eaten corpora; its crossed tower
caps pointing to the sky and the silent bodies of its time-traveller
church naves; its everyday folk and its glorified saints immersed in

lis motívumkészleten túl, ott találjuk a lecsupaszított, merész komponálási és szerkesztési elveken és öt-

thought; its still icons tucked in gold-leaf halos sweating tears; the

leteken nyugvó, vázszerű festői leleményt is, valamint a vonal-, a szín-, a felület- és az ecsetkezelés érzel-

rustling of wings flying off its frescos; and its meek angels flaking

mileg kimeríthetetlen változatosságát. A képszélekre kifutó, levágott vagy elvágott alap- és háttérmotívu-

off eccos and floating cloud-like… As from a sacrificial cloud,

mai, valamint a kivezető, (fel)függesztő, talán a képtörténést a semmihez pányvázó, s ezáltal az örökös foly-

the welcome rain of signs has continued to fall on the good

tathatóságot, a szellemi megszakítatlanságot is jelölő egyenesei, illetve a határsávokat kijelölő tiszta színme-

soil of many a canvas and paper ever since. In Aknay, the de-

zői vagy színkeretei – a lehetséges lélektani magyarázatokon túl – mind-mind arra utalnak, hogy nála a jel- vagy

votional coulisses of this intimately personalized town sug-

388

ÉLETRAJZI LEXIKON

Biographical data

gestive of its heavenly double appear in a new, subjectively condensed lyrical and simultaneously plane-

formed back into an expressive, half-abstract heavenly be-

constructive interpretive pictorial structure for natives stuck here, for famous and experienced, living and

ing, an emblematic angel man always taking new shape

dead artist predecessors, for perigee “space travellers” who are interested in art not as a pastime, but to
consciously find the source of the thirst for images.

due to the compulsion to change or an angel icon sacrificial
in the strictest sense of the word from the second half of the

Then from 1976-77, transforming this architectural environment of unparalleled richness and
warmth into increasingly general concepts and abstract visual signs, he began to work with
themes that fit into a strictly controlled constructivist-geometrical formal system, one that required the precision of a constructor; these included among others: geometric connections
and relations, births and eruptions, proportions and compositions; in other words, plane con-

of Aknay as ideas do in folktales: it transgresses worlds; walks back
and forth between stars; returns to its creator (its father), the artist;
peeps in through windows and doors; reappears in the reconstructed
coulisses of Szentendre, above rooftops, crosses and calvaries. It often

deciphering, family and community situations or stories condensed into drama.

importantly as this accentuation of signs, the doubly, triply, quadruply divided, delicate and variegated casement-like background surfaces, based
on a meticulous priming and the hoarding of initials and often including
readable runes, increased in significance.

In Aknay’s trove of self-feeding, self-developing and self-generating devices, however,
apart from the immensely rich and variegated treasury of motifs, we find a fully-fledged
painterly inventiveness based on essential and audacious principles of composing and constructing and an infinite cornucopia of emotionally charged colour and surface treatment and

which blends the geometrically or organically used runic “S” and
“Á” with an earlier wing motif (to the everlasting memory of his
prematurely deceased daughter), and which appears in multifarious ways, variations and situations in his paintings and
graphics (including a public-square statue and two put up
in landscapes) to this very day. However, its essentially and
ethereally abstract form has come to be repeatedly trans-

389

outward or suspended lines, which perhaps bind the pictorial plots to nothingness, and thus signify everlasting continuability and intellectual uninterruptedness, and his clear colour fields or frames
delineating border strips all point to – apart from possible psychological interpretations – the fact
that he ascribes particular importance to showing signs or a system of signs, and that, in his oeuvre,
every single work has had and is going to have its antecedent and its outcome wherever we begin to
undo the threads.
Embedded as it is in the history of Szentendre art, his both subjective and communal work has thus a simultaneously horizontal and vertical orientation, a heavenly and an earthly nature. In other words, his art, in

t, M
2-20
197
VLS

into an egg or a cyclorama, and it is also dumbness nesting in the smile of God, an icon
offspring multiplying itself.

02, k

ers, it brings good tidings; sometimes it hides, at others, it is an endless secret moving

brushwork. His background motifs cut off or severed and running out on to picture frames, his

From 1986, the birth of a new, abstract angel motif can be observed,

iállít

a window or a door; sometimes it is a guardian, a protector; at times it is lonely, at oth-

Moreover, these pictures also deployed symbolic gates and mournful coffins,

cal, surreal and emblematic pictograms turning into new symbols. Just as

szle

amoeba duvet flying like a winged cloud, a pyramidal UFO with a diamond peak in

ásré

of the present; sometimes it is the sun and the moon, a shadow, a light, a haloed

they encrypt and tagmata packed with associated emotions: hidden messages for

űcsa

sometimes an element of the past beaming back and an ephemeral element

ure –: idiosyncratically remodelled, painted Székely-Hungarian runes with the stories

awaiting decoding, crosses and crossings, sharply drawn constructive and lyri-

rnok

saint glittering in gold; sometimes it is an in memoriam for a painter or a friend,

acters of an archaic alphabet – an unacknowledged and almost hidden public treas-

details of falling and soaring wings, taut arcs and sharp wedges, ligature-runes

, Bud

constructive spaces perceptible and often divided their surfaces, began to have char-

st,

a child, a girl, an androgynous dream face, mist as such, fear looming dark,
the solitude of a cave, sometimes a piece of concrete reality, sometimes a

ape

well as mural designs for public spaces and studies.
Then again, from the early 80s, his picture-window fields, which rendered even plane-

, Bud

has a dual nature: it is a positive and a negative abstraction cut into a
plane construction, partly a sign and partly an articulation; sometimes it is

VLS
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200 2-2002
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motifs of townscape details composed from a bird’s-eye view, colour panel paintings
sometimes almost plastic with their many layers and strict undulating sketching, as

ape
st, 2
Gos 002 (fot
ztola
ó
Gáb :
or)

structions rendering spaces, houses and windows simultaneously perceptible, abstract

90s. This angel motif traversing on the wings of the imagination,
mobile in both space and time, truly flutters to and fro in the works
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a horizontal perspective, draws virtually only on the themes

1992: Szentendrei Régi Művésztelep Egyesület.

and motifs of the town, looks through the eyes of Szenten-

1994: Patak Csoport [Somogyi György, Puha Ferenc, Aknay János, Gubis Mihály, Dr. Hann Ferenc (teore-

dre only; but, vertically, it is spiritually and transcendentally

tikus), Kéri Mihály, Penyaska László, Nádasdy János, Wolfgang Nickel, Csetneki József, fe Lugossy László,

orientated. His art therefore not only hovers – as though it
were a sacrificial mirage – above Szentendre, but also traverses
boundless, universal courses in its imaginary ethereal dimensions
and cosmic time. It must be acknowledged that his pictorial world

Szemadám György, Novotny Tihamér (teoretikus)].
1994-04: „Mythen” alkotócsoport [Zella-Mehlis (D) – Szentendre].
1995: Magyar Festők Társasága.
2000: Patak Képzőművészeti Egyesület.

(a blending of a fascinatingly instinctual and an extraordinarily con-

2000: a Sárospataki Nyári Képzőművészeti Szabadiskola tanára.

scious one), which has been present for almost forty years, is, by not

2001-05: MAOE Képzőművészeti Szakosztály, vezetőségi tag.

oná

Otth

only Hungarian but even international standards, a highly individual,

2004: HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület, kuratóriumi tag.

daring and noteworthy achievement (in other words, it is as classical as it

2004-08: Nemzeti Kulturális Alapprogram, Képzőművészeti Kollégium, kuratóriumi tag.

, Sze

ban

is avant-garde)! And, to use an expression not in fashion these days: his art
is both universal and Hungarian. (T. N.)

2004: Képzőművészek Batthyány Köre.
2005: MAOE elnökségi tag.

nten
dre,

2008: a Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány kuratóriumának tagja.

200

Tanulmányok / Studies:

2009: a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.

ö
tó: V
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2009: Szentendre Város Díszpolgára.
1959-63: Debreceni (Medgyessy Ferenc) Képzőművészeti Kör. Tanárai: Veress

lgyi

á
AY S

AKN

ós)

Mikl

Géza, Nagy Ferenc, Menyhárt József, Félegyházi László, Berky Nándor, Bíró Lajos.

Díjak, elismerések / Prizes, awards:

1963-67: Képző- és Iparművészeti Gimnázium. Tanára: Sebestény Ferenc.
1971: Szentendrére költözik, azóta is itt él és dolgozik, ez a közeg a megszakítatlan

(1958: Oklevél Aknay Jánosnak a „Tóthfalussy Sándor” Második Kulturális Találkozó

rika,

„Képzőművészeti Egyeteme”.

alkalmával rendezett Megyei Gyermekrajz Kiállításon való részvételéért, Debrecen.

98
re, 1
tend

Szen

1963: Emléklap Aknay János pajtásnak az 1963. évi Úttörő Kulturális Szemle
Csoporttagságok, szervezetek, tisztségek /
Membership, organisations, offices:

Debrecen járási, városi, kerületi, körzeti bemutatóján rajz művészeti ágban
elért jó eredményéért.

1 kl

1968: Emléklap a KMP és a KIMSZ 50. évfordulója tiszteletére rendezett barkács
1972: Vajda Lajos Stúdió, alapító tag [(VLS), 1994-től VLS Kulturális Egyesület, Szentendre,
amelynek 2004-08 között elnöke].
1976-84: Fiatal Képzőművészek Stúdiója.
1977: Művészeti Alap [1992-től Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE)]. 1980:
Szentendrei Grafikai Műhely.
1983: Magyar Képző-és Iparművészek Szövetsége (MKISZ).
1985-93: Szőnyi István Nyári Képzőművészeti Szabadiskola rajz-, majd festőtanára, Zebegény.
1986: Art-éria Galéria Egyesület, Szentendre.
1987-93: a MKISZ Pest megyei Területi Szervezetének művészeti titkára.
1992-93: Pentaton Csoport [Aknay János, Bereznai Péter, Kis Tóth Ferenc, Matyófalvi (Matyó) Gábor, Vincze Ottó].

kiállításon elért helyezéséért, Debrecen.
1968: I. díj a Magyar Népköztársaság Fegyveres Erői KISZ szervezeteinek VIII.
Képzőművészeti-, Fotó- és Barkács Pályázatára benyújtott festményeire, Bp.
1969: Oklevél Aknay János honvéd részére a Fegyveres Erők KISZ szervezeteinek IX. Országos Képzőművészeti-, Fotó- és Barkács Kiállításra készített munkájáért, Bp.)
1975: Emléklap Aknay János eredményes szerepléséért a IX. Országos Amatőr Képzőművészeti Kiállításon, Szekszárd.
1977: a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának ösztöndíja.
1978: a Leninvárosi V-stúdiós Kísérleti Műhely Kollektív Stúdió-díja.
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1988: Vilnius (LIT) város emlékérme.

2005: Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének

1988: „Az év grafikája” díja, Szentendrei Grafikai Műhely.

fődíja, Szekszárd.

1989: Neufeld Anna Emlékdíj, Vác.

2005: II. Országos Művészeti Diákköri Konferencia emlékpla-

1992: a Zebegényi Szőnyi István Nyári Képzőművészeti Szabadiskola emlékérme.

kettje, Szeged.

1993: a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának díja, XII. Debreceni Országos Nyári Tárlat; Emléklap

2006: Patak művészeti díj, Tűz c. kiállítás, Szigetszentmiklós.
2006: Hajdúböszörmény Város Bocskai István emlékplakettje.

Aknay János részére a XII. Debreceni Országos Nyári Tárlaton való sikeres szerepléséért.
1993: Esztergom Város Önkormányzatának díja, I. Országos Pasztell Biennálé, Esztergom.

2007: a Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok

1993: Szakmai I. díj, Őszi Tárlat, Érd.

Szövetsége Simsay Ildikó-díja.

1993: a Szekszárdi Országos Színesnyomat Grafikai Kiállítás díjazottja.

2007: a Bercsényi Általános Iskola Bercsényi Galéria emlékplakettje,

1994: Baktay-oklevél és Baktay-nagyérem, Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi
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Szombathely.

dre,

2008: a Szentendrei Régi Művésztelep kollektív Magyar Örökség-díja.

, Sze

re kiírt pályázat fődíja.
2008: a Művészeti Ösztöndíj Alap Vecsés művészetéért plakettje, Vecsés.

1997: a Csongrád Megyei Közgyűlés díja, VII. Szegedi Táblaképfestészeti Biennálé.

one-man exhibitions (and related events):

1999: Pest Megye Művészetéért díj (Patak Csoport).

988

eigle

Egyéni kiállítások (kapcsolódó rendezvények) /

1997: a Horváth & Lukács Galéria emlékplakettje, Nagycenk.

téri
id

1996: a Siklósi Szalon díja, Siklós.

nes

2009: Magyar Művészetért díj, Magyar Művészetért Alapítvány.

A Fő

1996: Karsai Rt. Emlékérem, Székesfehérvár.

yen,
1

1996: Pest Megye Művészetéért díj.

ben

2008: a 45. Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep emlékérme, Hajdúböszörmény.

műt
erem

1996: a Millecentenáriumi Debreceni Országos Nyári Tárlat díjazottja.

rhel

1996: Pro Urbe emlékérem, Szentendre.

nten

2008: a XX. Debreceni Országos Nyári Tárlat Szabó Magda írónő emléké-

vásá

Szakközépiskola, Dunaharaszti.
1995: Zella-Mehlis (D) város emlékérme.

2000: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata díja, VIII. Szegedi

1977: Georgi Dimitrov Megyei Művelődési Központ, Veszprém.
1978: Ifjúsági Művelődési Ház, Salgótarján.

2001: a Siklósi Szalon fődíja, Siklós.
2001: Emléklap a Millennium évében végzett kiváló munkáért,

1979: Világfa Galéria, Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár (PMKK), Szentendre
(leporelló meghívó).
1979: Stúdió Galéria, Budapest (mappa katalógus).

2002: Munkácsy Mihály-díj.

1980: VLS Pm, Szentendre (Haász Istvánnal, Holdas Györggyel, Joláthy Attilával és Matyófalvi Gáborral).

2003: Hajdúböszörmény város nívódíja.
2003: „A Magyar Grafikáért Alapítvány” díja, IV. Országos

1981: PMKK Lakótelepi Klub, Szentendre (leporelló meghívó).
1981: Bástya Galéria, Halászbástya, Budai Vár.

Színesnyomat Grafikai Kiállítás.
2004: Nemzetközi Művésztelep, Káplár Miklós-emlékérem,

1982: Művésztelepi Galéria, Szentendre (szitázott mappa-katalógus és meghívó).
1983: Műhely Galéria, Szentendre [Bereznai Péterrel (mappa-meghívó)].

Hajdúböszörmény.
2004: a Vajda Lajos Stúdió kollektív Pro Urbe díja, Szentendre.
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1984: Megyei és Városi Művelődési Központ, Nyíregyháza.

essy
Lász
ló

2000: a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozat).

Szep

1976: Vajda Lajos Stúdió (VLS) Pinceműhely (Pm), Szentendre (Holdas Györggyel).
1977: Művelődési Ház, Örkény; Táborfalva; Hernád (leporelló meghívó).

2000: Pest Megye Művészetéért díj, Vajda Lajos Stúdió.

nál M

Gáborral és ef Zámbó Istvánnal).

Táblaképfestészeti Biennálé.

Szentendre.

aros

1972: József Attila Művelődési Központ, Szentendre (Holdas Györggyel, Matyófalvi

1999: RMDSZ Jubileumi emlékplakett.
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1984: Csongrád Galéria, Csongrád.

1997: Magyar Köztársaság Kulturális Központja, Bukarest (RO) (szitázott mappa-katalógus).

1987: Gyopár Klub Galéria, Békéscsaba.
1987: Művésztelepi Galéria, Szentendre, [Bereznai Péterrel és

1997: Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Hajdúszoboszló.
1997-98: Kapcsolatok, Vigadó Galéria, Budapest (mappa katalógus szitanyomattal).

Gubis Mihállyal (ofszet mappa-katalógus)].
1989: Szentendrei Képtár, Szentendre (könyv-katalógus).

1998: Válogatás a „Kapcsolatok” c. kiállítás anyagából, Provincia Szálloda Galéria, Szentendre.
1998: Grafika és szitanyomat kiállítás, Keve Galéria, Ráckeve.

1989: Madách Imre Művelődési Központ, Madách Galéria, Vác.

1998: Horváth & Lukács Galéria, Nagycenk (Puha Ferenccel és Somogyi Györggyel).

1989: Vihar Galéria, Jantyik Mátyás Múzeum, Békés; „Tégla”
Közösségi Ház, Békéscsaba.
1990: Megyei Művelődési Központ, Szolnok.
erm
Műt

1991: Püski Könyvesbolt és Galéria, Székesfehérvár (Kiss László
Várakozás a kertben c. verseskötetének bemutatója és Aknay János kiállí-

n, Ré

ébe

tása, aki a kötet borítóját tervezte).

1999: Február 28. Aknay János 50. születésnapja alkalmából rendezett összejövetel, Barlang,
Duna-parti Művelődési Ház, Szentendre.
1999: Aknay János kiállítása a Horváth & Lukács Galéria (Nagycenk) anyagából megrendezve, VLS
Pm, Szentendre (mappa-katalógus szitanyomattal).
1999: Horváth & Lukács Galéria, Nagycenk (Stefanie Nickellel és Wolfgang Nickellel).
1999: Rondella Galéria, Esztergom.

1991: Városi Könyvtár, Szigetszentmiklós; Városi Művelődési Központ,

ű
gi M

Érd; Ács Károly Művelődési Központ, Ráckeve; Szabadidő Központ, Ócsa

1991: Aknay János grafikai lapjai, Átmeneti Galéria, Zebegényi Könyvtár.
1993: Horváth & Lukács Galéria, Nagycenk.

Kőbányai Könyvtára.
2000: Aknay János kamara-tárlatával egybekötött könyvbemutatója, Szent Mihály
Kápolna, Budai vár.
2001: Monostori Erőd, Komárom (ef Zámbó Istvánnal).
2001: Horváth Színház, Csoport-Horda Galéria, Pécs (leporelló katalógus).

1993: Art-éria Galéria, Szentendre.

2002: Kortárs Galéria, Tatabánya.

1994: Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola, Dunaharaszti (Gubis Mi-
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[Gubis Mihállyal, Kéri Mihállyal és Somogyi Györggyel (katalógus).
1991: P ‘Art Galéria, Érd.

2000: Válogatás 20 év szitanyomataiból, Artotéka, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

2002: Árpád Múzeum, Ráckeve (Bereznai Péterrel és György Csaba Borgóval).

hállyal és Vincze Ottóval).

2002: Ez kiállítás lesz!, Casino Szentendre (ef Zámbó Istvánnal, Frózsi-Nánássy

Csab

1994: Csepel Galéria, Budapest (DVD).

a)

nten

1994: Rösch Galéria, Karlsruhe (D) (szitázott mappa-katalógus).

Tiborral, Margit Szabolccsal).
2002: Plein Air 2002, Városi Galéria, Csongrád (Popovics Lőrinccel).

dre,

1995: Diptychonok-Triptichonok, Barcsay Iskola Galéria, Szentendre (katalógus).
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1995: „Mythen II.”, Bürgerhaus, Zella-Mehlis (D) (Vincze Ottóval).
1995: Négy szentendrei konstruktivista festő, Magyar Intézet, Párizs [Barcsay Jenő, Balogh László,
Deim Pál, Aknay János (leporelló katalógus).
1995: A Szentendrei Szoborkiállítás első három művének bemutatása és az ehhez kapcsolódó
Mikulás ünnepség (Aknay János, Deim Pál, ef Zámbó István), Nagy Posta előtti tér, Szentendre
(leporelló meghívó).
1995: Aknay János szita-albumának karácsonyi bemutatója, Vincze László Papírmerítő Műhelye, Szentendre.
1996: Künstlerhaus (Műteremkiállító), Salzburg (A).
1996: Pappenheim-kastély, Iszkaszentgyörgy (szitázott mappa-katalógus).
1996: Kaposfüredi Galéria, Kaposvár-Kaposfüred.
1997: Kultúrpalota, Marosvásárhely [Palatul Culturii, Târgu Mureş (RO) (szitázott mappa- katalógus)].

2002: Sárospataki Képtár, Sárospatak (mappa katalógus).
2002: Testvérmúzsák Galéria, Pomáz.
2003: Karda Galéria, Budapest.
2003: Faluház, Budakalász.
2003: Kunst im Gespräch, Emsdetten (D) (Wolfgang Nickellel).
2003: Városi Múzeum, Csurgó.
2003: Aknay János kiállítása a nagycenki Horváth & Lukács Galéria anyagából válogatva, Bartók Béla Megyei Művelődési Központ, Győr.
2003: Angyalok a Szamárhegyen, Ipszilon Galéria, Szentendre.
2004: Parafa Galéria, Hajdúböszörmény.
2004: Térbe, fénybe öltözötten, Manréza Spirituális és Kulturális
Központ, Dobogókő.
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Biographical data

2004: Válogatás a Horvát & Lukács Galéria anyagából, Széchenyi István Emlékmúzeum, Nagycenk (Bereznai

Attila Művelődési Ház, Vecsési Kiállítóterem, Vecsés.

Péterrel, Puha Ferenccel, Somogyi Györggyel és Varga Amár Lászlóval).

2008: Szent György Napok, Pappenheim-kastély,

2004: „Kapcsolat”, Magyarországi Volksbank Rt., Budapest (Válogatás 2004, katalógus).

Iszkaszentgyörgy (mappa-katalógus C-printtel).

2004: Pécsi Galéria, Pécs (mappa-katalógus szitanyomattal).

2008: IV. Templomkerti napok, Somorjai Református Egyházközség,

2004: Szentendrei művészportrék 2004/8., Szentendrei Képtár Kamaraterme, Szentendre.

Gótikus Templom, Somorja.
2008: Festőangyalok, Mestermű Galéria, Veszprém (mappa-kataló-

2004: Aknay János ANGYALOS KÖNYVének filmvetítéssel egybekötött bemutatója, MűvészetMalom,

gus C-printtel).

Szentendre.

2008-09: Ádventi kiállítás, Új Művész Étterem, Szentendre.

2005: Tisza Művelődési Ház, Mindszent.

2009: Február 28. Aknay János 60. születésnapja alkalmából rendezett

2005: Suli Galéria, Budapest, Dózsa György út 25-27.
2005: Válogatás a Horvát & Lukács Galéria anyagából, Közösségi-ház, Hegykő, (Bereznai Péterrel,

a)

összejövetel, Barlang, Duna-parti Művelődési Ház, Szentendre.

th A

ndre

2009: ART-ÉRT Galéria, Sárospatak (mappa-katalógus C-printtel).

éme

2009: Élő múzsa – Szentendrei színtér, MűvészetMalom, Szentendre (könyv-

tó: N

katalógus).

Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar, Hajdúböszörmény.

3 (fo

2005: Faluház, Leányfalu.

ndre
, 200

Csoportos kiállítások, árverések, aukciók, művésztelepek,

2005: Aknay János kiállítása Szepessy László gyűjteményéből válogatva, Bernády Ház,

n, Sz
ente

(kapcsolódó rendezvények) / group exhibitions, auctions,

Marosvásárhely (RO) (mappa-katalógus C-printtel, DVD).

artists’ colonies (and related events):

2005-06: Kettős ablak (1982), Barcsay Gyűjtemény, Szentendre.

1971-77: IV-X. Szentendrei Szabadtéri Tárlatok, Templomdomb, Szentendre.

talógus C-printtel).
2006: Aknay János angyalai, Múzsák Temploma, Magyar Nemzeti Múzeum Rá-

1972: Buktató, Fiatal Művészek József Attila Klubja.
1972: IDEG n, Metró Klub, Budapest (leporelló meghívó).

kóczi Múzeuma, Sárospatak (mappa-katalógus C-printtel).
2006: Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely [Dunajská Streda, (SK) (map-

1973: Kiállítás a szentendrei Vajda Lajos Stúdió munkáiból, Fővárosi Művelődési Ház, Budapest
(leporelló katalógus).

pa-katalógus C-printtel)].

1973: Vajda Lajos Amatőr Stúdió, József Attila Művelődési Központ, Szentendre (katalógus).

2006: Katolikus Plébániatemplom, Szentendre (Szuromi Imrével).
2007: Bercsényi Miklós Általános Iskola, Szombathely (Válogatás a Hor-

1974: A szentendrei Vajda Lajos Stúdió Komáromban, Csokonai Művelődési Központ.
1974-81: A Vajda Lajos Stúdió éves kiállításai, VLS Pm, Szentendre (több katalógus).

váth és Lukács Nagycenki Galéria anyagából).

1974: Nemzetközi Amatőr Képzőművészeti Kiállítás, Ernst Múzeum, Budapest.

2007: Szepes Gyula Művelődési Központ, Érd.

1975: Vajda Lajos Stúdió, Dózsa György Ifjúsági Klub, Cegléd.

2007: KEVE Galéria, Ráckeve.
2007: Újlipótvárosi Klub-Galéria, Budapest (mappa-katalógus

1975: IX. Országos Amatőr Képzőművészeti Kiállítás, Babits Mihály Megyei Művelődési Központ, Szekszárd (katalógus).

C-printtel; katalógus).
2007-08: Gönczi Galéria, Keresztury Dezső ÁMK, Zalaeger-

1975: Vajda Lajos Stúdió, Bartók Béla Művelődési Központ, Szeged.
1976: Vajda Lajos Stúdió, VLS Pm., Szentendre (katalógus).

szeg (mappa-katalógus C-printtel).
2008: Gammel József Képző- és Iparművészeti Kör – József
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1977: Csongrádi Művésztelep, Kossuth Lajos Művelődési Központ, Csongrád; VLS Pm (katalógus).
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Központi Klubja, Bp. V. ker. Váci u. 38.

Otth

1968: VIII. Műkedvelő képzőművészeti-, fotó- és barkács kiállítás, Magyar Néphadsereg

Molnár Istvánnal és Szilárd Klárával, katalógus).
2006: Debreceni Művelődési Központ, Belvárosi Galéria, Debrecen (mappa-ka-

ébe

2006: Téli tárlat 2006, Abigail Galéria, Budapest (Bozsó Jánossal, Matzon Ákossal, Gy.
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Puha Ferenccel, Somogyi Györggyel).
2005: Sillye Gábor Művelődési Központ, Hajdúböszörmény; Parafa Galéria, Debreceni
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Biographical data

1977: V. Stúdió, Kísérleti Műhely, Leninváros (Tiszaújváros),
Tiszai Vegyi Kombinát (TVK), Derkovits Gyula Művelődési Köz-

1984: Magyar Grafika, Căminul Artei Galéria, Bukarest (RO) (katalógus).
1984: Nemzetközi független nyomatkiállítás, Kanagawa (JP) (katalógus).

pont (leporelló plakát-katalógus).

1984: Kortárs magyar művészet, Espace Pierre Cardin, Párizs (F).

1978: V-stúdió, Képzőművészeti Kísérleteink Műanyagokkal, Kulturális Kapcsolatok Intézete, Dorottya utcai Kiállítóterem, Budapest
(leporelló plakát-katalógus).

1984: Csongrádi Művésztelep, Szeged; Csongrád (katalógus).
1985: „Grafikák Szentendréről” – Az 5 éves Szentendrei Grafikai Műhely kiállítása, Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szombathely (leporelló katalógus).

1978: Vajda Lajos Stúdió, VLS Pm., Szentendre (katalógus).

1985: El Studio Gráfico De Szentendre, Madrid (SP) (katalógus).

1978: Vajda Lajos Stúdió, Dimitrov Megyei Művelődési Központ, Veszprém.

1985: Magyar művészet Pest megyéből, Városi Múzeum, Meiningen (NDK) (katalógus).
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1978: Stúdió 1958-1978, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.
1978-86: Pest Megyei Tárlatok, Szentendrei Képtár, Szentendre (katalógusok).
1978: XIX. Szegedi Nyári Tárlat, Móra Ferenc Múzeum Képtára (katalógus).
1979-87: Szentendrei Tárlatok, Szentendrei Képtár, Szentendre (katalógusok).
1979: Stúdió ’79, Pécsi Színház Téri Galéria, Pécsi Galéria, Ifjúsági Ház, Pécs.

1985: Válogatás a mai szentendrei művészet törekvéseiből, Nyári Galéria, Savoyai Kastély,
Ráckeve (leporelló katalógus).
1985: II. Szegedi Táblaképfestészeti Biennálé, Móra Ferenc Múzeum, Szeged (katalógus).
1986: Art-éria Galéria, Szentendre.
1986: A Szentendrei Grafikai Műhely gyűjteményes kiállítása, Szentendrei Képtár,

1979: Szentendrei plasztika, Jurisics vár, Kőszeg (mappa-katalógus)

Szentendre (plakát-katalógus).

1980: Rajzkiállítás ’80, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest (katalógus).

1986: Új Vegyes, Vajda Lajos Stúdió ’86, Szentendrei Képtár [Aknay János, Balogh

1980: Vajda Lajos Stúdió ’80, VLS Pm., Szentendre (mappa-katalógus).

István Vilmos, Bereznai Péter, Gubis Mihály, Győrffy Sándor, Imreh Tibor, Lois Viktor, fe

1980: Művészek Pest megyéből, Városi Múzeum, Meiningen (NDK) (leporelló-katalógus).

Lugossy László, Selényi Károly István, Tóth István, ef Zámbó István (katalógus)].

1980: Szentendrei Művészet III., Szentendrei Képtár.
1981: Vajda Lajos Stúdió, VLS Pm., Szentendre (katalógus).

1986: A Szentendrei Grafikai Műhely gyűjteményes kiállítása, Szentendrei Képtár;
Zsámbéki Galéria (katalógus szitázott borítóval).

1981: Szentendre Grafikai Műhely, Tóparti Galéria, Boglárlelle (mappa-katalógus).
1981: Festők és grafikusok Pest megyéből, Botevgrád (BG) (katalógus).

1986: Kortárs Magyar Művészet – Táblaképek és kisplasztikák Szentendréről, Haus
Coburg, Városi Galéria, Delmenhorst (NDK) (katalógus).

1981: Szentendrei Művészet II., Collegium Hungaricum, Bécs (A) (katalógus).
1981-91: XI—XVI. Országos Grafikai Biennálé, Miskolc (katalógusok).
1982: Képzőművészeti Világhét – A Szentendrei Grafikai Stúdió, Kossuth Művelődési Központ, Csongrád.
1982: Szentendre Művészete, Balatoni Múzeum, Keszthely.
1982-83: Válogatás a Szentendrei Műhely Galéria anyagából, Fészek Galéria, Budapest (katalógus).
1983: Szentendrei festők és grafikusok kiállítása, Athén (GR) (katalógus).
1983: Szentendrei festők és grafikusok kiállítása, Istanbul; Ankara (TR) (katalógus).
1983: Szentendrei Fiatal Képzőművészek kiállítása, Kossuth Művelődési Központ, Dabas (katalógus).
1983: Szentendrei Fiatal Képzőművészek kiállítása, Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szolnok
(leporelló katalógus).
1983: Mai magyar grafika és rajzművészet, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest (katalógus).
1983: Grafikai Biennálé, Modern Galéria, Ljubljana (SL) (katalógus).
1983: Csongrádi Művésztelep, Bartók 32 Galéria (katalógus).
1984: Országos Képzőművészeti Kiállítás ’84, Műcsarnok (katalógus).

1986: Szentendrei Fiatal Művészek, Magyar Kultúra Háza, Warszawa (PL)
(leporelló katalógus).
1986: „Művészet Ma”, Fiatal Művészek Klubja, Budapest (katalógus).
1987: Szentendrei Grafikai Műhely, Megyei Könyvtár, Eger (katalógus)
1987: Art-éria Galéria, Göcsji Múzeum, Zalaegerszeg (katalógus).
1987: Art-éria Galéria, Woerdeni Városi Múzeum (NL) (katalógus).
1987: Art-éria Galéria, Miskolci Galéria, Miskolc.
1987-89: II-III. Nagykőrisi Grafikai Tárlat, Toldi Miklós Élelmiszeripari
Szakközépiskola Aulája (katalógusok).
1987: Pest megyei Autodidakta képzőművészek kiállítása, Szentendrei Képtár (katalógus).
1987: Szentendrei Fiatal Képzőművészek kiállítása, Finta Múzeum,
Túrkeve.
1987: Magyar avantgárd napok, Roten Fabrik, Zürich (CH).
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1987: Aktok, VLS Pm., Szentendre.

Biographical data

1992: Miles Davis emlékkiállítás, VLS Pm, Szentendre.

1987: Szentendrei Tárlat, Szentendrei Képtár, Szentendre (katalógus) – kontra (!): „Szabad-Téri” Tárlat
a Vajda Pincében, Szentendre.

1992-98: a Budapest Art Expo művészeti vásár kiállításai, Bp.
(katalógusok).

1988: mSZAFT m – A Vajda Lajos Stúdió és meghívott barátaik közös kiállítása, Ernst Múzeum, Budapest;
Győri Műcsarnok; Uitz Terem, Dunaújváros (katalógus).

1992: Megbékéléseink, Hadtörténeti Múzeum, Budapest
(katalógus).

1988: „Jaunysté – 88”, Lietuvos TSR Dailés Muziejus, Vilnius (LIT) (katalógus).

1993: „Atlantis II.—Szentendre”, Atlantis Galéria, Budapest.

1988: II. Dombóvári Művésztelep, Dombóvári Galéria.

1993: „Dinamikus Kompozíciók” – II. Budapesti Nemzetközi Kortárs

1988: Transsylvania, VLS Pm, Szentendre.

Képzőművészet, Közlekedési Múzeum, Budapest (katalógus).

1988: Gravitáció, VLS Pm, Szentendre.

1993: Grafikák Szentendréről, Agrobank Székház, Sopron.

1988: Az Art-éria Galéria Ezerkilencszázkilencvenkettő c. kiállítása, VLS Pm, Szentendre.

1993: II. Nemzetközi Grafikai Biennálé, Győr (katalógus).

1989: VLS ’56, VLS Pm, Szentendre.

1993: Válogatás a szentendrei Ferenczy Múzeum kortárs képzőművészeti gyűj-

1989: A Vajda Lajos Stúdió Bemutató c. kiállítása, VLS Pm, Szentendre.

teményéből, Erdei Ferenc Művelődési Központ, Kecskemét; Wertheim (D);

1990: Szitanyomatok Szentendréről, Otto-Nagel-Haus Városi Múzeum, Berlin; Domhof

Budatétényi Galéria (katalógusok).
1993: VII. Szolnoki Képzőművészeti Triennálé, Szolnoki Galéria (katalógus).

Galéria, Zwickau (NDK) (katalógus).
1990: SZAFT 2, KLTE Aula, Debrecen.

1993: XII. Debreceni Országos Nyári Tárlat, Aranybika Szálló Bartók Terem; KLTE

1990: Tausend Gesichter der Geometrie – Siebdrucke Aus Szentendre, Otto-Nagel-Haus

Díszudvara (katalógus).
1993: I. Országos Pasztell Biennálé, Esztergom (katalógus).

der Staatlichen Museen zu Berlin; Galerie am Domhof Zwickau (katalógus).
1990: A szentendrei Vajda Lajos Stúdió kiállítása Sepsiszentgyörgyön, Új Galéria

1993: „Über Grenzen”, Kontakt Galéria, Böblingen (D) (leporelló).
1993: POSZT_ART Galéria-Stúdió, Szeged.

[G. Nuoă, Sfântu Gheorghe (RO)].
1990: „Ecce Homo”, VLS Pm, Szentendre.

1993: X-Art Galéria kiállítása, Szt. Kristóf Jazz-Galéria, Bp.

1991: Unicornis – A szentendrei Vajda Lajos Stúdió (VLS) és a Marosvásárhelyi Mű-

1993-94: Art-éria Galéria, Vigadó Galéria, Budapest; Szentendrei Képtár, Szentendre; Aktív

hely (MAMŰ) közös kiállítása, Vigadó Galéria, Budapest; Miskolci Galéria; Gö-

Art Galéria, Szentendre; Tam-Tam Galéria, Bp. (katalógus).
1994-01: „Mythen I-VII.”, Városház Galéria, Zella-Mehlis (D) (katalógus 1995; 1998).

döllői Galéria; Uitz Terem, Dunaújváros (katalógus).
1991: Válogatás a szentendrei Ferenczy Múzeum festészeti gyűjteményéből,

1994: Tavaszi Tálat ’94, MKISZ, Petőfi Csarnok, Budapest (katalógus).
1994: Art Expo ’94 – Válogatás a galéria művészeinek budapesti kiállítási anyagából, Art-éria

Csongrád Galéria (leporelló katalógus).
1991: „La Création en Europe”, Hotel Drouot, Párizs (F) (katalógus).
1991-92: 10 + 1 éves a Szentendrei Grafikai Műhely, Szentendrei
Képtár (katalógus).

Galéria, Szentendre.
1994: A Szentendrei grafikai Műhelyben 1993-ban készült alkotások kiállítása, Aktív Art Galéria,
Szentendre.

1992: Űr, VLS Pm, Szentendre.

1994: I. Országos Színesnyomat Grafikai Kiállítás, Művészetek Háza, Szekszárd (katalógus).

1992: Pentaton 1., Szentendrei Képtár, Szentendre, [Aknay János,
Bereznai Péter, Kis Tóth Ferenc, Matyófalvi (Matyó) Gábor és

1994: Szegedi Fesztivál Tárlat – Táblaképfestészeti Triennálé, Móra Ferenc Múzeum Képtára, Szeged (katalógus).
1994: Médium 3, Sepsiszentgyörgy [Sfântu Gheorghe (RO)] (katalógus).
1994: Művészet Magyarországról, Art Club, Burgwedel (D) (katalógus).

Vincze Ottó (katalógus), (DVD)].
1992: 27. Szegedi Nyári Tárlat, Móra Ferenc Múzeum

1994: Szuverenitás – Az X-ART Egyesület képzőművészeti kiállítása Érdi Napok ’94, Városi Művelődési Központ,
Érd (katalógus).

Képtára, Szeged (katalógus).
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1989: A szentendrei Vajda Stúdió és barátai Vilniusban, Dailés Parodu Rumai, Vilnius (LIT).
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1993: Őszi Tárlat, Városi Művelődési Központ, Érd.

ÉLETRAJZI LEXIKON

Biographical data

1994: A „Patak” Művésztelep kiállítása, Comenius Tanítóképző
Főiskola, Sárospatak (Patak Csoport, katalógus).
1994: A Patak Művésztelep évzáró találkozója, Városi Könyvtár,
Szigetszentmiklós.

1996: „Szentendrei Művészek a Rákócziért” jótékony célú kiállítás, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium, Szentendre.
1996: Népvándorlás - Földöntúli Kapcsolatok, VLS Pm, Szentendre.
1996: Gyökerek c. kiállítás és szimpózium, Szekszárdi Művészetek Háza, Szekszárd.

1994: Kortárs szentendrei művészek kiállítása, Suzuki Autószalon,

1996: Millecentenáriumi Debreceni Országos Nyári Tárlat, Bartók Terem, Debrecen (katalógus).

Debrecen.

1996: 850 éves Szentendre városa – Szentendrei művészek csoportkiállítása, Stockholmi Magyarház,

1994-95: Téli Tárlat, Madách Imre Művelődési Központ, Vác
(katalógus).

Stockholm (S).
1996: VI. Országos Táblaképfestészeti Biennálé, Móra Ferenc Múzeum Képtára, Szeged (katalógus).

1995: Modern Kunst kombiniert mit Designstühlen der Firma burger
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creative Inneneinrichtung, Rösch Galéria, Karlsruhe (leporelló meghívó).

1996: Hajdúszoboszlói Nemzetközi Modern Múzeum, Hajdúszoboszló (leporelló meghívó).
1996: Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely (katalógus).

1995: Patak Művésztelep, Dorkótanya, Sárospatak.
1995: Patak csoport, Öreghegyi és Felsővárosi Közösségi Ház, Székesfehérvár.
1995: XXIX. Alföldi Tárlat, Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba (katalógus).
1995: Hommage à Bartók Béla – Szentendre-Budapest-Berlin-Párizs-New York,

1996: Patak Művésztelep, Dorkótanya; Patak Csoport, Sárospataki Képtár, Sárospatak (katalógus).
1996: A Patak Csoport és barátaik kiállítása, Kongresszusi Központ, Budapest (katalógus).
1996: Genius Loci – Szentendre látványa és motívumai festményeken és fotókon, Szentendrei
Képtár (katalógus).

Szentendrei Képtár.
1995: A Dunaharaszti Baktay Ervin Gimnázium „Kortárs Képzőművészeti Gyűjte-

1996: A Budapesti Evangélikus Gimnázium javára rendezett kiállítás, Budapesti Evangélikus
Gimnázium díszterme, Budapest.

ménye”, Városi Könyvtár, Szigetszentmiklós.
1995: XXVIII. Szegedi Nyári Tárlat, Móra Ferenc Múzeum Képtára (katalógus).
1995: XIII. Debreceni Országos Nyári Tárlat, Kossuth Lajos Tudományegyetem

1996: Hidak ’96, Magyar Grafikusművészek Szövetsége (MGSZ), MFT, Magyar Szobrász
Társaság (MSZT), Pest Center Galéria.
1996-97: Tizenkilencen a Vajda Lajos Stúdióból, Vigadó Galéria, Budapest; PSMK Mű-

díszudvara, Debrecen (katalógus).
1995: II. Őszi Tárlat – Érdi Napok ’95, Városi Művelődési Központ, Érd (katalógus).
1995: Művésztelep ’95, Művésztelepi Galéria, Szentendre.
1995: A Duna Televízióért Alapítvány aukciója, József Attila Gimnázum színházterme, Bp.
Villányi út 27.

csarnok, Győr.
1997: VII. Országos Táblaképfestészeti Biennálé, Móra Ferenc Múzeum Képtára,
Szeged (katalógus).
1997: VI. Debreceni Tavaszi Tárlat, Kölcsey Művelődési Központ (katalógus).
1997: Szín-Vonal – 20x20 Nemzetközi Kisképek Fesztiválja, Fony (katalógus);

1995: Árveréssel egybekötött kiállítás a Szentendrei Református Gimnázium javára, Aktív Art
Galéria, Szentendre.
1995: In memoriam Gubis Borbála, Kertalja Művésztelep, Fony.
1995: Az Izbégi Gyermekekért Alapítvány javára rendezett jótékony célú aukciós kiállítás, Szentendrei
Képtár, Szentendre.
1995: Siklósi Szalon, Siklósi Vár; Városi Művelődési Központ (katalógus).
1995: II. Országos Pasztell Biennálé, Balassa Múzeum; Keresztény Múzeum, Esztergom (katalógus).
1996: Minimál, Magyar Festők Társasága (MFT), Csontváry Galéria.
1996: Az X-Art, a Túlsó P’Art és a Patak csoport közös kiállítása, Barátság Művelődési Központ, Százhalombatta.
1996: Az Art-éria Galéria vendégkiállítása, Pannónia Galéria, Sopron.
1996: Kertalja Nemzetközi Művésztelep, Fony.

Zemplén Múzeum, Tőketerebes [Trebišov (SZL)].
1997: Magyar Szalon ’97, Műcsarnok, Budapest (katalógus).
1997: Patak csoport, VLS Pm, Szentendre; Pappenheim-kastély,
Iszkaszentgyörgy; Hajdúsági Galéria, Hajdúböszörmény; Litea Könyvszalon és Teázó, Bp., I. ker., Fortuna udvar.
1997: Kiállítással egybekötött jótékonysági aukció az „Esély Alapítvány” javára, Parlament Café különterme, Bp.
1997: Kunstschaffende aus Ungarn, Deutschland und der Schweiz (Mythen
IV.), Ortsmuseum Trotte; Atelierhaus Arlwsheim (SCH); Dolmar (D).
1997: Medgyessy F. Képzőművészeti Kör, Kölcsey Művelődési
Központ és Ifjúsági Centrum, Debrecen (katalógus).
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1997: „Siklósi Szalon ’97”, Siklósi vár; Kongresszusi Központ, Budapest (katalógus).

Biographical data

1999: Patak Csoport, Kanneltalon Galéria, Helsinki; Tornio (FIN).
1999: VI. Kortárs Képzőművészeti kiállítás és konferencia

1997: Kertalja Művésztelep, Fony.
1997: Első Budapesti Nemzetközi Grafikai Biennálé, Árkád-Szalóky Galéria, Budapest.

– Művészeti Kommunikáció, Simón Bolívar Egyetem Képzőmű-

1997: Válogatás a Horváth & Lukács Galéria képzőművészeti anyagából, Nagycenk.

vészeti Gyűjtemény-galéria, Caracas (Venezuela) (katalógus).
1999: Mythen Csoport, Peppenheim-kastély, Iszkaszentgyörgy.

1997-98: XI. „Arcok és sorsok” – Országos Portré Biennálé, Hatvani Galéria, Hatvan (katalógus).

1999: Új szerzemények a Ferenczy Múzeum képzőművészeti gyűjte-

1998: Művészet inkubátorban, Ábrányi villa, Szentendre.
1998: Patak Csoport, Mű-Terem Galéria és Antikvitás, Debrecen; Faluház, Szada.

ményében (1989-1998), Szentendrei Képtár (katalógus).
1999: „Vízár & Víz-zár”, a FÜMOSZ és BARSA szervezésében, Vasarely

1998: A Csongrádi Művésztelep alapító tagjainak kollektív tárlata, Csongrád Galéria; MÉH Rt. Központ,

Múzeum, Budapest..
, 200
5

1999: Ortswechsel „Mythos Weimar”, Weimar (D).

it), L

1999: Kép és Lépcső árverés, Pince Galéria, Esztergom.

1999: Tér-Kép – 20x20 Nemzetközi Kisképek Fesztiválja, Fony.

Galéria, Szigetszentmiklós (katalógus).
1998: Komiszár János „SZÓLA” PARAVÁN műterem c. könyvének bemutatója
és a könyvben szereplő képzőművészek alkotásainak kiállítása, Grand Hotel

1999: Siklósi Szalon 1991-1999, Várgaléria, Siklós (katalógus).
1999: Pasztell-Tárlat – A Pasztell Biennálék Díjazottjai, Vármúzeum Rondella Galéria, Esztergom
(katalógus).

Aranybika hallja, Debrecen.
1998-99: Művészek – Műtárgyak, ART-MA Művészeti Alapítvány,

1999: Patak Csoport, Művészetek Háza, Szekszárd; Benczúr Galéria, Budapest.
1999: Sziget-Szüret Fesztivál, Patak Galéria, Szigetszentmiklós.
1999: Kertalja Művésztelep, Fony.
1999: Szentendre és környékén élő- és alkotó képző- és iparművészek kiállítása, Városháza, Szentendre.

(katalógus).
1999: Válogatás II. a szentendrei művészek második generációjának
alkotásaiból – A Vajda Lajos Stúdió I., Barcsay Iskola Galéria, Szent-

1999: A Magyar Festők Társaságának washingtoni tárlata, Magyar Nagykövetség, Washington (USA).
1999: Európa Kemping – Jótékony célú árverés a szentendrei művészek alkotásaiból, Pest Megyei Könyvtár;
Dalmát pince, Szentendre.

endre (katalógus).
1999: Szitanyomás története és művészete, Magyar Képzőmű-

2000: Félszáz mondat Neked, Nádor Galéria, Budapest (könyv-katalógus).
2000: Máskor, Máshol, Móra Ferenc Múzeum, Szeged (katalógus).

vészeti Főiskola Barcsay-Terem.
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1999: Civil Műhely a helyi kulturális intézményrendszerről, Beszélgetés a MűvészetMalomban,
Szentendre (Aknay János VLS).

Falu
h

Lukács Galéria, Nagycenk (Aknay János, Puha Ferenc, Somogyi György); Városi

1998-99: Zene Szemeimnek, Pécs; Győr; Miskolc; Budapest

ZBA

VLS Pm, Szentendre (mappa-katalógus).
1999: Áttűnések ’99, Kortársfesztivál, MűvészetMalom, Szentendre (katalógus).

1998: A Patak Művészeti Csoport, Szoboszlói Galéria, Hajdúszoboszló; Horváth &

Műteremház, Budapest, Daru u. 2/c (katalógus).

I S án

1998: Múzeum Malom avatási ünnepség és kiállítás, Szentendre
1998: Ecce Homo, MKISZ, Vigadó Galéria, Bp. (katalógus).

lep,

dor ;

Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely (SK).
1999: A Vajda Lajos Stúdió Kiállítása, Takács Lajos (Gallery Christoff) gyűjteményéből,

Zella-Mehlis (D) (katalógusok).

H aj d

jobb

1998: „Mítoszok V. – Helyszínváltás”, VLS Pm, Szentendre; Mercedes-Werke,

ször

r a: F
ÜLÖ

Kulturális Egyesület és Klub (SZSZKEK), Városháza, Szentendre (katalógus).
1999: Avantgárdtól a Transzavantgárdig – Válogatás a KMGA Gyűjteményéből,

1998: Kertalja Művésztelep, Fony.

m ze

1998: Csend-Élet – 20x20 Nemzetközi Kisképek Fesztiválja, Fony (katalógus).

P Ed

1999: VII. Szentendrei Szerb Nyári Művésztelep és kiállítás, Szentendrei Szerb

Mureş (RO)]; Új Galéria, Nagyvárad [G. Nouă, Oradea (RO)].

i Ne

1998: A szentendrei Vajda Lajos Stúdió, Kultúrpalota, Marosvásárhely [Palatul Culturii, Târgu

m én
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MűvészetMalom, Szentendre (katalógus).

ús á g

1998: Patak csoport, Kultúrpalota, Marosvásárhely [Palatul Culturii, Târgu Mureş (RO)].

eá n
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1999: Szentendrei Tárlat (Festészet - Szobrászat) – (Grafika – Iparművészet),

1998: VII. Szegedi Táblaképfestészeti Biennálé, Móra Ferenc Múzeum Képtára, Szeged (katalógus).

H aj d

Szeged (leporelló meghívó).
1998: Siklósi Szalon ’98, Várgaléria, Siklós (katalógus).
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Biographical data

2000: II. Debreceni Art Expo – A Patak Galéria kínálata, Bartók

2001: Levente Alapítvány, Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre; PMK, Szentendre.

terem, Hotel Aranybika, Debrecen.
2000: A szentendrei Vajda Lajos Stúdió Iszkaszentgyörgyön,

2001: Franciaország – Magyarország 2001 / Szentendre Salonban, MűvészetMalom, Szentendre.
2001: X. Debreceni Tavaszi Tárlat, Medgyesssy Ferenc Emlékmúzeum.

Pappenheim-kastély, Vörös terem.

2001: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium jótékonysági szülői bál és aukció, Városháza, Szentendre.

2000: Vajda Lajos Stúdió, Másod-kéz Galéria, Dunaújváros.

2001: BÁV II. Kortárs Aukció, Budapest (katalógus).

2000: XX. Jubileumi Országos Grafikai Biennálé, Miskolci Galéria
(katalógus).

2001: Szent György-napi jótékonysági bál és aukció az árvízkárosultakért, Máltai Szeretetszolgálat, Szentendre.
2001: A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió Antológia könyvbemutatója, Vörösmarty tér, Bp., június 10.

2000: A 70 éves szentendrei Régi Művésztelep a millennium évében,
MűvészetMalom, Szentendre (leporelló katalógus).

2001: Szín-Tézis 1997-2000 – 20x20 Nemzetközi Kisképek Fesztiválja, MűvészetMalom, Szentendre.
2001: „Szabadvásznas Festészet” (…méretes mintafenoménok …), MűvészetMalom, Szentendre.

y vd
Kö n

2000: Siklósi Szalon 1991-2000, Várépület Emeleti Galéria, Siklós

2001: Öntematika rajzban, VLS Pm, Szentendre (katalógus).

(katalógus).

e dik

2000: XVI. Debreceni Országos Nyári Tárlat, Ifjúsági Centrum, Debrecen

á lás
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(katalógus).

2001: „Tiszta Szívvel” a Beteg Gyermekekért Alapítvány, Magyar Kultúra Alapítvány Székháza,
Budapest (katalógus).
2001: Iskolatámogatási jótékonysági rendezvény, Iszkaszentgyörgy.

2000: Utazásaink – Reisewege, Mythen VII., MűvészetMalom, Szentendre

2001: XXXI. Szegedi Nyári Tárlat, Szeged, Horváth Mihály u. 5. (katalógus).

2000: (Új) Pest Megyei Tárlat 2000, MűvészetMalom, Szentendre (katalógus).

2001: Szentendrei Tárlat 2001, MűvészetMalom, Szentendre.
2001: Patak csoport, Sziget Galéria, Budapest; Vigadó Galéria, Budapest (katalógus).

2000: Lépés a jövőbe, VLS Pm, Szentendre (katalógus).
2000: Válogatás a Dunaszerdahelyi (Szlovák Köztársaság) Kortárs Magyar Galéria
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(mappa-katalógus).

2001: IX. Szentendrei Nyári Szerb Festőtábor és kiállítás, SZSZKEK, Városháza, Szentendre.
2001: „Tiszta Szívvel”, Beteg Gyermekekért Alapítvány, Bartók 32 Galéria, Budapest.
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anyagából, Olof Palme Ház, Budapest.
2000: Patak Csoport, Egressy Gábor Szabadidő Központ, Ócsa.
2000: A Patak csoport és vendégei, Kaposfüredi Galéria.

, S ár
nos)

2000: VIII. Szegedi Táblaképfestészeti Biennálé, Móra Ferenc Múzeum Képtára, Szeged (ka-

2001: Vörös és Fehér, Sziget-Szüret Fesztivál és Kiállítás, Patag Galéria, Szigetszentmiklós.
2001: Karsai Művésztelep, Balatonszemes.
2001: A VLS 2001. évi képzőművészeti kiadványainak szakmai bemutatója,
Dunaparti Művelődési Ház, Szentendre.

o sp

talógus).

at a k

2000: VIII. Szentendrei Szerb Nyári Művésztelep és kiállítás, SZSZKEK, Városháza, Szentendre.

, 200

2000: IDŐHÍD 2000 – Mesterek és tanítványok, MűvészetMalom, Szentendre.

2001: Korpusz, Vincze Galéria, Budai Vár.
2001: Siklósi Szalon, Művészetek Háza, Szekszárd (katalógus).
2001: Variációk Lemezre, Nádor Galéria, Budapest.

6

2000: Mai japán-magyar képzőművészeti kiállítás, Iparművészeti Múzeum, Budapest.
2000: Varga Amár László és barátai kiállítása, Faluház, Balatonkenese.
2000: Szín-Tézis – 20x20 Nemzetközi Kisképek Fezstiválja, Fony; Galéria ’13 Soroksár (katalógus).
2000: IV. Országos Pasztell Biennálé, Vármúzeum; Balassa Bálint Múzeum, Esztergom (katalógus).
2000: A Szentendrei Arcképcsarnok c. helytörténeti lexikon bemutatója, Pest Megyei Könyvtár,
Szentendre.
2000: Sziget-szüret Fesztivál, Patak Galéria, Szigetszentmiklós.
2000: Szentendrei Régi Művésztelep Őszi Tárlat, Művésztelepi Galéria, Szentendre.
2001: A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió című Antológia szakmai könyvbemutatója, Szentendre Város
Önkormányzatának Díszterme, február 1.

2001: „Az angyali üdvözlet a harmadik évezred kezdetén”, Erdős Renée
Ház, Budapest.
2001: Párhuzamok – Ellentétek, Abigél Galéria, Budapest (katalógus).
2001: Belső Táj – Új tájak az idő és tér perspektívájában, MAOE, Vigadó
Galéria, Budapest (katalógus).
2001: 2. festményárverés, Abigail Galéria, Millennium Center, Budapest (katalógus).
2001-02: Három Sziget az új évezred küszöbén (Ötvenkét
művész – ötvenkét hét), Rákóczi Múzeum, Sárospatak; Pécsi
Galéria, Pécs (katalógus).
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Biographical data

2002: Karsai Művésztelep, Szent Korona Galéria, Székesfehérvár.

2002: XX. századi magyar művészet Szentendréről nézve,

2002: Patak Csoport és Vendégei, József Attila Művelődési Központ és Ifjúsági Ház, Baja; Városi Galéria Pál

MűvészetMalom, Szentendre (katalógus).
2002: A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió: 1972-2002 (Dokumen-

Gyula Terem, Nyíregyháza.
2002: Blitz Galéria – Tavaszi kiállítás és aukció, MEO Kortárs Művészeti Gyűjtemény, Budapest.

tum- és szöveggyűjtemény) c. könyv bemutatója, Műcsarnok – Elő-

2002: BÁV Rt. Művészeti kiállítás és aukció, Aukciós Ház, Budapest.

adóterem, Bp., december 17.

2002: Pest Megyei Tárlat 2002, MűvészetMalom, Szentendre (katalógus).

2002-03: Adventi Kalendárium, Gerbaud Ház, Budapest (katalógus).

2002: Művészeti Gyűjtemények I. (Mezei Ottó gyűjteménye), Vizivárosi Galéria, Budapest.

2002-03: A Kortárs Galéria Jubileumi Kiállítása, Kortárs Galéria,

2002: „Az angyal üdvözlete”, Örökmozgó Galéria, Budapest.

Tatabánya (katalógus).

2002: A „Tiszta szívvel” a Beteg Gyermekekért Alapítvány kiállítása és aukciója, Budapest Galéria;

2002-03: „Csend és szó – Isten és ember között”, Erdős Renée Ház,
2002-03: Etűdök kortárs képzőművészektől, Csongrád Galéria, Csongrád.
2002-03: A Magyar Képzőművészek és Iparművészek szövetsége Festő
Szakosztálya, Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely.
2003: 4. BÁV Kortárs Művészeti Aukció, Aukciós Ház, Budapest (katalógus).
2003: Creator Spiritus II. – Teremtő – Alkotó Lélek – A Remény Évezrede, Szentcsalád

2002: Plein Air 2002, Városi Galéria, Csongrád; Juhász Gyula Művelődési Központ,

Templom és Közösségi Ház, Kecskemét (katalógus).
2003: Etűdök, Magyar Rézkarcolók Egyesülete, Galéria IX, Budapest.

Szeged (leporelló meghívó).
2002: „Tendenciák”, MKISZ, Művészetek Háza, Szekszárd.
2002: A VLS és köre – Fotókiállítás a Dalmát Pincében, Szentendre.

2003: Karsai Művésztelep, Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Balatonszemes.
2003: Szentendrei Szobrász Tárlat, MűvészetMalom, Szentendre.

2002: Dialógus, MKISZ, Olof Palme Ház, Budapest.

2003: Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep Gyűjteményes Kiállítása, Parafa Galéria, Hajdúböszörmény.

2002: Szentendrei Vajda Lajos Stúdió: 1972-2002 – Jubileumi Kiállítás,
Műcsarnok, Budapest (könyv-katalógus).

2003: 40. Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep Zárókiállítása, Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház, Hajdúböszörmény; Csíkszereda (RO) (katalógus).

2002: La Terra Si Dona Alla Luce E Ogni Cosa Ritorna Alla Vita, Salone

2003: Patak Csoport, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc.
2003: „Képzőművészet Szentendréről”, Sárospataki Képtár, Sárospatak.

Della Foresteria Abbaziale Di Santa Maria Di Sesto.
2002: Levente Gála (jótékonysági rendezvény), Városháza, Szentendre.
2002: „Művészajándékok”, Harmincad Galéria, Budapest.
2002: Zöld Kakas jótékonysági kiállítás és aukció, Hotel

2003: Kötődések – A Vidéki Magyarország Emlékezete, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériája,
Szentendre (katalógus).
2003: A Szentendrei Régi Művésztelep hetvenöt éve, Vigadó Galéria, Budapest (katalógus).
2003: IV. Országos Színesnyomat Grafikai Kiállítás, Művészetek Háza, Szekszárd (katalógus).

Fiesta, Budapest.
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2003: Találkozás – A Kaposfüredi Galéria 10 éve, Vaszary Képtár, Kaposvár.

lom

2003: Szentendrei Grafikai Műhely szitanyomatai – Válogatás a Ferenczy Múzeum
gyűjteményéből (1980-2002), Szentendrei Képtár, Szentendre.

2002: A Joseph Kádár Múzeum ünnepélyes megnyitása, Álmosd.

a (b

2003: „Dionüszosz oltárán”, Művészetek Háza, Szekszárd.

2002: Fokmérő – Sziget-Szüret Fesztivál, Városi Galéria, Szigetszentmiklós;

2002: Árnyékban, MKISZ, Vigadó Galéria, Budapest.

a lr a

2003: A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió „NŐ” Kiállítása, Mediawave, Bezerédj-kastély, Győr.

2002: „Kettő”, MKISZ, Újlipótvárosi Klub Galéria, Budapest.

2002: Országos Pasztell Biennálé, Régi Megyeháza, Esztergom.

h át u

2003: Siklósi Szalon, Duna Galéria, Budapest.

2002: V. Állami Művészeti Díjazottak, MAOE, Olof Palme Ház, Budapest.

Joseph Kádár Múzeum, Álmosd.
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2003: A festészet vége?, MAOE, Olof Palme Ház, Budapest (katalógus).
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2002: Siklósi Szalon, Várgaléria, Siklós.

, De

2002: I. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Kiállítás, Kecskeméti Képtár, Kecskemét (katalógus).

l é r ia

2002: Válogatás a Szentendrei Grafikai Műhely anyagából, Testvérmúzsák Galéria, Pomáz.

i Ga

(katalógus).
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2002: XVII. Debreceni Országos Nyári Tárlat, Debreceni Egyetem Díszudvara, Debrecen
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Budapest.

B elv

Cadre Rouge Galéria; Secco Galéria, Budapest (katalógus).

ÉLETRAJZI LEXIKON

Biographical data

2003: Reflexiók – A MKISZ Festő Szakosztályának kiállítása,
Kecskeméti Képtár, Kecskemét.

2004: A Dunánál – Az X-ART Egyesület és barátai kiállítása, Városi Művelődési Központ, Érd (katalógus).
2004: VI. Patak Fesztivál VÍZ c. kiállítása, Városi Galéria, Szigetszentmiklós.

2003: „Segíts, hogy segíthessünk” jótékonysági est és árverés,

2004: Patak Csoport, Kortárs Galéria, Tatabánya; Cifra malom, Tata.

HM. Helyőrségi Klub, Szentendre.
2003: A mű mint jel, Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely.
2003: Patak Csoport, Csepel Galéria, Budapest.

2004: Európai uniós kortárs képzőművészeti kiállítás, Nemzeti Színház, Győr.
2004: XXII. Miskolci Grafikai Biennálé, Miskolci Galéria; Városi Művészeti Múzeum, Miskolc (katalógus).
2004: Élő magyar festészet – Jelrendszerek (VLS) – A Magyar Festészet Napja, Millenáris, Budapest.

2003: Fészek, Városi Galéria, Szigetszentmiklós.
2003: „Jelen és Múlt” – Hetvenöt éves a szentendrei Régi Művésztelep,
Collegium Hungaricum, Bécs.
Ko r t
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agy
ar G
al ér

2004: Szín-Tér, MKISZ, Muzej Vojvodine, Novi Sad [Újvidék (SR)].
2004: Emlékek, MKISZ, Galerija Suluv, Újvidék.
2004: „Tavasz Európában” – 7. Budaörsi Fesztivál, Zichy major, Budaörs.

Budapest (katalógus).
2003: Szalmaszál a hajléktalanokért Közhasznú Alapítvány – Jótékonysági
Árverés, Andrássy Palota Konferenciaközpont, Budapest (katalógus).
2003: „Rákmentes Világért” Alapítvány jótékonysági aukciója, Nagyházi Galéria,

2004: Hommage à Gaál Imre – Tavaszi Tárlat, Pesterzsébeti Múzeum, Budapest.
2004-05: A Szentendrei Régi Művésztelep hetvenöt éve, Kelet-szlovákiai Galéria, Kassa (SZL);
Művészetek Háza, Tartu (ÉSZT); Róma.
2004: Grál (Velekei József Lajos kiállítása. Vendégek: Aknay János, Csontos Elek, Deim Pál,

Budapest (katalógus).
2003: Gátlástalan Tisztaság – Speciális Bizonytalanság, VLS Pm, Szentendre.
2003: A „Kép keret nélkül”, VLS Pm, Szentendre.
2003: Biztos vonalon (VLS), Metró Galéria, Budapest.

Já n o

Ligeti Erika, Makovecz Imre, Péterffy László, Szlaukó László), Vincze Galéria, Halászbástya.
2004: Dialógus – 2004, Millenniumi Szalon, Budapest (leporelló katalógus).
2004: Művészek és Művek Szentendréről, Templom Galéria, Eger.
2004: Rajzok – A szentendrei Képzőművészet Évszázada V., MűvészetMalom, Szentendre.

2003-04: 75 éves a szentendrei Régi Művésztelep, Magyar Kulturális Intézet, Stuttgart;
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Wertheim; Berlin (D); Mikkelin Taidemuseo, Mikkeli (FIN).
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2003: „Őrangyal az Életért” Alapítvány Őszi Aukció, Bartók 32 Galéria,

2004: Minifestmények – A Magyar Festészet Napja, Millenáris, Budapest.

2004: A Tisza ezüstszalagján – Tizenötéves a Szegedért Alapítvány, DÉMÁSZ Rt.
Székháza, Szeged.

2004: Barcsay Iskola Galéria 1994-2004, BIG, Szentendre (katalógus).

2004: Patak Csoport, Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely (SK).

2004: Hungarian Graphic Art, Magyar Kulturális Központ, New Delhi (IND).
2004: Állami Műemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ, Orczy Kultúrkert Egyesület,
Bárka Színház, Budapest.

2004: Kortárs Magyar Szalon, KOGART Ház, Budapest.
2004: 10 éves a Patak Csoport, Városi Galéria, Szigetszentmiklós (emléklap).
2005: A Patak Csoport Művésztelepe és kiállítása, Bürgerzentrum, Soest (D).

2004: Jubileumi Képzőművészeti Kiállítás, Művészetek Háza, Szekszárd.

2005: Patak Csoport, Jankay Galéria, Békéscsaba.

2004: Siklósi Szalon, Siklósi Vár Galériája, Siklós (katalógus).
2004: 41. Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep záró-kiállítása, Sillye Gábor Művelődési Központ és
Közösségi Ház, Hajdúböszörmény (katalógus).
2004: Válogatás a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria gyűjteményéből, Városi Művészeti Múzeum
Váczy Péter-gyűjtemény, Győr.
2004: XVIII. Debreceni Országos Nyári Tárlat, Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum, Debrecen.
2004-05: Látható zene – Nagy Szent Gergely Jubileumi Éve, Érsekudvar, Eger, Széchenyi u. 5.; Piarista Kápolna, Budapest, Pesti Barnabás u. 1.; Manréza Spirituális és Kulturális Központ, Dobogókő.
2004: A Szentendrei Régi Művésztelep Őszi Tárlata, Szentendrei Régi Művésztelepi Galéria, Szentendre.
2004: Le Pont – A Híd – Válogatás a Szöllősi-Nagy – Nemes Gyűjteményből, MűvészetMalom, Szentendre (CD-ROM).

2005: Jótékonysági céllal rendezett kiállítás a Magyar Kultúra Napja
alkalmából, Városháza, Szentendre.
2005: Grafikai árverés a MűvészetMalom továbbfejlesztése javára,
MűvészetMalom, Szentendre.
2005: „Áldozat-Oltár”, Millennium Szalon, Budapest.
2005: A Pirk János Alapítvány jótékony célú árverése, Művészet Malom, Szentendre.
2005: Tavaszi Tárlat – Pesterzsébeti Művészeti Napok, Gaál Imre
Galéria, Pesterzsébeti Múzeum, Budapest.
2005: Új tér I., VLS Pm., Szentendre.
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Biographical data

2005: Privát struktúra, Mű-Terem Galéria, Debrecen.

2005: A Szentendrei Régi Művésztelep alkotóinak őszi tárlata,

2005: DECIMUS – A Patak Csoport jubileumi kiállítása, MűvészetMalom, Szentendre (katalógus).

Manréza Spirituális és Kulturális Központ, Dobogókő.

2005: Jótékonysági árverés az Ős kaján étteremben, Tolcsva.

2005: A Hajdúböszörményi Nemzetközi Művésztelep gyűjtemé-

2005: „Szentendrei Régi Művésztelep 75 éve”, Városi Galéria, Szigetszentmiklós.

nyéből, Múzeum-Galéria, Lendva (SL).

2005: A Mentőöv Alapítvány és Koordinációs Iroda kiállítása és árverése, Westend City Center, Budapest.

2005: A rajz, Táncszínház Galéria, Budapest.

2005: Siklósi Szalon, Siklósi Vár Galériája, Siklós (katalógus).

2005-06: Sakkmatt (Schachmatt), Belvárosi Művészek Társasága,

2005: Az Egészséges Nemzedékekért Szeretetszolgálat aukcióval egybekötött kiállítása, Nagyházi

Nádor Galéria, Budapest; Palais Breuner, Wien (A) (könyv-katalógus).
2005: Az X-ART Egyesület kiállítása, Szepes Galéria, Érd (katalógus).

Galéria és Aukciósház, Budapest.
2005: József Attila születésének centenáriuma alkalmából megjelent könyveinek bemutatása, Petőfi

2005: A Levente Gála kiállítása, Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre.

Csongrád Galéria, Csongrád.
2006: A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió, Gönczi Galéria, Zalaegerszeg.

Fesztivál), MűvészetMalom, Szentendre.

2006: Az Iskola Művészeti Szárnyának átadása és a BIG Állandó Gyűjteményének meg-

ia ( j o

2005: Őszi Tárlat a Szentendrei Régi Művésztelep alkotóitól, Régi Művésztelepi Galéria,
Szentendre.

Budapest; Érsekudvar, Eger; Jezsuita Gimnázium, Miskolc; Nagypréposti Palota, Vác.
2005: Között – Magyar posztgeometrikus művészet II., Vízivárosi Galéria,

lom, Szentendre.
2006: Somodi László festőművész emlékére rendezett kiállítás, VLS Pm, Szentendre.
2006: „XXI. Század elején”, MKISZ Festő Szakosztálya, Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa.
2006: Szabadvásznas festészet – Méteres képek, Magyar Vízfestők Társasága, MűvészetMalom,

Budapest (leporelló-katalógus, katalógus).
2005: „30 éves a Csongrádi Művésztelep”, Művelődési Központ és Városi

Szentendre.
2006: Kálvária – Pietà –Feltámadás, Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet (MALÉZI), VOX

Galéria, Csongrád (DVD).
2005: „Itthon”, Szentendrén – A magyar festészet napja, Műhely Galéria,

ARTIS Alapítvány, Magyar Katolikus Püspökkar Konferencia Irodaházának Előadótermei, Budapest,
Városligeti fasor 42.

2005: Mini képek – A magyar festészet napja, Olof Palme Ház,

2006: 80 éves a Szentendrei Régi Művésztelep, Dulánszky Stúdió Galéria, Pécs.
2006: Repülés, Barcsay Iskola Galéria (BIG), Szentendre (katalógus).

Budapest.
2005: Szentendreiek – A magyar festészet napja, Újlipótvárosi Ga-

2006: Siklósi Szalon, Siklósi Vár Emeleti Galériája, Siklós; Moszkva (RUS) (katalógus).
2006: Szív-ügyek, MűvészetMalom, Szentendre (DVD).

léria, Budapest.
2005: Érik a fény – kiállítás József Attila születésének 100. évében,
Mestermű Galéria; Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Budapest.
2005: Kortárs Magyar Galéria, Vermes Villa, Dunaszerdahely.
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2006: XXIII. Miskolci Grafikai Biennálé, Miskolci Nemzeti Színház; Miskolci Galéria, Miskolc (könyv-katalógus).
2006: XI. Táblaképfestészeti Biennálé, Olasz Kulturális Központ, Szeged.
2006: A 43. Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep záró-kiállítása, Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi

agy
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2005-06: A Kert – Olajág Keresztény Művészeti Társaság, Piarista Kápolna,

Ko r t

2006: Grafikai árverés, Szentendre Művészetéért Közhasznú Alapítvány, MűvészetMa-

2005: Piknik I. egynapos szabadtéri kiállítás, Rákospalotai Múzeum, Budapest.

ar G

2006: Válogatás az elmúlt 10 évből – Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep, VLS Pm, Szentendre.

2005: A Vajda Lajos Stúdió II. Művésztelepe, VLS Pm, Szentendre.

Szentendre.
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nyitása, Barcsay Jenő Általános Iskola, B. Iskola Galéria, Szentendre.
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2005: NeoFoton – fotoprint kiállítás (VII. Nemzetközi Kis Magyar Performansz és Nehézzenei

Mű v

2005: Karácsonyi Tárlat, Szentendrei Műhely Galéria, Szentendre.
2005: Etűdök kortárs képzőművészektől, SZÖG-ART Művészeti Egyesület,

Hungaricum, Wien (A) (katalógus-műsorfüzet).

y ár i

2005: Siklósi Szalon, Templom Galéria, Eger; Pataky Galéria, Budapest; Collegium

e t kö
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Budapest (katalógus).
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2005: KOGART Szalon 2005 képzőművészeti kiállítás és vásár, KOGART Ház,

Közösségi Ház Kiállítóterme, Hajdúböszörmény (katalógus).
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2005: 42. Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep záró-kiállítása, Sillye Gábor Művelődési Központ és
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2005: Tendenciák, MKISZ Festő Szakosztálya, Művészetek Háza, Szekszárd.

Irodalmi Múzeum – Díszterem, Budapest (József Attila Töredékek, könyv-katalógus).

ÉLETRAJZI LEXIKON

Biographical data

Ház, hajdúböszörmény (katalógus).
2006: XIX. Debreceni Országos Nyári Tárlat, Kölcsey Központ,

2007: A Szentendre Művészetéért Közhasznú Alapítvány Grafikai Árverése, MűvészetMalom, Szentendre
(sokszorosított katalógus).

Debrecen (katalógus).

2007: Tavaszi játék – Szerelem és derű a festészetben, Magyar Festők Társasága, MűvészetMalom, Szentendre.

2006: „Ezüst Négyszög” Przemyśl 2006 – 6. Nemzetközi Festészeti Triennálé magyarországi kiállítása, Medgyessy Ferenc Emlékmú-

2007: Suli-Galéria, Budapest.
2007-08: Távoli fények – Közelítő színek – A régi japán művészet és a modern látásmód, Szombathelyi

zeum Kortárs Művészeti Galériája, Debrecen.
2006: Kép vagy ikon? – Szentendre éjjel-nappal nyitva, Műhely

Képtár, Szombathely; Vaszary Képtár, Kaposvár.
2007: Németh Andrea fotóművész kiállítása meghívott művészekkel, Műhely Galéria, Szentendre.

Galéria, Szentendre.

2007: Tavaszi Tárlat – Pesterzsébeti Művészeti Napok, Gaál Imre Galéria, Budapest.

2006: Szentendrei fények – Szentendre éjjel-nappal nyitva, Régi
Pa p

Művésztelepi Galéria, Szentendre.

p El

2006: XIV. Szentendrei Nyári Szerb Művésztelep és kiállítás, SZSZKEK, Műhely

ek : A

Galéria, Szentendre (katalógus).

előtt c. kortárs képző- és iparművészeti kiállítás, Szent Erzsébet Ház, Sárospatak.
2007: Stress, Belvárosi Művészek Társasága, Nádor Galéria, Budapest.
2007: Alte Künstlerkolonie Szentendre Ungarn, Galerie Im Alten Rathaus, Prien (D).
2007: A 44. Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep záró-kiállítása, Sillye Gábor Művelődési Köz-

2006: A Patak Csoport állandó kiállítása, V. András étterem, Sárospatak

pont, Hajdúböszörmény (katalógus).

2006: Tűz – VIII. Patak Fesztivál, Patak Képzőművészeti Egyesület, Patak Csoport,
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2006: Patak Csoport, Kisgaléria, Siklós.

2007: A Szent Erzsébet Ház megáldása és az In honorem Sanctae Elisabeth – Hódolat Szent Erzsébet

Városi Galéria, Szigetszentmiklós.
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2006: Emlékezés – Kiállítás az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének és

2007: Kiállítás a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep alkotóinak munkáiból, Berta Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár, Balatongyörök; Haifa (Izrael); Gyergyószárhegy; Csíkszereda (RO).
2007: 34. Szegedi Nyári Tárlat, Olasz Kulturális Központ, Szeged (katalógus).
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leverésének 50. évfordulójára, VLS Pm, Szentendre.
2006: Az Út 1956-2006, MKISZ, Műcsarnok, Budapest (könyv-katalógus, DVD).

: NO

2006: „Művészportrék” – V. Magyar Festészet Napja, Művészetek Palotája, Budapest.

2007: Patak Csoport, Városi Galéria, Igló [Spišska Nova Ves (SK)].
2007: Siklósi Szalon, Siklósi Vár II. emeleti galériája, Siklós (katalógus).
2007: XV. Szentendrei Nyári Szerb Művésztelep és záró-kiállítása, SZSZKEK,
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2006: Élő Magyar Festészet – V. Magyar Festészet Napja, WAX (MEO) Kiállítóház, Budapest.

MűvészetMalom, Szentendre (katalógus).

2006: Szakrális Festészet – V. Magyar Festészet Napja, Fasori Evangélikus Templom,
Budapest, Városligeti fasor 17.
2006: A „köztünk élő ’56”, Művészetek Háza, Szekszárd.

2007: Abszolút fal (IX. Nemzetközi Performansz és Nehézzenei Fesztivál),
MűvészetMalom, Szentendre.
2007: Patak Csoport, Klauzál Gábor Művelődési Központ, Budatétény.

2006: Tisztelgés ’56 emléke előtt, Szentendrei Régi Művésztelep Kulturális Egyesület,
Művésztelepi Galéria, Szentendre.
2006: Festőtanárok, Kossuth Galéria, Szentendre, MH SZKK Dózsa Gy. U. 12.

2007-08: Piknik II-III. egynapos szabadtéri kiállítás, Rákospalotai
Múzeum, Budapest.
2007: Magyarországi Művésztelepek, MűvészetMalom, Szentendre (ka-

2006: Európai Művésztelepek Szövetsége kiállítása, La Maison de L’Europe de Paris.
2006: Harangszó 1456 – Harangzúgás 1956, Belvárosi Művészek Társasága, Nádor Galéria, Budapest.
2006: „Silver Quadrangle” („Ezüst Négyszög”) – International Painting Triennal – Przemyśl 2006, Przemyśl
(PL) (katalógus).
2006: Oltár – III. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé, Cifrapalota, Kecskemét (katalógus).
2006: Creator Spiritus III. – Teremtő – Alkotó lélek – Kodály öröksége, Erkel Ferenc Művelődési Központ és
Művészeti Iskola, Kecskemét (katalógus).
2007: A Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep Kortárs Galériája, HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht., Veszprém.

talógus, DVD).
2007: „Jöjjetek és lássatok!” – Reményt és jövőt adok nektek – Városmis�szió, Czóbel Múzeum, Szentendre.
2007: A 60 éves Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör és Szabadiskola Visszatekintés c. kiállítása, Debreceni Művelődési Központ
Belvárosi Galéria, Debrecen.
2007: 100 grafika – 100 kortárs képzőművész, Barcsay terem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest; Pécsi Galéria, Pécs.
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Biographical data

2007: Hajdúsági Képzőművészek Múzeumának megnyitása, Álmosd.

2008: A „Legjobb” Szigetszentmiklóson, Patak Képzőművészeti

2007: Élő magyar szakrális festészet, Szent István Bazilika altemploma, Budapest.

Egyesület, Patak Csoport, Városi Galéria, Szigetszentmiklós.
2008: Az X-ART Művészeti Társaság kiállítása, Szepes galéria,

2007: Siklósi Szalon, Moldvay Győző Galéria, Hatvan.
2007: Az X-ART Egyesület és a Vajda Lajos Stúdió kiállítása, Szepes Galéria, Érd (katalógus).

Szepes Gyula Művelődési Központ, Érd.
2008: „Érték, Művészet, Mecenatúra” –A Magyarországi Volksbank

2007: A Vajda Lajos Stúdió (VLS), Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely.
2007: Génmanipuláció – Génmódosítás, Belvárosi Művészek Társasága, Nádor Galéria, Budapest.

Zrt. öt éve, KOGART Ház, Budapest (könyv-katalógus).
2008: VII. Magyar Festészet Napja – Mini-képek, Mednyánszky

2008: Tavaszi Tárlat, Thermal Hotel Liget, Érd.
2008: Vacsora a Vajdában – Felhívás-Meghívás! („Ezen új, kollektív megnyilatkozásunkat rögzíteni
fogjuk, melyet jelenkor-történeti dokumentumnak is szánunk. A felvételt némi utómunka után egy

Galéria, Budapest.
2008: VII. Magyar Festészet Napja – Magyar Geometrikus Művészet, Nem-

endre (leporelló katalógus).

2008: VII. Magyar Festészet Napja – Élő magyar festészet – Hatvan művész 60
képe, REÖK, Szeged.

2008: Furamant 2008 – De vrouw in de Kunst – 6de Kunsttriënnale van Tervuren, Tervuren

2008: VII. Magyar Festészet Napja – Akciófestészet és kiállítás, Aula Galéria,

(D) (katalógus).

Szigetszentmiklós.

2008: Új Reneszánsz – Két világ találkozása, Vaszary Képtár, Kaposvár (katalógus).

2008: 6. debreceni jótékonysági aukció az Immánuel Otthon megsegítésére, Klub Ba-

2008: Siklósi Szalon, Siklósi Vár II. emeleti galériája, Siklós (katalógus).

rabás étterem, Debrecen.

2008: XXIV. Miskolci Grafikai Triennálé, Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum,

2009: Creator Spiritus IV. – Teremtő – Alkotó Lélek, Credo 2009, Szakrális képzőművészeti

Miskolc (könyv-katalógus).

kiállítás, Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ, Kecskemét (katalógus).

2008: XX. Debreceni Országos Nyári Tárlat, Kölcsey Központ, Debrecen (katalógus).

2009: Referencia I., MAOE – MAK, Magyar Alkotóművészek Háza, Bp.

Művelődési Központ és Közösségi Ház, Hajdúböszörmény (katalógus).
2008: A VLS VACSORA c. projektjének bemutató vetítése, VLS Pm, Szentendre.
Nemzeti Múzeum, gyárfás Jenő Képtára, Sepsiszentgyörgy (RO).
2008-09: Ponyva, Textil- és Textilruházati Iparművészeti Múzeum,
MűvészetMalom, Szentendre; Magyar Alkotóművészek Háza, Bu-

2009: Völgy Miklós kortárs gyűjteményének bemutató tárlata, HAMILTON Zrt. – AULICH Galéria, Bp.
(katalógus és könyv-katalógus).
2009: Mai válaszok Albert Gleizes gondolataira, MKISZ, Nemzeti Táncszínház Galériája, Bp.
2009: International Painting Triennal of Carpathian Region, Silver Quadrangle, Przemyśl (PL)
(katalógus).
2009: 35. Nyári Tárlat, REÖK Palota, Szeged (katalógus).

dapest (katalógus).
2008: Kereszt – A Szakrális Művészetek Hete, Szent Mihály Kápolna, Halászbástya torony, Budapest.

2009: LÉG-VÁR – A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió kiállítása, Újbástya Rendezvénycentrum, Sárospatak (katalógus).

2008: I. Ars Pannonica Szombathelyi Képzőművészeti Biennálé,
Szombathelyi Képtár, Szombathely (katalógus).
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2009: Siklósi Szalon, II. Emeleti Galéria, Siklósi Vár, Siklós.

l é r ia
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rum, Sárospatak (katalógus).

KEV

2009: Húsvét – fekete fehérben, Kortárs képzőművészeti kiállítás, Újbástya Rendezvénycent-

Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház, Hajdúböszörmény.

( b al

rosi Képtár, Kovászna (RO), (a kiállítás díszvendége Aknay János) (katalógus).

2008: A 45. Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep záró-kiállítása, Sillye Gábor

2008: A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió képzőművészeti kiállítása, Székely

ról: A

2009: Körösi Csoma Sándor… fények, Körösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Vá-

2008: A Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep 45. nyári időszakának kiállítása, Sillye

OTN
Y

2008: Prien Am Chiemsee és Szentendre – Két élő művésztelep, Művésztelepi Galéria, Szent-

öböl, Pavilon V., Budapest.
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2008: XII. Táblaképfestészeti Biennálé, Regionális Összművészeti Központ (REÖK), Szeged (katalógus).
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2008: VII. Magyar Festészet Napja – „Szakrális festészet ma”, Lágymányosi

2008: Plenérová Výstava, Rozsnyói Bányamúzeum és Galéria (SZL) (katalógus).

T i-

zetközi Modern Múzeum, Hajdúszoboszló.

kiállításon levetítjük a pincében.”), VLS Pm, Szentendre.
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Biographical data

Művek köz- és magángyűjteményekben, illetve

Dr. Török Turul, Szentendre. Eckensberger Attila-gyűjtemény, Szentendre. Écsy Gábor, Budapest. Erős Péter,

magántulajdonokban / Works in public and

Budapest. Etter István, Szentendre. Falussy Csaba, Debrecen. Faragó Ádám, Budapest. Faragó György, Szent-

private collections or private ownership:

endre. Faragó Sándor-gyűjtemény, Szentendre. Fenyvesi Margit, Szentendre. Ferences Gimnázium,
Szentendre. Ferge Lajos – Szarvas Rita, Szentendre. Förgeteg Ákos, Leányfalu. Frómann Zoltán, Szent-

Aknay András, Újfehértó. Aknay Csaba, Szentendre. Aknay Tibor,

endre. Fülöp Edit, Leányfalu. Fülöp Zsolt, Szentendre. Füzy Zoltán, Szentendre. Galambos László-

Budapest. Aknay Zoltán, Szentendre. Albert István-gyűjte-

gyűjtemény, Somorja (SK). Gerd Fabik (D). Gallery Christoff, Mór. Gratzl Erika, Tahitótfalu.

mény, Budapest. Angyal Mária, Budapest. Antall Adrienn, Buda-

Golovics Lajos, Szentendre. Gondos Tamás, Budapest. Gottlasz Zoltán, Szentendre. Göllner Judit,

pest (Máriaremete). Aradszky András, Százhalombatta. Aranyi Sándor,

Szentendre. Gubcsi Lajos, Budapest. Gulyás Gábor, Debrecen. Halper János, Szentendre. Hargitay

Szeged. Art-Hunga Gudens Pedit Gyűjtemény (A). Árki Imre,

László, Szentendre. Hegedős Piroska – Molnár Miklós, Budapest. Hegyeshalmi László, Veszprém.

H aj d

Szentendre. B. Kiss László, Iszkaszentgyörgy. Baász Imre Művészeti

Heimann Zoltán, Solymár. Herbert Dénes, Szentendre. Hoffmann István-gyűjtemény,

ús á g

Alapítvány, Sepsiszentgyörgy [Baász Art Fundation, Sfântu

Dunabogdány. Holdas György, Szentendre. Hortobányiné Kisanyik Emília, Szentendre. Hor-
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váth & Lukács-gyűjtemény, Nagycenk. Illés Roland-gyűjtemény, Veresegyház.

zőművészeti Gyűjtemény és Múzeum, Dunaharaszti. Balassa László,

Ipacs István, Szentendre. Ipacs János, Budapest. Jenei Zoltán, Solymár. Józsa János, Budapest.

Szentendre. Bán Miklós, Budapest. Bánsági Károly, Svédország. Bányászati

Juhász Éva, Budapest. Kádárné Kovács Mária, Szentendre. Kaló László, Budakalász.

Múzeum – Kortárs Gyűjtemény, Rozsnyó (SK). Bárány Terézia, Székesfe-
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H aj d
úb ö

07
y, 20
m én

sz te

ször

ű vé

úb ö

ár i M

H aj d

i Ny

lep,

tköz

sz te

m ze

ű vé

i Ne

ár i M

ús á g

i Ny

H aj d

Gheorghe (RO)]. Bakos Gyuláné, Komárom. Baktay Ervin Kortárs Kép-

Kapronczai József, Szentendre. Karig Gáborné, Budapest. Karsai Műanyagfeldolgozó

hérvár. Barcsay Jenő Általános Iskola, Szentendre. Barta Károly-gyűjte-

és Szerszámgyártó Rt., Székesfehérvár (Karsai Béla). Katona György-gyűjte-

mény, Budapest. Barta F. Gyula, Szentendre. Barta Károly, Szentendre. Bartha

mény, Zalaegerszeg. Kecskeméti Képtár, Kecskemét. Kecskés László, Leányfalu.

Zsolt, Szentendre. Bede István, Pécs. Behocky Károlyné, Szentendre. Benkovits

Kepecs György dr., Budapest. Kéri Mihály, Érd. Király Lajos, Budapest. Klapka Ferenc,

György, Szentendre. Benkő Mária, Pilisborosjenő. Békés András, Budapest. Béres Tibor,

Nagybörzsöny. Kling József, Kaposfüred. Koffler Vanda, Szentendre. Koffler Józsefné,

Keszthely. Bereznai Péter, Szentendre. Biczák Péter, Szentendre. Bochert Tibor, Szent-

Szentendre. Korda Péter, Budapest. Kortárs Gyűjtemény, Miskolc. Kortárs

s zö r

endre. Bódis Józsefné dr., Szentendre. Bognár Katalin, Veszprém. Bognár Orsolya, Soly-

Gyűjtemény, Salzburg (A). Kortárs Magyar Gyűjtemény (Kortárs Ma-

már. Borsi Miklós Zoltán, Budapest. Budavári László dr. gyűjteménye, Szentendre.

gyar Galéria Alapítvány), Dunaszerdahely [Dunajská Streda (SK) (ka-

Bürgerhaus, Zella-Mehlis (D). Csáky Zoltán, Budapest. Császár József, Budapest.

talógus 1996)]. Kovács Gyöngyi, Szentendre. Kovács Lóránt, Szentendre.
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Csetneki József, Sárospatak. Csillag Tamás, Budapest. Csonka Mária, Dunakeszi. Csunderik
Ferenc, Budapest. Csurgói Városi Múzeum. Johan van Dam-gyűjtemény, Szentendre.

Köllő Károly, Leányfalu. Kőszegi János, Dunaharaszti. Kővágó László, Budapest. Krajcsovics Éva, Budapest. Hans Kromer, Leipzig (D). Kurdics Valéria,

Deim Pál, Szentendre. Demeter László, Szentendre. Dénes Gábor, Budakalász. Dombóvári Mű-

Szentendre. László György, Budapest. László János, Debrecen. Lipták Mi-

velődési Ház és Könyvtár. Drahos Éva, Szentendre. Dr. Cseri Miklós, Szentendre. Dr. Dankó Ka-

hály, Budapest. Lődy Annamária, Szentendre. Lupták Ernő, Leányfalu.

talin, Sárospatak. Dr. Döme László, Budapest. Dr. Flautner Lajos, Budapest. Dr. Fónagy János, Szentendre. Dr. Hajós Béla, Tahitótfalu. Dr. Hann Ferenc, Szigetmonostor. Dr. Kalász Huba, Budapest. Dr.

M. K.-gyűjtemény, Szentendre. Magyar Szentek Temploma,
Budapest. Magyar Intézet, Bukarest (RO). Marczin István, Deb-

Katona György, Zalaegerszeg. Dr. Kiss László, Szentendre. Dr. Lázár Sándor, Szentendre. Dr. Nagy Kata-

recen. Margaritovits Adél, Szentendre. Margaritovits György, Szent-

lin, Budapest. Dr. Nagy Zoltán-gyűjtemény, Pécs. Dr. Palkovics László, Budapest. Dr. Patakfalvi Kár-

endre. Margaritovits Kornél, Szentendre. Margit Szabolcs, Szent-

oly, Mezőtúr. Dr. Récsey Béláné, Budapest. Dr. Richel Éva, Szentendre. Dr. Schannen Miklós, Budapest. Dr.

endre. Markó Béla, Marosvásárhely (R). Gizella-Marosan-Lindig

S. Nagy János-gyűjtemény, Szentendre. Dr. Sörös Jenő-gyűjtemény, Esztergom. Dr. Sörös Ta-

(Németország). Marosi Ilona, Budapest. Matula Péter-gyűj-

más, Esztergom. Dr. Szél Péter, Szentendre. Dr. Szentjóbi Zoltán, Esztergom. Dr. Szini István, Budapest. Dr.

temény, Dunaújváros; Stockholm (S). Mészáros Lajos,

Szitha Zsuzsa, Budapest. Dr. Tátrai Tihamér, Budapest. Dr. Török Bálint, Szentendre. Dr. Török Katalin, Szentendre.

Szentendre. Miszer István, Szentendre. MKB Bank,
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Budapest. Mohai László, Pomáz. Molnár Gyula, Budapest. Molnár Mariann, Sárospatak. Monostori Erőd,

lós-gyűjtemény, Budapest (könyv-katalógus Vuji-

Komárom. Művelődési Ház, Dunakeszi. Művelődési Ház, Hajdúböszörmény. Művelődési Ház,

csics Tihamér Zeneiskola, Szentendre. Wehner Tibor,

Veszprém. Nádasi Kázmér – Aknay Zsuzsa, Debrecen. Nagy Ernő, Szentendre. Nagy Gábor és Nádas Ale-

Budapest. Weszelits András, Szentendre. Wolf Péter, Szentend-

xandra, Gyermely. Nagy Zoltán, Gödöllő. Nemeshegyi Béla és Egervári Edit, Budapest. Németh Andrea,

re. Wolf Tamás, Szentendre. Wolfgang Nickel (D). Zádor

Budapest. Németh Lajos, Szentendre. Novotny Tihamér, Budaörs. P. Szabó Ernő, Budakalász. Pálfy Mária,

Péter, Szentendre.

Szentendre. Páljános Ervin, Leányfalu. Palkovics György, Szentendre. Papp Gyula, Debrecen. Pásztor
Péter, Szentendre. Patkos Katalin és Lastofka Péter, Budaörs. Pelle Katalin, Szentendre. Pero Galéria,

Köztéri művek / works in public spaces:

Belgrád (SR). Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Ferenczy Múzeum), Szentendre.
Pest Megyei Önkormányzat. Péter Gábor, Debrecen. Pirk Jánosné Remsey Ágnes, Szentendre.

1995: Angyal, fa, fém, festett műgyanta, aranyfüst, kb. 300x350x230 cm,

Pistyur Imre, Szentendre. Pór Katalin, Hajdúböszörmény. Puha Ferenc, Szigetszentmiklós. Puha

Nagy Posta előtti tér, Szentendre.

Ili, Budapest. Puha Mihály, Dunaharaszti. Puhl Antal-gyűjtemény, Szentendre. Rácz Éva,

bázisú kültéri falfesték, kb. 300x1200 cm.

pest. Reich Gyula-gyűjtemény, Budapest. Rockenbauer Zoltán, Budapest. Roland

2002: Ilona-majori őrangyal, Nagycenk, akril, falemezek, építmény, kb.

Riz-gyűjtemény, Bolzano (Bozen, I). Rotter Csaba-gyűjtemény, Székesfehérvár.
Rozgonyi Tamás, Dunakeszi. Rónaszéki László, Miskolc. Rösch Gyűjtemény, Karlsruhe

, S ze

50x50x220 cm.

tere
m

2007: Pilisszentlászlói pléhkrisztus, olaj, vegyes technika, vaslemez, magasság:

(D). Rudolf Ágnes és Túróczy Gábor, Szentendre. Sápi Levente, Debrecen. Schannen

a ét

kb. 2,8 m.

tanulmányok,

könyvek

és

kiadványok

ábécé

and publications in alphabetical)

dapest. Szalai András, Sárospatak. Szalay Péter, Pécs. Szentkúti Dénes,
Nyergesújfalu. Szepessy Előd, Marosvásárhely (RO). Szepessy Ibolya, Marosvásárhely (RO). Szepessy László-gyűjtemény, RMDSZ, Marosvásárhely (RO). Szerb Önkormányzat (Kortárs Gyűjtemény), Budapest.
Szlankó János, Budapest. Szöllősi-Nagy András és Nemes Judit
gyűjteménye, Budapest. Szuromi Imre, Szentendre. Takács Gábor,
Szentendre. Török Gergő, Szentendre. Új Megyei Kórház, Kistarcsa. Újvári Gábor, (USA). Urbán Tamás, Szentendre. Vámosi Katalin, Miskolc.
Várady Ágnes, Debrecen. Varga Csaba, Szentendre. Varga Ödön,
Budapest. Városháza, Debrecen. Városháza, Wertheim (D).
Vehoczky Károlyné, Szentendre. Viga Gyula, Miskolc. Vikor
György, Budapest. Vilhelm József, Budapest. Vincze Lászlógyűjtemény, Szentendre. Vincze Ottó, Szentendre
Vinkler Gyula-gyűjtemény, Budapest. Völgyi Mik-
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ABA Judit: Aknay János világa, Pesti Műsor, 1989. aug. 2-9.
ANGYAL Mária: [Aknay János kiállítása elé] (katalógus, Kortárs Galéria, Tatabánya, 2002.
márc. 9.)
ANTAI István: Szentendrei Vajda Lajos Stúdió 1972-2002 – Jubileumi kiállítás a Műcsarnokban…,
Balkon, 2002/10.
áron: A siker Stuttgartban sem maradt el – A Régi Művésztelep kiállítása a Magyar Kultúra Napján,
Szentendre Tükör, 2004. február.
Á. Sz. J.: Virág és hó – Egy első kötet margójára, Fejér Megyei Hírlap, 1991. jún. 1.

BAKONYVÁRI M. Ágnes: A feltámadás angyalai, Új Ember, 2004. márc. 21.
BALOGH Ilona: Közébük angyal érkezett – Ősi műformák Aknay János festményein, Pest Megyei
Hírlap, 1995. febr. 1.
B. I. [BALOGH Ilona]: Aknay és az angyalok, Szentendre és Vidéke, 1999. szept. 10.
BALOGH Tibor: Fényes néző angyal, 2006. júl. 20., in.: http://www.deol.hu.
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nai Múzeum), Kaposvár. Somogyi György, Szigetszentmiklós. Stoltz Péter, Szentendre. Strasszer Gábor, Balatongyörök. Stumpf László, Leányfalu. Szabadtéri

oron

Miklós-gyűjtemény, Budapest. Scheffer Lívia, Budapest. Schmitt Pál, Budapest.
Schrett László, Pomáz. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága (Rippl-Ró-
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2001: „Freskó Budapesten” az újpalotai Agritek Rt. Megbízásából, műanyag-

Budapest. Récsey Judit, Stockholm (S). Récsey Katalin, Budapest. Recha György, Bécs-Buda-
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BARTKÓ Péter: Angyalok pedig vannak – Aknay János kiál-

CS. TÓTH János: Konstruktív lebegés, Művészeti Metszetek, 1995.

lítása a Belvárosi Galériában, 2006. júl. 21., in.: http://www.vagy.hu.

DALLOS István: Aknay János kiállítása a tatabányai Kortárs Galériában, Hírlap, 2002. márc. 11.

(bágyoni): A pentaton sorban nincs félhang, Pest Megyei Hír-

DIENES-NAGY Erika: Aknay János Tárlata – szürrealista és szuverén művészet, Hajdú-Bihar, 2006. júl. 16.

lap, 1992. jún. 22.
(bereck): Angyalok a Vermes-villában, Csallóköz, 2006. szept. 12.
BERÉNYI [?]: Díszpolgár és Pro Urbe emlékérem, Szentendrei

FELEDY Balázs: Aknay János színei, Demokrata, 2001/8.
FELEDY Balázs: Egy élet ajándéka, Demokrata, 2002/16.
FELEDY Balázs: Aknay János képei elé (mappa-katalógus bevezető, Újlipótvárosi Klub-Galéria, 2007).

Tükör, 2004. VI. évf. 8. sz.
Besze Imre: Aknay János rovásballadái, Százoldalas Szabad Föld,
1991. szept. 16.

FELEDY Balázs: Egy mester – Aknay János kiállítása – Újlipótvárosi Galéria, Demokrata, 2007/46.
GALAMBOS László: Találkozásaim Aknay Jánossal és munkásságával (mappa-katalógus bevezető,
Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely, 2006).

BESZE Imre: Gazdagítják Szentendrét – Aknay János sötét képei,
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Szabad Föld, 1995. aug. 1.

GÖNDÖR ÉVA – MÁRVÁNYI Luca: Barcsay Iskola Galéria 1994-2004, Szentendre, 2004, 72 p.
GYURKOVICS Tibor: fÉNyKÉPEK – versek Németh Andrea fotóihoz, Kairosz Könyvkiadó, Budapest, 2007.

BESZE Imre: Mi újság, Aknay János?, Szentendre és Vidéke, 1995. aug. 15.
(b. kiss) [B. KISS László]: Aknay János stációi, Fejér Megyei Hírlap, 1993. júl. 6.

HANN Ferenc: Aknay János festőművész kiállítása a salgótarjáni Ifjúsági Művelődési Házban,
Nógrád, 1978. márc. 24.

(b.k.l.) [B. KISS László]: Portré helyett torzó, Fejér Megyei Hírlap, 1995. febr. 21.

HANN Ferenc: Aknay János (katalógus bevezető, Világfa Galéria, Szentendre, 1979.

yó f a

B. Kiss László: Engedjétek magatokhoz a képeket! – Aknay János tárlat

lvi (M

az iszkaszentgyörgyi kastélyban, Fejér Megyei Hírlap, 1996. ápr. 27.
B. Kiss László: Angyalok Budapesten – Tárlat az iszkaszentgyörgyi Pappenheim-

HANN Ferenc: Aknay János kiállítása, Szentendrei Műsor, 1979/2.
Hann Ferenc: Aknay János (katalógus bevezető, Stúdió Galéria, Budapest, 1979.
HANN Ferenc: Kiállítás a Szentendrei Grafikai Műhely anyagaiból (katalógus-beveze-

kastély után a pesti Vigadóban, Fejér Megyi Hírlap, 1998. jan. 24.
B. K. L. [B. KISS László]: Születésnap zsíros kenyérrel, Fejér Megyei Hírlap, 1999.
márc. 20.
B. KISS László: A katalógus megelevenedik – Német, magyar és svájci képzőművészek kiál-

tő), PMKK, Szentendre, 1981.
Hann Ferenc: Aknay János (katalógus bevezető, Művésztelepi Galéria, Szentendre, 1982).
HANN Ferenc: Aknay János képei, Szentendre, Művésztelepi Galéria, Új Tükör,
1982. szept. 26.

lítása Iszkaszentgyörgyön, Fejér Megyei Hírlap, 1999. ápr. 24.
B. KISS László: Kiállítás a Vörös teremben – Képzőművészeti tárlatok a Pappeinheimkastélyban, Árgus, 1999/5.
B. K. L. [B. Kiss László]: Angyalok a vásznon, Népszava, 2001. márc. 10.

Hann Ferenc: Aknay János (katalógus, Új Vegyes, Szentendrei Képtár, 1986).
HANN Ferenc: A Szentendrei Grafikai Műhely kiállítása (katalógus-bevezető
I-II.), PMKK, Szentendre, 1989.
Hann Ferenc: Angyal suhant át a szobán, Aknay János művészetéről, Al-

B: KISS László: Jelentés az angyalokról (in.: Aknay János – Angyalos Könyv / A Book Of Angels /
Engelbuch, VLS Kulturális Egyesület, Szentendre, 2004).
B. KISS László: Modern angyalok a régi kastélyban, Fejér Megyei Hírlap, 2008.04.26.
B. KISS László: Kiránduláson a szentendrei angyalok, Szentendre és Vidéke, 2008. máj. 2.
BLAFIELD Antti: Todellisuus Heijastuu Väreissä, Unkarilaisen taiteilijan Janos Aknayn, Suomen
Kuvalehti, 1982/10. 1. 40. szám.
BRETUS Imre – VÖLGYI Miklós: Völgyi kortárs gyűjtemény, Budapest, 2008, 262 p.
CHIKÁN Bálint: Aknay János, Magyar Hírlap, 1990. dec. 15.
CUKOR György: Aknay János angyalai (in.: Aknay János – Angyalos Könyv / A Book Of Angels / Engelbuch, VLS
Kulturális Egyesület, Szentendre, 2004).

föld, 1989/3.
Hann Ferenc: Aknay János – Beszélgetés a festővel – Jan van Dam és
Prakfalvi Endre tanulmányával, Szentendre, 1989.
HANN Ferenc: Aknay János (katalógus bevezető, Aknay János, Gubis
Mihály, Kéri Mihály, Somogyi György kiállítása, Szigetszentmiklós,
Érd, Ráckeve, Ócsa, 1991).
HANN Ferenc: Aknay János (katalógus bevezető, Pentaton 1.,
Szentendrei Képtár, 1992).
HANN Ferenc: Patak Csoport (katalógus bevezető, Sárospatak, 1994).
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HANN Ferenc: Angyalok kard nélkül (in.: Aknay János – Angyalos Könyv / A Book Of Angels / Engelbuch, VLS Kul-

Losonci Miklós: A Műcsarnok kiállításai (...) Aknay János

turális Egyesület, Szentendre, 2004).

festményei Örkényben, Pest Megyei Hírlap, 1977. jan. 26.
Losonci Miklós: Aknay János törekvései, Napló, 1977. dec. 10.

HOLLÓSI Zsolt: „Minél kevesebb eszközzel szeretném elmondani a lényeget” – Beszélgetés Aranyi Sándor

LOSONCI Miklós: A festészet mikroszkópján át (...) A Világfa Galé-

festőművésszel, Tiszatáj, 2001/3.
HORVÁTH Judit: Angyalos vers, Szentendre és Vidéke, 2009. márc. 6.

ria vendége, Pest Megyei Hírlap, 1979. jan. 30.
LOSONCI Miklós: Értelmes absztrakció, Pest Megyei Hírlap, 1989.

HULEJ Emese: Angyal a város felett, Nők Lapja, 2004. febr. 18.
Ismerős képek az Aknay-albumban, Fejér Megyei Hírlap, 2001. jan. 4.

júl. 26.
LOSONCI Miklós: Angyal született, Új Ember, 1995. febr. 26.

JÁMBOR: Ablakok és angyalok, Szentendre és Vidéke, 1999. máj. 14.

L. M. [LOSONCI Miklós]: Aknay-festmények a Vigadó Galé-

JÁMBOR: Színekkel dolgozom, hangulatokat festek, Szentendrei Tükör, 2000. szept.
JÁMBOR: Korpusz és angyalok, Szentendrei Tükör, 2002. márc.

Hírlap, 1998. jan. 7.

KÁRPÁTI Zoltán: Underground a Kunsthalléban – Harmincéves a szentendrei Vajda Lajos Stúdió,

LÓSKA Lajos: Pest megye képzőművészete – Művészettörténeti tanulmányok,
Studia Comitatensia 20, Szentendre, 1990, 328 p.

Új Művészet, 2002/11.
Kéri Mihály: A lélek geometriája, Aknay János Marosvásárhelyre készül, Új Pest Megyei Hír-

LÓSKA Lajos: Bevezető (katalógus, Marosvásárhely, 1997).
LÓSKA Lajos: Oromfalak és angyalszárnyak (in.: A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió

lap, 1997. márc. 1.
KÉRI Mihály: Egy művészeti társaság anatómiája: a Patak Csoport, Duna-Part, 2000/1.

(antológia), A Szentendrei Vajda Lajos Stúdiót Támogató Alapítvány, Szentend-

(kgy): Szentendrei angyalikonok, Napló (Veszprém Megye Napilapja), 2008. nov. 10.

re, 2000).
MAGYAR Hajnalka: Konstruktív szárnyalással…, Zalai Hírlap, 2007. jan. 4.

KOMISZÁR János: Szentendrei festő debreceni szívvel – Aknay János festőművész, in.:

Markó Béla: A betört ablak, Múzsa, Népújság-Melléklet, 1997. máj. 16.

„SZÓLA” PARAVÁN Műterem mikrofon-közelből, Debrecen, 1998.

Máté György: Aknay János kiállítása Marosvásárhelyen és Bukarestben, Szentendrei festő

KOMISZÁR János: Műteremről-Műteremre – Aknay János Munkácsy-díjas festő-

sikere Romániában, Új Pest Megyi Hírlap, 1997. jún. 2.

művész, Körkép, 2002. júl. 12.
KOMISZÁR János: Aknay a hangulat rögzítésének nagymestere, Körkép, 2004. febr. 27.
(KOPASZ): Aknay-kiállítás Marosvásárhelyen és Bukarestben, Szentendre és Vi-

Máté [MÁTÉ György]: Boldog születésnapot! – Aknay János 60 éves, Szentendre és
Vidéke, 2009. márc. 6.
MÉG : Katonaként a főiskolára, Hazáért, 1969. okt. 15.

déke, 1997. máj. 9.
KOVÁCS Ágnes: A szentendrei Vajda Lajos Stúdió – Szakdolgozat egy egyedülálló művészeti csoportosulás élettörténetéről, művészetéről, filozófiájáról
és kultúrpolitikai harcairól, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János
Kar, Esztergom, 2009.

M. Zs.: Jelzések, Aknay János tárlata, Pest Megyei Hírlap, 1982. szept. 25.
Mih-tudósítás: Munkácsy-díjas művész tárlata Mindszenten, Mindszenti hírek, 2005. febr. 18.
MOLNÁR Bertalan: Aknay János festőművész kiállítása az Ipszilon Galériában, Szentendrei Hírlap,
2004. jan.

LOKODI Imre: Aknay angyalai, Erdélyi riport, 2005. IV. évf. 49. sz.
L. MENYHÉRT László: A rejtőzködő angyal (in.: Aknay János – Angyalos Könyv / A Book Of Angels / Engelbuch, VLS Kulturális Egyesü-

MOLNÁR Bertalan: Angyalok a Szamárhegyen, Szentendrei Kurír, 2004/ November.
MOLNÁR Bertalan: Megkésett írás a Szentendrei Katolikus Plébániatemplom első kiállításának
emlékére, Szentendrei Hírlap, 2006. október 21.
MOLNÁR Bertalan: Látogatás Aknay János festőművész műtermében, Szentendrei Kurír, 2007/ Május.

let, Szentendre, 2004).
Losonci Miklós: Vác és Szentendre hívja a látogatókat (...)
Aknay János, Holdas György szentendrei tárlata, Pest Me-

MORZSIK János: A művészeket hazavárják, Délvilág, 1995. jan. 23.
NAGY Botond: A hét végén történt – Angyalok a Szamárhegyen, Népújság, 2005. nov. 28.
(nk) [NAGY Miklós Kund]: Aknay János tárlata elé, Múzsa Népújság-Melléklet, 1997. ápr. 25.

gyei Hírlap, 1976. okt. 2.
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N.M.K. [Nagy Miklós Kund]: Aknay János Angyalos könyve, Múzsa (Népújság Melléklet), 2005. máj. 14.

NOVOTNY Tihamér: Egy kiállítás (utó)képei – A Vajda Lajos Stúdió jubileuma a Műcsarnokban – belső szemmel, Napút, 2003/2.
NOVOTNY Tihamér: Aknay János – Angyalos Könyv / A Book Of Angels / Engelbuch, VLS Kulturális Egyesület,

NAGY MIKLÓS Kund: Aranyló látványba mélyedek (katalógus, in.: Aknay János – Szepessy László gyűjtemény, Marosvásár-

Szentendre, 2004. 176 p.
NOVOTNY Tihamér: A konstruktivizmustól a rovásírásig – Aknay János művészetéről; Beszélgetés Aknay János

hely, 2005).

képzőművésszel…; Aknay János festőművész kiállítása a szentendrei Vajda Lajos Stúdió Pinceműhelyében…;

NAGY MIKLÓS Kund: Kapcsolatok köztes térben és időben, Ma-

Lélekarcú ikonok…; Angyali kar Szentendre fölött… (in.: Szétguruló üveggolyókban – Tanulmányok, esszék,

rosvásárhely, 2005. nov., (beszélgetés Aknay Jánossal, kézirat).

művészportrék, kiállítás-megnyitók, beszélgetések a vizuális kultúra és a kortárs képzőművészet tárgykö-

NAGY MIKLÓS Kund: Aknay János marosvásárhelyi kiállítása elé,
Népújság, 2005. nov. 19.

réből (1979-2004), VLS Kulturális Egyesület, Szentendre, 2004. 120-125.; 139-143.; 436-438.; 478-4823;
483-484.).

NÁDUDVARI Anna: Az angyal hozhat békét, harcot is – Aknay János kiállí-

NOVOTNY Tihamér: Ha meggondolnánk…(katalógus, in.: Aknay János – Szepessy László gyűjte-
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mény, Marosvásárhely, 2005).

NEMESHÁZI [Beatrix]: Egy kiállítás margójára…Beszélgetés Aknay János-

Mű v

sal, Szentendre Castrum, 1998. febr. 26.

NOVOTNY Tihamér: Egy barátság őrangyalai – Aknay János kiállítása Marosvásárhelyen,
Népújság, 2005. dec. 3.

elő d

NÉMETH Andrea: Angyal szállt le Szentendrére, Szent Kereszt, 2005/2.

NOVOTNY Tihamér: Decimus – Tízéves (múlt) a Patak Csoport (1994-2006), Patak képzőművé-
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Novotny Tihamér: Beszélgetés Aknay János képzőművésszel a Marovásár-helyi Műhely (MAMŰ) és a szentendrei Vajda Lajos Stúdió (VLS) kapcsolatról az Unicornis c. közös kiállítás
megrendezése előtt (Unicornis c. katalógus, Vigadó Galéria, 1991).

szeti Egyesület, Szigetszentmiklós, 2006, 180 p. (55 számozott példány).
NOVOTNY Tihamér: Mint szakrális felhőből fakadó jóleső jeleső…, Pannon Tükör, 2007/6.
NOVOTNY Tihamér: Angyal-, ikon- és városkép-szubsztanciák ezeregy változatban –
Aknay János festőművész szentendreiségéről, MAKtár, 2007/06-07.
NOVOTNY Tihamér: Baktay Ervin Kortárs Képzőművészeti Gyűjtemény –

NOVOTNY Tihamér: 10+1 éves a Szentendrei Grafikai Műhely (katalógus), Szentendrei

Dunaharaszti, Patak képzőművészeti Egyesület, Dunaharaszti, 2007, 272 p. (2 db

Képtár, 1991-92, 92 p.
Novotny Tihamér: Vérrel keveredő sár; Angyalváró ablakok – Aknay János szomorú képei
elé (in.: Pontos Időrendben – Sorsfürkésző írott azonosulási kísérletek a képzőművészet világából,

digitális példány).
PACZKOWSKI Jörg: Einige Gedanken zum Werk János Aknay (katalógus bevezető, Galerie Rösch, 1994).

VLS Kulturális Egyesület, 1998).
NOVOTNY Tihamér: A patak földrajzilag bárhol felbukkanhat, Árgus, 1999/1.

PÁRKÁNY László: Angyalöltő – Aknay János festőművész albumáról, Magyar
Nemzet, 2005. január 22.

NOVOTNY Tihamér: Aknay János munkái elé, Élet és Irodalom, 1999. szept. 3.
NOVOTNY Tihamér: Aknay János (Monografikus szándékú szöveggyűjtemény Aknay János festőművész pályaképének követéséhez), VLS Kulturális Egyesület, Szentendre, 2000. 220 p.
NOVOTNY Tihamér – WEHNER Tibor: A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió (antológia), A Szentendrei
Vajda Lajos Stúdiót Támogató Alapítvány, Szentendre, 2000, 420 p.
NOVOTNY Tihamér: A MYTHEN csoport kiállítása a szentendrei MűvészetMalomban, Új Forrás, 2000/9.
NOVOTNY Tihamér: A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió: 1972-2002 (Dokumentum- és szöveggyűjtemény),
VLS Kult. Egyesület, Szentendre, 2002, 336 p.
NOVOTNY Tihamér: Lélekarcú ikonok, vérző Corpusok és kitárt szárnyú angyalok – Szeszélyes merengések és
emlékezések Aknay János művészetéről, Zempléni Múzsa, 2003/2.

PETHŐ NÉMETH Erika: Szentendre szobra 7. – Az angyal, Szentendre és
Vidéke, 2007. Március 15.
PETIK Linda: Festőangyalok és rovásírás Újlipótvárosban, Budapesti 7 nap, 2007. nov. 22.
P. SZABÓ Ernő: Aknay János festményei Stúdió Galéria, Új Tükör, 1979.
szept. 23.
P. SZABÓ Ernő: Aknay János kiállítása – Szentendre, Művésztelepi Galéria, 1982. IX. 17. – X.3., Művészet, 1983/1.
P. SZABÓ Ernő: Aknay János kiállítása Szentendrei Képtár, Új
Tükör, 1989. júl. 16.
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P. SZABÓ Ernő: Szellem, Barokk, Melankólia, Napi Magyarország, 1998. jan. 7.

SZOMBATHY Bálint: Aknay János: Angyalos könyv, Szépiro-

P. SZABÓ Ernő: Találtunk utakat a szabadság felé – Aknay János festőművész a konstruktív művészetről,

dalmi Figyelő, 2005/3.
TARCZY Péter: A hét arca – Aknay János, Szabadhajdú, 2004.

a „szentendreiségről”, a VLS Stúdióról, Magyar Nemzet, 2003. nov. 25.
P. SZABÓ Ernő: Festő az angyalkapu előtt – Aknay János művészete egy kiállítás és egy könyv tükrében, Új

márc. 18.
TARCZY Péter: Idén hét ország alkotói dolgoztak a művésztelepen,

Művészet, 2005/4.
(pve): Angyalok a Vermes Villában, DH (Dunaszerdahelyi Hírnök), 2006.09.20.

Szabadhajdú, 2005. aug. 12.

RAPPAI Zsuzsa: Tisztelet a művésznek, tisztelet a barátnak, Szentendre és Vidéke, 2000. nov. 24.

Tarr Erika: „Letisztultak bennem a dolgok” – Egy kiállítás ürügyén,

RIES Zoltán: Angyalok a Szamárhegyen (in.: Aknay János – Angyalos Könyv / A Book Of Angels /

Szentendre és Vidéke, 1993. júl. 15.
Tilles Béla: Aknay János ablakai, Pedagógiai Műhely, 1984/2.

SZABÓ Lilla: Kapcsolatok – Aknay János képeiről, Magyar Napló, 1998/5.
SZABÓ Lilla: Feljegyzések Aknay János új angyalos képeiről (in.: Aknay János – Angyalos Könyv /

r ja , 2
0 08

TÓTH Antal: A Szentendrei Régi Művésztelep, Corvina Kiadó, Budapest,
2007, 204 p.

omo

TÖRÖK Katalin: Térbe, fénybe öltözötten, Szentendre és Vidéke, 2004. márc. 12.
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VÁMOSI Katalin: Aknay János kiállítása, Hajdúböszörmény,

KOPÁTSY Sándor: Viharban kanóc légy, ne gyertya – Aforizmák 1964-1984 (Aknay János Munkácsy-díjas fes-

2005. júl. 7. (megnyitószöveg, kézirat).

tőművész festményeinek reprodukcióját tartalmazó kiadvány 2003 nyarán készült Szentendrén Vincze Lász-

VÁMOSI Katalin: Aknay János angyalai…(mappa-katalógus bevezető), Múzsák Temploma, Sárospatak, 2006.

ló és Fiai Papírmerítő Műhelyében valódi kézzel merített papíron száz darab egyenként sorszámozott példányban).

VÁMOSI Katalin: Aknay János Munkácsy-díjas festőművész…

KÖVES József – SZABÓ Lilla: Félszáz mondat neked, K.u.K. Kiadó, Budapest (évszám nélkül; a könyv-

(mappa-katalógus bevezető), ART ÉRT Galéria, Sárospatak, 2009.

ben Aknay János Szomorú angyal, 1999 c. munkája szerepel).

VOIGT Wolfgang: Feste Formen und Farbflächen, Bilder von János
Aknay, Karlsruhe, 1994. júl. 13.

Album (mappa C-printekkel, merített papíron) (Ez az album Aknay János 50. életévében készült,

WEHNER Tibor: Metszésben, vibrálásban, Aknay János művészetéről,
Wehner Tibor: Képek a négyzeten, képek a köbön, Élet és Irodalom, 1995.

összesen 20 példányban, színtiszta barátságból és a művész iránt táplált nagyrabecsülés jeléül, a készítő, Vincze László papírmerítő szentendrei műhelyében, igazi kézzel merített papíroson 1999 Karácsonyán).
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WEHNER Tibor: Konkrét Angyal, Atelier, 2006/4.
ZAKAR: Új Munkácsy-díjas szentendrei művészek, Szentendre és Vidéke, 2002.

Dresdner Kunst Kalender 2000, Multi Media Kunst Verlag Dresden (november hónap: Túlvilági kapcsolat, 1996, akril, merített papír, 75x75 cm).
12 lapos, 30 példányos, számozott naptár Aknay János műveivel 2001, C-print, merített papír, készült Vincze László és Fiai Papírmerítő Műhelyében, Szentendre.
Szentképek a 2003. évre, Vox Artis Alapítvány (január-február hónap: Hírnök angyal,
2002, akril, vászon, 60x40 cm).
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Szigetszentmiklós (egész éves kártya: Őrangyal, 2001, akril, farost, 30,5x19,5 cm).
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Budapest (január: Festőangyal, 2007, akril, merített papír, 100x75 cm).
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BESZE Imre: Lélekharangszó – Versek, Budapest, 1995 (a címlapon Aknay János Angyal szüle-

RAJZOK NAPILAPOKBAN ÉS FOLYÓIRATOKBAN /

8

tett [más néven Unicornis, 1991] című diptichonjának részlete látható).

DRAWINGS IN NEWSPAPERS AND MAGAZINES:

DOMBRÁDI Krisztián: Rendszer és politika – A rendszerváltás utáni politikai nyilvánosság szociológiaelméletéről, Századvég Kiadó, Budapest, 2004 (a borító Aknay János Angyalkapu, 2003 című alkotásának felhasználásával készült).
DÖMÖTÖR László: Nehezék, Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 2005 (a kötetnek létezik egy egypéldányos, eredeti grafikai lapokból álló, egyedi változata a szerzőnél;
a könyvben Aknay János Egyensúly, 1998 c. munkája szerepel).
József Attila Töredékek 1905-2005 – Száz év – Száz művész – Száz mű, Arcus Kiadó, Vác, 2005.
KISS László: Várakozás a kertben, Fejér Megyei Irodalmi Füzetek, Székesfehérvár, 1991 (a borító Aknay

Tollrajzok, Szentendrei Műsor, 1979/4.
Aknay János tollrajzai, Élet és Irodalom, 1979. márc. 8.; ápr. 5.; máj.
12.; aug. 25.; szept. 8.; nov. 3.; dec. 8.; 1981. júl. 11.; 1982. dec. 10.; 1983.
jan. 28.
Aknay János tusrajzai, Alföld, 2002/1.
Aknay János 12 éves korában készített rajza, Szentendre
és Vidéke, 2006. október 27.

János munkája).
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Filmek, filmvetítések (CD-k és DVD-k), rádióműsorok ábécé sorrendben / FILMS, FiLMS

Novotny Tihamér – Nemescsói Tamás: Donátor – A

SHOWS (CDs and DVds), BROADCASTS IN ALPHABETICAL ORDER:

szentendrei Barcsay Iskola Galéria, MTV, 1999.
Marosvásárhely, 2005. november 25. – Aknay János

ANTALL István: Társalgó – Van-e még Szentendre? A Magyar Rádió Művészeti Főszerkesztőségének

kiállítása, DVD, Marosvásárhely.
Schranz Edit - Ágoston Gábor: Nézőpont, MTV, 1996.

műsora, 2005. június 16., csütörtök, Kossuth adó, 14.04-15.00.

SZABÓ Lilla – SIPOS László: Aknay János műhelyében, Duna TV, 2003.

ANTALL István: Arany emberek – Aknay Jánossal Antall István beszélget, 2005., Kossuth adó

Szemadám György – Nádorfi Lajos: /H/arc-képek, MTV, 1995.

(a hivatkozás hiányos).
Csáky Zoltán – WONKE Rezső: Vannak vidékek – Szentendre, DUNA TV, 2007.

Szerényi Gábor – Tomcsányi Vilmos: Picasso-k kalandjai, Lírai

Csáky Zoltán – MAROSSY Géza: Arcélek – Aknay János, DUNA TV, 2008.

geometria, MTV, 1995.
, 200

Szigetszentmiklós, 2005.
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VUKOVICH László – SZVITANKÓ Tamás – KONCZ Viktor: Öt Szem

Decimus – Patak Csoport a MűvészetMalomban, CD, Patak Képzőművészeti Egyesület,

ERŐS Péter – KOVÁR Gyula: Vendégségben Dunaszerdahelyen (Aknay János kiállítása a
dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galériában), Televíziós DVD, 2006.
ERŐS Péter: Aknay János kiállítása – Újlipótvárosi Klub-Galéria, Televíziós DVD, 2007.
farkas mónika: Délelőtt – Beszélgetés Aknay Jánossal, Petőfi Rádió, 2002. december 24.
Fekete Mária – Mácsadi László: A Patak művészeti csoport kiállítása, H-H Soproni TV, 1998.
HALPER János – BALOGH Ernő Zoltán: Angyal születik, 2005.
KERNÁCS Gabriella – B. FARKAS Tamás: ÍRISZ, (benne: SZAFT kiállítás az
Ernst Múzeumban), MTV, 1988.
KERNÁCS Gabriella – NEMESCSÓI Tamás: A Templomdombtól a Műcsarnokig – A szentendrei Vajda Lajos Stúdió Jubileumi Kiállítása, MTV,
2002-2003.
KOVÁR Gyula: Visszanéző magazin, 195. adás, (benne: Aknay János kiállítása Iszkaszentgyörgyön), Endre TV, 2008.
Kuczka Judit – Soós Árpád: Parti party (A Dunakanyarról, múltjáról és jelenéről), MTV, 1986.
KÚTVÖLGYI Katalin – ÉZSIÁS Anikó: Angyal született I-II., MTV,
2002.
NOVOTNY Tihamér – B. FARKAS Tamás: Donátor – Fészekrakók „Szigete” (A Dunaharaszti Kortárs Képzőművészeti Gyűjtemény és a Patak Csoport), MTV, 1998.
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port, Zemplén TV, 2004.
Weszelits András – VEDRES Csaba: „Angyalok a Szamárhegyen” (animációs film), 2004.
Who is Who Magyarországon 2003, CD, Who is Who Marketingservice GmbH,
A-1150 Wien.
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DEIM
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Közt (Beszélgetés Aknay Jánossal), Zemplén TV, 2001.
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