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ELÔSZÓ

Dunaharaszti az ezredforduló tájékán sok változáson ment át: a közmûvek

kiépítése, a növekvô lélekszám,  a 2000-ben elnyert városi rang, arra kötelez

bennünket, hogy a lelki infrastruktúrát is fontosnak tartsuk. A városi lét ne

csupán külsôségekben nyilvánuljon meg, hanem a kulturális élet színesebbé,

mozgalmasabbá válásában is. Ennek a belsô építkezésnek egy fontos

állomása ez a galéria.

A gimnázium egy évtizede ad otthont a gyûjteménynek, s a képek, a tárgyak

lassanként „megérintették” a diákokat is. A folyosókon járva megízlelhették 

az alkotás gyötrelmét, örömét. Talán ez az atmoszféra, ez a légkör bátorítja

ôket, hogy egyre többször ecsetet ragadjanak és osztálytermük ajtaját, falát,

idônként ablakát is saját munkáikkal díszítsék. Úgy hiszem az, hogy

„múzeumban” élik hétköznapjaikat egyetlen diák, tanár számára sem idegen

szituáció, s feltöltôdést ad a hétköznapi rohanásban vagy két óra közötti

szünetben, hogy néha rácsodálkozhatnak ezekre a munkákra.

Jól megférnek egy épületben ezek a képek a földszinten elhelyezett

tablókkal. Szerves egységet alkotva jelenik meg így a gimnázium személyes

múltja s az új évezred elején jövôjét aggódva kémlelô ember képekben,

mûalkotásokban megjelenô szorongása, vágyakozása és álmai.

Dr. Szalay László Tolnai Zoltán

polgármester gimnázium igazgató

KISVÁROSI LÉTFORMA, MÚZEUMI HÉTKÖZNAPOK
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Dunaharaszti has changed a great deal at the millennium. The building up 

of public services, the increasing population, the new town status obtained

in 2000 oblige us to attach importance to our intellectual infrastructure as well. 

Urban life has to reveal itself not only in the outward appearances but in a

colourful and lively cultural life, too. This collection is one of the important

stages in this inner self-building.

Our secondary school has housed the collection for a decade now, and the

exhibited paintings and objects have touched our students, too. Walking

along the corridors, they can get a taste of the pains and delights of creat-

ing. This atmosphere may inspire them to take up their brushes and 

decorate the walls, the doors and sometimes even the windows of their

classrooms with their own works of art. Living and working in a museum is

more than refreshing for both our students and teachers, it is genuinely ful-

filling.

The pictures of the collection finely complement the class 

photos on the ground floor of the school building. Thus the past of the

school and the dreams and anxieties of artists at the beginning of the new

millennium appear closely connected.

Dr. László Szalay Zoltán Tolnai 

Mayor Headmaster

MODE OF EXISTENCE IN A SMALL TOWN, ORDINARY DAYS OF A MUSEUM



NOVOTNY TIHAMÉR

Mottó: „Talán nincs magyar város, ahol ne jött volna létre országos,

esetleg nemzetközi jelentôségû, ilyen-olyan tárgyú magángyûjtemény.

És majd minden városi, de sok országos múzeum anyaga ezekre a gyûj-

teményekre épül ma is. És ezek a gyûjtemények, az esetek 99 százalé-

kában egyetlen ember, illetve házaspár munkái. Nagy kérdés, hogy

amit a mûgyûjtés területén egy ember, emberpár létrehozhat egy rövid

élet alatt, miért nem sikerülhet egy városi, hivatali testületnek? Nagy jó

viszont, hogy esetenként a gyûjteményeket elfogadja vagy átveszi, s

fenntartja a város, ha erre sor kerül. És egyre több a példa. Ez áldás.”

Vörösváry Ákos (In.: rosa, rosa, neurosa…, Budapest Galéria, 1985.)

A témáról röviden

Budapest tôszomszédságában helyezkedik el Dunaharaszti

város, amely 2000-ig csak nagyközségként szerepelt Pest megye

térképén. A hely szülötte Baktay Ervin neves orientalista, India-

kutató, aki 1963. május 7-én fejezte be életét. Az Ô nevét viseli

a Dunaharaszti Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola, ahol

1994-95-ben Kortárs Képzômûvészeti Gyûjtemény alakult... 

Ha valakire szinte a szó szoros értelmében ráillik e kifejezés,

donátor1, akkor ezt a Dunaharaszti Baktay Ervin Gimnázium és

Vízügyi Szakközépiskola volt igazgatónôjére, dr. Zsuffa

Istvánnéra, és az itt egykor tanárként dolgozó Somogyi György

képzômûvészre bátran alkalmazhatjuk. Ôk voltak ugyanis a meg-

álmodói, elsô alapítványtevôi és kivitelezôi annak a gondolat-

nak, hogy különféle felajánlások és adományok segítségével,

egy komolyabb adottságokkal nem rendelkezô, Budapest

határában elterülô nagyközségben is létrehozható egy olyan

nevezetesség, pontosabban egy olyan kortárs képzômûvészeti

gyûjtemény, amely nemcsak a helyi tanulók számára válhat

épületes látványossággá, de a településnek, a megyének, sôt,

talán az egész országnak haszna származhat belôle.

Az elképzelés 1994 októberében öltött konkrét formát, a gyûj-

temény gyorsan gyarapodott, s a Baktay Ervin Gimnázium

Képzômûvészeti Kiállítása 1996 ôszén már múzeumi mûködési

engedélyt kapott. 

Az eredetileg mûszaki végzettségû, vízépítô mérnöki diplomá-

val rendelkezô dr. Zsuffa Istvánné2 és építômérnök, egyetemi

tanár férje3 fiatal koruk óta együtt hódoltak a gyûjtôszen-

vedélynek. Lakásukban többek között Rudnay Gyula, Tornyai

János, Szônyi István, Aba-Novák Vilmos és Gulácsy Lajos

képei békésen fértek és férnek meg Bálint Endre, Deim Pál,

Kondor Béla, Anna Margit, fe Lugossy László, Wahorn András,

Puha Ferenc és Somogyi György mûveivel.4 Testvére, dr.

Szöllôsi-Nagy András építômérnök-hidrológus segítségével,

aki 1990-tôl az UNESCO Környezetvédelmi és Vízügyi

Hivatalának igazgatója, s aki Nemes Judit (Judith Nem’s)

képzômûvész férje, kerültek haza 2000-ben, ún. diplomáciai

fuvarral, Franciaországból Magyarországra Bálint Endre

munkái. Tehát a családi érdeklôdés és hagyomány, illetve 

a francia kapcsolatok okán természetesnek mondható, hogy

a gimnáziumi gyûjtemény magját részben az Ô tulajdonuk-

ból származó mûtárgyak képezték. Így kerülhettek az iskolá-

ba, például Barta Lajos és Rozsda Endre, Lucien Hervé /Elkán

László/, Joseph Kadar /Kádár József/ (Le K’dar) és Judith

Nemes (Nem’s) alkotásai.

A gimnázium épületének jellegtelensége, amelynek oka

a Bauhaus és a szocreál stíluselemeknek a hatvanas években

megfogant szerencsétlen keresztezôdésében keresendô,

nemcsak az igazgatónô szépérzékét zavarta, de Somogyi

György képzômûvészét is. Ô azonban más irányból érkezett,

a Dél-Pest Megyei Képzômûvészek körébôl. Somogyi az ún.

Nagy István Csoportból /1969/ kiszakadó, haladó szellemû

INSULA /Sziget!/ Közösség /1982/ és a közelmúltban össze-

rendezôdô PATAK Csoport /1994/ egyik alapító tagja. Nem

véletlen tehát, hogy kezdetben, a szóban forgó gimnáziumi

gyûjtemény magjának másik felét az INSULA5 és a PATAK

Csoport tagjainak adományai alkották (Aknay János, Gubis

Mihály, Kéri Mihály, Nádasdy János, Penyaska László és Puha

Ferenc munkáiról van szó). 

A Dunaharaszti Kortárs Képzômûvészeti Gyûjtemény tehát

az a hely, ahol a szálak összefutottak, s ahol a mûtárgy-

anyag, más adományozók és letéti kölcsönzôk révén, például
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1 A kifejezés – Donátor – utal arra a mûsorcímre és mûsortípusra, amely 1997 és 1999 között készült az MTV Vizuális Mûvészetek Szerkesztôségében

(szerkesztôségvezetô Szemadám György). A Donátor c. sorozat, mely magyarul adományozót, alapítványtevôt jelent, tíz alkalommal jelentkezett a jelzett idôszakban,

bemutatva mindazokat a magyarországi képzômûvészeti tárgyú szervezôdéseket, közérdekû felajánlásokat, közgyûjteményeket, galériákat, mûvésztelepeket,

alkotóközösségeket és mûalkotásokat, amelyek egy-egy elhivatott magánszemély kitartó szorgalmának, illetve egy-egy kisközösség áldozatkész munkájának köszönhetôen

valósulhattak meg. Így a szóban forgó témáról is készült egy televíziós film Fészekrakók „Szigete” – A Dunaharaszti Kortárs Képzômûvészeti Gyûjtemény és a Patak

Csoport címmel. Szerkesztô: Novotny Tihamér; rendezô: B. Farkas Tamás; operatôr: Nemescsói Tamás; MTV, 1998; 29’07’’. Lásd még! Novotny Tihamér: Szétguruló

üveggolyókban, VLS Kulturális Egyesület, Szentendre, 2004.  
2 Dr. Zsuffa Istvánné, született Szöllôsi Nagy Klotild, aki tanári képesítését mûszaki diplomája után szerezte meg, 1978-ban került a Baktay Ervin Gimnáziumba, ahol

1993-ig elôbb igazgatóhelyettesként, majd 1994-tôl 1999-ig igazgatóként dolgozott.  
3 Zsuffa István 2004-ben hunyt el. Zsuffa Istvánnénak férje tragikus betegsége miatt kellett otthagynia az iskolát, hogy házastársát ápolhassa. 
4 Zsuffa Istvánné és férje rákosligeti gyûjteményének maradékét jómagam is láthattam 2005-ben. A „nyugalmazott” igazgatónô szíves közlése szerint a valamikor valóban

kiváló gyûjtemény ma már nem nevezhetô annak, mert férje halála után a benne fájó emlékeket ébresztô mûtárgyaktól megvált, a gyûjtemény egy másik részét pedig

gyermekei között osztotta szét. 
5 Itt részben átfedésekrôl kell beszélnünk. Ugyanis az említett INSULA Közösség vagy Alkotóház mûvészei közül Csokai Lászlótól, Domján Gábortól, valamint Kéri

Mihálytól, Puha Ferenctôl és Somogyi Györgytôl, ez utóbbiak a Patak Csoportnak is tagjai, szerepelnek munkák a Dunaharaszti Gyûjteményben. In.: Szigetszentmiklósi

Tárlat 2001 – 20 éves az INSULA Alkotóház, Szigetszentmiklós, 2001.



Vörösváry Ákos Elsô Magyar Látványtár Alapítványának6 egy

minôségileg jelentôs kollekciójával és a 20x20 Nemzetközi

Kisképek Fesztiválja 1997-20007 teljes anyagával, az elmúlt tíz-

tizenegy esztendô során igencsak megszaporodott. Jelen pilla-

natban (a 20-20-as kisképeken kívül, amely önmagában 144

alkotó több mint 400 munkáját tartalmazza) az ún. törzsgyûj-

teményben 86 mûvész 230 mûve található meg a Baktay Ervin

íróról, keletkutatóról, indológusról és mûvészettörténészrôl

elnevezett Gimnázium állandó Képzômûvészeti Kiállításán.

Köztük (az említetteken túl) olyan nevekkel, mint Almásy Aladár,

Altorjai Sándor, Bak Imre, Balogh László, Barcsay Jenô, Bereznai

Péter, Borgó György Csaba, Cziráki Lajos, Csorba Simon,

Deim Pál, Dréher János, Mircea Dumitrescu, ef Zámbó István,

EL Kazovszkij, Fátyol Zoltán, Gvárdián Ferenc, Gyarmathy

Tihamér, Haász Ágnes, Joláthy Attila, Július Gyula, Keserü Ilona,

Kis Tóth Ferenc, Kondor Béla, Korniss Dezsô, Kováts Albert,

Kótai Tamás, Krizbai Sándor, Lovász Erzsébet, Major Kamill,

idôsb Nádasdy János, Nádler István, Nagy Árpád Pika, Prutkay

Péter, Serényi H. Zsigmond, Somogyi Gyôzô, Swierkiewicz

Róbert, Szalay Lajos, Szemadám György, Szurcsik József,

Tökei Péter, Ujházi Péter, Varga Amár László, Varga-Welther

Júlia, Vincze Ottó, Wahorn András, Wrobel-Jandó Péter és

Zoltán Sándor… 

Ez a kortárs gyûjtemény tehát – ízlésnevelô, oktató jellegû,

ismeretközlô és esztétikai értékítéletet segítô funkcióján túl

– ma már önmagában is olyan érték, amellyel érdemes megis-

mertetni a látogatókat és az érdeklôdôket.

Kísérlet egy legújabb kori dunaharaszti
genius loci megteremtésére

A gyûjtemény létrehozásához tulajdonképpen a különösebb

kulturális hagyományokkal nem rendelkezô környezet, a meg-

rögzött esztétikai beidegzôdések és a gátló emberi tényezôk

leküzdésével, illetve a szunnyadó helyi értékek, a pozitív emberi

hozzáállások és a személyes ambíciók felkarolásával jutottak el

a kezdeményezôk.

A Budapest tôszomszédságában, az 510. számú közlekedési

út mellett elhelyezkedô Dunaharasztinak, amelynek területén

a Budapest-Keliba nemzetközi vasútvonal és a Ráckeve felé

közlekedô HÉV vonal is áthalad, s amelynek hajókikötôje is van,

nem rendelkezik komolyabb mûemlékekkel. Nincsenek valódi

nevezetességei. A folyó kavicshordalékos teraszán fekszik

a település. A meder területén kisebb-nagyobb vízállások,

tavacskák találhatók. Homokdombok, hátak s mélyebb fekvé-

sû vizenyôs részek, mocsarak teszik változatossá határát.

Legmagasabb pontja 120 méter. Éghajlata alföldi jellegû.

A helység neve általános a Kárpát-medencében. A vidék növé-

nyi vegetációjára, bozótos, harasztos jellegére vonatkoztat-

ható. Elsô okleveles említése 1270-bôl ismeretes. A Rákóczi-

szabadságharc után németes jellegû, újratelepített község.

Dunaharaszti utolsó, régi szakrális emlékei a II. Világháború-

ban pusztultak el. Ma egyetlen épület magasodik a nagyköz-

ség fölé: az 1903-ban épített, Szent István tiszteletére emelt

neogótikus templom, amelynek terveit Jendrassik Alfréd

készítette. Megemlíthetô még az Önkormányzat mûemlék

jellegû középülete is, amely a XIX. században készült klasszi-

cista stílusban.

A gimnázium és épületének történetével kapcsolatban annyit

azért érdemes tudnunk, hogy 1962-tôl engedélyezték mûkö-

dését, de kezdetben a helyi I. sz Általános Iskolával élt társbér-

letben, s csak 1967-ben vált önálló intézménnyé, s hogy 1969-

ben adták át a szóban forgó új épületet, amelyet 1990-ben egy

tanmûhellyel és kollégiummal bôvítettek. A gimnázium 1972-ben

vette fel Baktay Ervin nevét és 1975-tôl lett egyben Vízügyi

Szakközépiskola is. 1974-tôl, évrôl-évre az ún. Baktay-napon,

amelyet kezdetben mindig januárban, de 1996-tól április 26.

körüli idôpontban tartottak és tartanak, egy ünnepség és egy

kiállítás keretei között rendszeresen megemlékeznek az iskola

névadójáról, s az arra érdemesült osztályoknak, tanulóknak,

tanároknak és a meghívott kiállító mûvészeknek 1976-tól

kezdôdôen átadják a különféle Baktay-díjakat. A névadó kul-

tuszáról egy a diákokkal együttmûködô ún. Baktay Emlékbi-

zottság gondoskodik. 

Baktay Ervin tehát ennek a legújabb kori helyi történetnek

az egyik kulcsfigurája, akinek különös személyisége több pon-

ton is összefüggésbe hozható a gimnázium képzômûvészeti

gyûjteményével. Ugyanis az 1890. június 24-én, Dunaharasz-

tiban született, késôbb Európa és Ázsia között ingázó, nagyhírû

tudós, aki India szerelmese lett, s annak kultúrájáról, vallásáról,

mûvészetérôl több könyvet jelentetett meg, s aki „rajongva

követte Kôrösi Csoma lába nyomát, egészen Darjeelingig, ahol

STUDY8TANULMÁNY

6 Idézetek az alapító okiratból: „Kultúra nélkül a létezés: csak biológiai értelemben élet. Az alkalmazkodóképesség ijesztô csodája, hogy sok-sok nagyunk megismerése

nélkül, egyáltalán élni tud ez a Nemzet! Nem gyönyörködtetni akarunk, legalábbis a szó polgári értelmében nem, de szeretnénk elôsegíteni a »látás gyönyörûségének«

felismerését, felkelteni a szem, s a szemen keresztül a szellem étvágyát. (…) Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységet fejti ki:

– az Alapítvány tulajdonában lévô, kezelésébe kerülô képzômûvészeti és egyéb mûtárgyanyag folyamatos bemutatása kiállítások rendezésével;

– vendégmûvészek kiállításainak megrendezése;

– kiállítás-rendezôi mûhely létrehozása;

– elsôsorban a kortárs mûvészet gyûjtése;

– kortárs mûvészek támogatása (…);

– feladata még az Alapítványnak a gyûjtemény feldolgozása, kezelése, tárolásának megoldása, szükség szerint saját kiállító objektum létrehozása, számítógépes 

nyilván tartás megszervezése;

– a »Passe-p Art« ügyének továbbvitele.” – 

Az Alapítvány aláírói: Vörösváry Ákos, Dr. Gyökér Kinga, Ganczaugh Miklós, Ganczaughné Dr. Albert Katalin, Lugosi Lugó László, Frankl Aliona, Pócsay Ferenc, Pócsay

Ferencné.  In.: 4 festô – Az Elsô Magyar Látványtár Alapítvány 1. kiállítása, Eger, 1991.  – A Látványtár állandó helye 1996-97-tôl kezdôdôen: Tapolca-Diszel.   
7 A Kisképek Fesztiválja a Patak Csoport fonyi tevékenységi köréhez tartozik. Lásd késôbb!



a nagy Kelet-kutatót eltemették”8, Münchenben Hollósy

Simonnál maga is festônek készült az elsô világháború elôtti

években. Festônövendékként megfordult még Máramaroson,

Nagybányán és Técsôn, de mielôtt önálló mûvésszé érett volna

megtorpant a pályán, ám természetes érdeklôdésétôl hajtva, s

nem utolsó sorban sógora, „a szikh nemesi családból származó,

tudós és filozófus hajlamú, a társadalmi emancipációval is

foglalkozó Umrao Singh Sher-Gil”9 bíztatására – aki szenve-

délyes és tehetséges fotográfus is volt egyben – végleg Kelet

felé fordult. Sógora elsô lányában pedig, a magyar és indiai

kötôdésû Amrita Sher-Gilben azt a tragikusan rövid életû

festômûvészt tisztelhetjük, aki „része az európai és alkotója

az indiai modernizmusnak”10 is. 

A hely szelleme tehát kötelez, magyar, európai és tágabb érte-

lemben is, amit a történet másik fôszereplôje, a franciás mûvelt-

ségû, a modern képzômûvészeti irányzatokat elkötelezetten

gyûjtô Zsuffa Istvánné okosan észrevett. Az Ô szeme és ízlése,

amely az Európai Iskola mestereinek és a progresszív szent-

endrei, valamint a ’60-as évek újító szellemû mûvészeinek alko-

tásain nevelkedett, természetesen nehezen bírta elviselni

„a világ legcsúnyább iskolájának” (Végh Alpár Sándor) sivár,

KISZ-vándorzászlókkal és sárguló-fakuló érettségi tablókkal

díszített folyosófalait.  

A mûszaki iskolázottságú család szinte minden tagját „megfer-

tôzte” a képzômûvészet. Szöllôsi-Nagy Klotild és férje Zsuffa

István már kezdô értelmiségiként, kis fizetésükbôl gyûjteni

kezdtek. S a ma is létezô kollekcióban árulkodó darabokként

láthatók azok a saját készítésû mûtárgyak, amelyeken a Szöllôsi

testvérek fiatalkorukban mûvészi hajlamaikat próbálgatták.

Zsuffa Andrást pedig, aki építész, és Zsuffa István testvére,

képzômûvészként is számon tartja a szakma. A legfeltûnôbb

azonban az a rokonság, amely az ún. Szöllôsi-Nagy András

– Nemes Judit-féle párizsi és a Szöllôsi-Nagy Klotild – Zsuffa

István-féle rákosligeti gyûjteményt szellemileg, lelkületileg,

stílusízlés- és stílusérzetileg összefûzi. Beke László Egy igazi fran-

cia magyar gyûjtemény címû írásában így jellemzi a Párizsban

élô házaspár mûgyûjteményét: „Fô tengelyét a geometrikus és

a szigorúbb irányzatok képviselik, de mellettük megjelenik

néhány »oldottabb« mester is, mint a szürreális Bálint Endre

vagy a tanítványának számító Ország Lili. De nem is a nyitott-

ság az igazán figyelemre méltó a gyûjtési koncepcióban, hanem

a franciaországi magyar és az otthon dolgozó mûvészek közöt-

ti rejtett rokon vonások felszínre hozása.”11 Ezt a gyûjteményt

tehát a tudatos mûvészeti hídverés koncepciója alakította olyan-

ná, amilyenné. Azaz a híd középsô pillérét az emigráns magyar,

a két másikat pedig a velük szinkronban dolgozó magyar- és

franciaországi mûvészek alkotják. A majdnem az egész XX.

századon átlépô tartószerkezet ívét pedig a szürrealista, illetve

a konstruktivista – geometrikus – minimalista – kinetikus – op-

art és konkrét mûvészet kettôs stílusvonulata adja. 

A két gyûjteménnyel kapcsolatban, különösen a kezdeti idô-

szakra vonatkozóan jellegzetes összefüggésekre enged

következtetni az a beszélgetés, amelyet Jean-Pierre Arnaud és

Léo Rona-Beaulieu folytat Nemes Judittal és Szöllôsi-Nagy

Andrással a Magyar mûvészek Franciaországban 1920-2000

címû francia nyelvû katalógusban.12 Például a ’60-as ’70-es

éveket érintô részben olyan élményeiket mesélik el a kérde-

zettek, amelyek egyszerre kor- és családtörténeti jelen-

tôségûek. A ma már gyûjtôként (is) ismert pár a korabeli ifjúság

számára legendás idôszakban, 1965-ben ismerkedett meg

egymással. Nemes Judit azokban az években egy „független

szemléletû” mûvészeti iskolába járt Rákosligeten, ahol egy Tóth

Tibor nevezetû, különlegesen nyitott mûveltségû festô személyi-

ség tanított, aki a helyi mûvelôdési házban a régi és az új mag-

yar avantgárd képviselôinek rendezett kiállításokat. Többek

között Czimra Gyulának, Bálint Endrének, Korniss Dezsônek,

Anna Margitnak, Gyarmathy Tihamérnak, Ország Lilinek, Frey

Krisztiánnak. Ez az ember, akit az utókor mára méltatlanul

elfelejtett, s leginkább az egykorvolt Európai Iskola

mûvészeinek szentelte az életét, nyilvánvalóan nagy hatást

gyakorolt rájuk. Ugyancsak 1965-ben ismerkedtek meg Michel

Seuphor-nak a modern mûvészetrôl szóló könyvével, amely

megvilágosodásszerûen hatott rájuk. Majd eljártak Petri Galla

Pál alig 50 m2-nyi alapterületû lakására, ahol rendszeres

lemezhallgatások és nyilvános elôadások folytak. Az élmények

hatására visszavonhatatlanul kialakult bennük az érzés, hogy

az ember több lesz a mûvészet által, s ösztönösen gyûjteni

kezdtek. Elôbb a család mûvészbarátaitól és ismerôseitôl, s

csak késôbb más hírességektôl. Így kerültek a Szöllôsiek birtoká-

ba például Barta Lajos és Rozsda Endre munkái. De velük

kapcsolatban az sem egy elhanyagolható tény, hogy amikor

Nemes Judit és Szöllôsi-Nagy András 1990-ben Párizsba költöz-

tek, találkoztak Joseph Kadarral, aki már a ’60-as évek végén

ide települt, s késôbb az 1947-tôl szintén itt élô Molnár Verával

is, akik erôteljes bíztatással és irányelvekkel látták el ôket 

a tekintetben, hogy milyen jelleget adjanak a gyûjteményüknek.

Tehát ezen a szálon és vonalon kerültek Zsuffa Istvánné, majd

a Dunaharaszti Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközép-

9

8 Végh Alpár Sándor: A haraszti nagy fal, benne képszögek, Magyar Nemzet, 1996. március 26. 9. o.
9 Keserü Katalin: Amrita Sher-Gil (1913-1941) indiai festômûvész és francia-magyar kapcsolatai, Ernst Múzeum Budapest, 2001. szeptember 5. – október 3. 9. o.
10 Im. 4. o. Ugyanebben a könyv-katalógusban Keserü Katalin így ír a szóban forgó festômûvésznôrôl: „Amrita (magyar keresztnevén Dalma) 1913. január 30-án született.

Hindu nevét a szikhek szent városáról, a pandzsábi Amritszárról, a halhatatlanság helyérôl kapta. (Szülei 1912-ben, Lahórban kötöttek házasságot.) A család akkor a

budapesti Szilágyi Dezsô tér 4-ben lakott, egy házban Bartók Bélával. A háború kitörése miatt Magyarországon kellett maradniuk: többszöri kiköltözés közben legtartó-

sabban a dunaharaszti Gottesmann-házban éltek. (…) Amrita rövid életének majd egyharmadát töltötte Magyarországon: beszélni magyarul tanult meg, s mesékben és

népdalokban nevelkedve ezek indították meg színes rajzi fantáziáját. Gyermekkori „korrektora” nagybátyja, az eredetileg festônek tanult, késôbb indológus Baktay Ervin

volt, akivel szakmai kapcsolata késôbbi magyarországi látogatásai során s Indiában is meghatározó volt számára.” Im.: 9-10 o. 
11 In.: Artistes Hongrois en France 1920-2000. Autour de la collection Szöllôsi-Nagy – Nemes, Présence de l’Art Contemporain, Angers, 2002, 21. o.
12 Bâtir des ponts. Entretien avec les collectionneurs Judith Nemes et András Szöllôsi-Nagy. Propos recueillis et traduits de l’anglais par Jean-Pierre Arnaud et Léo Rona-

Beaulieu. In.: im. 30-37. o.



iskola Kortárs Képzômûvészeti Gyûjteményébe például Joseph

K’dar és Judith Nem’s mûvei is. Sôt, 1994-95-ben még az is felme-

rült, hogy Joseph Kadar (Le K’dar) és Judith Nem’s Nemzetközi Mail

Art Múzeumot alapítanak Dunaharasztiban a Revue Enveloppe

meglévô gyûjteményére alapozva. Bár ez az elképzelés nem való-

sult meg, a füstbe ment terv természetes lecsapódásaként ma is

számos mail artos munka tekinthetô meg a gimnázium falain.

A másik említésre érdemes családtörténeti mozzanat, amely Vörös-

váry Ákost Baktay Ervinhez, s ezáltal Dunaharasztihoz kapcsolta, az

a tény, hogy „az Ô édesapjának a könyvkiadó cége jelentette meg

Baktay mûvét Kôrösi Csomáról, a csillagfejtésrôl, Ô adta ki az elsô

magyar jógakönyvet, a Weninger Antalét, amelynek elôszavát szin-

tén Baktay írta”13. Vörösváry Ákos, 1995-ben, adományozott

mûvekkel és meghatározatlan idôre szóló letétbe helyezett

alkotásokkal segítette az UNESCO iskolahálozati tagságra ezzel

a különleges és egyéni gyûjteményi és képzômûvészeti-oktatói

profillal pályázó dunaharaszti gimnáziumot. Az iskola ugyan-

ebben az évben el is nyerte az ASP (Associated Schools Project)

tagságot14, majd 1996-ban „megkapta a Mûvelôdési és Közoktatási

Minisztériumtól a hivatalos minôsítést: az oktatási intézmény egy-

ben múzeum is”15.Ehhez persze kellettek Somogyi György ötletei

és kapcsolatai, valamint a Patak Csoport tagjainak példát mutató

és hagyományt teremtô, bôkezû adományai is.

A Patak Csoportról

A Patak Csoport, 2005. április 23-án, egy Decimus címû, átfogó

kiállítással ünnepelte születésének tizedik évfordulóját a szent-

endrei MûvészetMalomban. Tudniillik a társaság magja a fennma-

radt kézzel rótt feljegyzés tanúskodása szerint a Kefe és a Síró kocs-

mákban, de a hivatalossá tett, a felvállalhatóbb írott verziók, és

az alapító okirat dokumentumaiban, Somogyi György mûtermében,

1994. április 1.-én alakult meg, Szigetszentmiklóson.16 A csoport

tevékenysége annyira vitális és szerteágazó, hogy gondolatban

nem árt egy szemléltetô rajz, egy organikus vázlat segítségével

összerendezni, s a kívülállók számára átláthatóvá és leképezhetôvé

tenni ezeket a mûködési területeket. Ez az animált ábra azonban

meglepô asszociációt kelthet az emberben: egy különös bogár

képzetét! 

Tudjuk, született, élt már egy hasonló leleményû, szürreális lény vala-

mikor a „prevajdás”, tehát a szentendrei Vajda Lajos Stúdiót meg-

elôzô idôszakban, ’60-as évek végén és a ’70-es évek elején, amely

az „E/4”, azaz a „Négy szárnyú Edwin” megszólításra hallgatott.17

Ellenben ez az új mutáns, inkább egy keménypáncélú, irizáló hátú,

szívós kötésû ízeltlábúra emlékeztethet bennünket. 

Megnevezve, meg is határozhatnánk besorolását e lénynek, s elke-

resztelhetnénk Decennium scarabaeus aqua rivalisnak. Vagyis

a tizedik életévét élô, a tizedik életévére kifejlôdô patak vízi bogár-

nak, amelynek fejrészét maga a Patak Csoport képezi. Torát a Sá-

rospataki Mûvésztelep; a Dunaharaszti Kortárs Képzômûvészeti

Gyûjtemény; a Fony községben alapított 20x20 Nemzetközi Kiské-

pek Fesztiválja 1997-2000 és a Kertalja Mûvésztelep hizlalta nagy-

ra. Potrohát a Patak Képzômûvészeti Egyesület és a Patak Galéria

növesztette hosszúra. Lábaival pedig az érdi X-Art Egyesülethez,

a szentendrei Vajda Lajos Stúdióhoz, a Sárospatak Art Ért Alapít-

ványhoz, a Hajdúsági Nemzetközi Mûvésztelephez, a Magyar

Festôk Társaságához, és a szigetszentmiklósi Szigetszüret Fesztivál

rendezvényeihez ízesül. Csápjainak fényes gyöngysorában persze,

mint egy kromoszómaláncban, elraktározódott sok-sok más

genetikai tapasztalat is. Ezeket a tagok egyenként vagy párosával

hozták magukkal, s örökítették át közös lényük kódrendszerébe.       

De félretéve a szemléltetô metaforát: mi is állt abban a bizonyos

alapító okiratban? Többek között az, hogy az alapító tagok –

Aknay János, Puha Ferenc és Somogyi György festômûvészek,

valamint Dr. Hann Ferenc mûvészettörténész – kinyilvánították,

„a mai napon, 1994. április 1.-én megalapítottuk a Patak Mûvész-

telepet a Sárospatak melletti tanyán”. (A tanya egyébiránt nem

a közismert Tornacipô, hanem a Dorkó névre hallgatott – jegyez-

hetnénk meg egy kis mosolyt fakasztó élccel.) De a tárgyilagosság

kedvéért illik megnevezni azt a két személyt is – s itt Császár

Józsefné Fekete Mariannra és Orosz Idára gondolunk –, akik közül

az elsô személy a létrehozandó mûvésztelep ügyvezetôjeként, míg

a második annak társtulajdonosaként lett feltüntetve az okiraton.

Gubis Mihály pedig, akinek neve ugyan nem szerepel az aláírók

között, a késôbbi publikációkban egyértelmûen az alapítók közé

soroltatik.

Ugyanakkor fontos felhívnunk a figyelmet arra is, hogy az ala-

pító okiratban megnevezett Patak Mûvésztelep mintegy a Patak

Csoport szinonim kifejezésévé vált, jobban mondva a távlati

célok és funkciók tekintetében a második megnevezés vált

használatossá. Ergo a Patak Csoport tagjai a résztvevôi a Patak

Mûvésztelepnek. 

Az említett alapító okirat tehát néhány rövid mondatban utal a kö-

zös célokra, amennyiben az elsô szakaszban a közös munkára,

egymás szakmai fejlôdésének segítésére helyezi a hangsúlyt, míg

a késôbbiekben a taglétszám fokozatos bôvítését kívánja meg-
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13 Végh Alpár Sándor: A haraszti nagy fal, benne képszögek. Im.: 9. o. 
14 „Az ASP tagság nemcsak megtisztelô, hanem ablak Európára, alkalom korszerû oktatási módszerek, projektek megjelenítésére, az idegen nyelvi oktatás fellendítésére.

Az európai polgár, a környezeti és szociális érzékenységû, mûvelt világpolgár nevelését ezekben az iskolákban alapozzák meg” – írta Zsuffa Istvánné a Baktay Ervin

Gimnázium és Szakközépiskola 1995-ös Évkönyvének elôszavában.
15 Erdélyi Erzsébet: Galéria az iskolában, Köznevelés, 1997. szeptember 19. 17. o.
16 Mindkét dokumentum a Patak Csoport archívumában található. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy a Patak Csoport 10 éves jubileumi kiállítására és ünneplésére

– szerényebb körülmények között – már 2004. december 11-én sor került a Szigetszentmiklósi Városi Galériában, ahol bejelentették négy új tag felvételét is a csoportba:

Csetneki József, fe Lugossy László, Novotny Tihamér és Szemadám György. A három mûvész már részt vett a Patak Csoport Decimus c. kiállításán. A tárlatot Novotny

Tihamér nyitotta meg.   
17 Erre vonatkozóan lásd! Novotny Tihamér: A szentendrei Vajda Lajos Stúdióról „E/4”, azaz – 4! – érintésben; „Gondolkodom, tehát négyszárnyú madár-idomár vagyok”,

Avagy: „Hogyan lettünk edwinisták”. Beszélgetés ef Zámbó Istvánnal. In.: A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió (antológia), Szentendre, 2000. (Szerk.: N. T. – Wehner Tibor),

31-62. o.; 115-131. o. Lásd még! Novotny Tihamér: Szétguruló üveggolyókban, Szentendre, 2004.



valósítani, távlati perspektívaként pedig egy nemzetközi szabadisko-

la létrehozását is felvázolja, „ahol a topográfiai helyzetet kihasznál-

va kárpátaljai és szlovákiai magyar növendékeket tanítanának a fes-

tészet, a grafika és a mûvészettörténet alapjaira”. 

Ezek az alapcélok azóta mind-mind teljesültek. A csoport bôvült

és összecsiszolódott, reprezentatív alkotásaiban beérett és

kiteljesedett.

1995-ben Kéri Mihály és Penyaska László, 1999-ben, a Németor-

szágban és Magyarországon élô Nádasdy János, illetve a német

Wolfgang Nickel, 2005-ben pedig Szemadám György, fe Lugossy

László, Csetneki József és Novotny Tihamér csatlakozott a csoport-

hoz, mindeközben a mûvészeti oktatás terén a sárospataki szálak

is szorosabbra fonódtak.

A Patak Csoport mûvészetszemléleti jellemzôit, kohéziós tényezôit,

esztétikai nézeteit, a tagok egymással rokonítható vagy egymástól

különbözô stílusjegyeit eddig leginkább Hann Ferenc, Kéri Mihály

és jómagam próbáltuk több-kevesebb sikerrel körülírni, megha-

tározni, illetve elemezni.

Hann Ferenc például a csoport elsô katalógusában így fogalmaz:

„Az alapítók az INSULA csoport és a nagy múltú szentendrei Vajda

Lajos Stúdió tagjai, akik egymással szorosabb vagy lazább kapcso-

latban állnak. A képzômûvészetet etikus cselekedetnek tekintik,

melyet a szakmai színvonal hitelesít. A „Patak” Mûvésztelep tagjai

a stílusdivatoktól független, szuverén mûvészi gondolat szelle-

mében kívánnak dolgozni, ahogyan ezt (…) mindig is tették. (…)

úgy gondolják, progresszív mûvészek, akik nem lemásolni, hanem

teremteni szeretnének. (…) bizonyítva, hogy csak jó és kommersz,

hiteles és hiteltelen mûvészet, magas érték és merkantil értékte-

lenség az, amirôl beszélni érdemes.”18

Kéri Mihály egyik kéziratában pedig, amely természetesen a Patak

Csoportról szól, hitelesen rajzolja meg saját generációjának élet-

helyzetét és életérzését, valamint kiútkeresô lépéseit: „Ez a generá-

ció a megszállást – [és, vagy] – felszabadulást [?] követô évek-

ben eszmélt. (…) A negyvenes évek közepén-végén születettek

többnyire ismeretlen környezetben találták magukat, távol kerülve

tradíciótól, az európai kultúra folyamataitól, elveszítve a modern

világhoz kötôdô természetes artikuláció rendszerét.” Ezek az akko-

ri fiatalok mintha egy óriási dzsungelben vágták volna a maguk

ösvényeit, hogy aztán itt-ott találkozási, összeverôdési pontokat

képezhessenek. „Az említett alkotók helyzetét akkoriban nagyjából

hasonló állapot jellemezte: peremhelyzet, ellenkultúra, vidékiség,

autodidakta felkészülés stb. (…) A csoport tagjainak indulása tehát

mesze esett a korszak szokásos, tipikus karrier-útjaitól.”19

Ennek a nemzedéknek a mûvészei tehát a saját bôrükön tapasz-

talták meg azt, hogy mekkora kincs a nehezen megszerezhetô

alkotói szuverenitás kialakítása és megôrzése, vagyis hogy mekkora

öröm rejlik az önálló esztétikai nézetek elméleti kidolgozásában és

gyakorlati alkalmazásában együttvéve, hogy az emberi szabad

akarat mûködése során szerzett személyes mûvészi világszemlélet

végül is az egyéniség és a személyiség egyszeri és megismétel-

hetetlen nyilvánulási lehetôsége, mellyel az alkotói lét értelme egy

eszmei vagy egy valóságos közösség foglalatában ér véget.

A Patak Csoport tagjai tehát, ezért nem szabtak maguknak merev

szabályokat, és ezért mellôzték a kötelezô érvényû stílusdirektí-

vákat is. Ennek ellenére az egymásra hatások, a finom áthallások

azért felfedezhetôk az alkotásaikban. Ám ez a fentiek szellemében

nagyon is helyén való és természetes dolog.

A fentebb leírtak alapján a korszak-diagnózis pontosítható: azaz

nemzedékünk tagjai – értem ez alatt a mai, a szokottnál kissé

tágabban értelmezett középgeneráció képzômûvészeinek java

részét (tehát az 50 és 60 év körülieket) – egész életük során külön-

féle csoportokhoz, alkotóközösségekhez tartoztak, s esetleg tartoz-

nak ma is. Igaza lehet annak a mûvészettörténésznek, aki azt

mondja, hogy a legújabb kori mûvészettörténetünket tulajdonkép-

pen le lehetne írni a mûvészpárok-mûvészcsoportok szemszögébôl

nézve is. Mert számos, kezdetben titokzatos és megtûrt, s csak

a ’90-es évektôl szabadon kibontakozható, karakteres alkotókör,

mûvészcsoport, s a hozzájuk kötôdô tendencia és mozgalom szüle-

tett Magyarországon az 50-es évek második felétôl kezdôdôen. 

Közülük csak a legismertebbeket említve: Zuglói Kör, Csernus Kör,

Iparterv, Szürenon és  No. 1 csoportok, Vajda Lajos Stúdió (VLS),

Balatonboglári kápolnatárlatok, Pécsi Mûhely, Rózsa Kör, INDIGÓ,

INCONNU, Foton Art, Xertox, Hejettes Szomjazók, Újlak, Fás Kör,

Pantenon és BLOCK csoport, MAMÛ Társaság, 3VLAB…

Tehát ilyen vállaltan vidéki képzôdmény, ilyen tudatosan periférikus

szervezôdés az ún. Patak Csoport is. Tagjai közösségekbôl körökbe,

körökbôl csoportokba vándoroltak. Somogyi György, Puha Ferenc

és Kéri Mihály, például a hivatalos és politikai értelemben finoman

manipulatív jellegû, már említett Dél-Pest Megyei Képzômûvészek

Nagy István Csoportjából /1970/ indulva, az elsôsorban topográfiai

és szociológiai szempontok alapján szervezôdô INSULA közösségen

/1982/ és az X-Art Egyesületen /1992/ keresztül jutott el a jelen-

legibe. Míg Aknay János és Gubis Mihály a szabad szellemû Vajda

Lajos Stúdión /1972/, s annak különféle leágazásain átkerült

ugyanebbe a „mûhelybe”. Gubisnak egyébként megvannak a maga

békéscsabai csoportkötôdései is (lásd Békéscsabai Mûhely /1976/

és a Békés Megyei Fiatal Alkotók Köre /1978/), akárcsak barátjá-

nak, Penyaska Lászlónak, aki szintén e város lakója. Ifjabb Nádasdy

János (aki szigetszentmiklósi születésû, idôsebb Nádasdy János fes-

tômûvész fia, ‘56-ban hagyta el Magyarországot, ma Hannoverben,

s nyaranta Telekiben él) Somogyi Györgyön, Wolfgang Nickel pedig

Szentendrén, illetve Aknay Jánoson keresztül (lásd Mythen csoport

/1994/) talált utat magának a Patak csoport felé. Az újabb tagok

közül Csetneki József és fe Lugossy László (Ô szintén a VLS egyik

alapítója, és sok más alternatív mûvészeti kezdeményezés generáló-

ja és résztvevôje) a Sárospataki Nyári Nemzetközi Képzômûvészeti

Szabadiskolán /2000/ keresztül kapcsolódtak a csoporthoz.

Szemadám György pedig (aki egyébként a Balatonboglári kápol-

natárlatok kiállítója /1971/, a No. 1 csoport /1971/ tagja és a le-

gendává vált „Állatkerti kiállítás” /1971/ szervezôje volt) a Patak
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18 Patak Csoport 1994 Sárospatak – Aknay – Gubis – Hann – Puha Somogyi. 
19 A kézirat a Patak Csoport archívumában található. Címe: Utóhang – A Patak Csoport öt éve. Érd, 1998. okt. 28. A tanulmány változata Egy mûvészeti társaság

anatómiája: a Patak Csoport címmel megjelent a Duna-Part, 2000/1. számában, 57-60. o.



Galéria és a Patak Képzômûvészeti Egyesület által szervezett kiál-

lítások állandó megnyitószemélyeként került a Patak Csoport

látókörébe. 

A Patakosok tehát immár tizenegyedik esztendeje adnak maguk-

nak különféle programokat és feladatokat, szerveznek konferen-

ciákat, kiállításokat és mûvésztelepeket, ez utóbbiakat hol a zem-

pléni Fonyban, Gubis Mihály portáján (ez a lehetôség G.M. várat-

lan halála után megszûnt), hol pedig a Sárospatakon, illetve a Sá-

rospatak melletti Dorkótanyán, ahol nyaranta vagy késôôsszel össze-

gyûlnek, hogy egymás közelében dolgozhassanak, alkothassanak.

Adományaikkal – ez összesen 45 alkotást jelent a csoport 9

mûvészétôl (ui. Wolfgang Nickel és Csetneki Józseftôl még nincs

munka a gyûjteményben) – jelentôsen növelték az iskola állandó

kiállításának mûtárgyállományát, emelték annak színvonalát, s

az absztrakt – konstruktív – szürrealista stílushagyományokat foly-

tató képeikkel jól illeszkedtek ahhoz az elvont és progresszív kezde-

ményezéseket felkaroló gyûjteményezési elképzeléshez, amelyet dr.

Zsuffa Istvánné európai és szentendrei iskolás irányvonala képviselt.

Nem kevésbé jelentôs az a már említett mûtárgykollekció, amely

a 20x20 Nemzetközi Kisképek Fesztiválja 1997-2000 letéti anyaga-

ként került a Baktay Gyûjteménybe. Ennek a Fony falunak (Borsod-

Abaúj-Zemplén megye) a Fony Széke kocsmájában20 négy éven

keresztül más és más címmel meghirdetett és megrendezett kiál-

lítás-sorozatnak az anyaga – úgymint Szín-Vonal; Csend-Élet; Tér-

Kép; Szín-Tézis21 – az eredeti elképzelés szerint egy, a településen

felépített képtárban maradt volna. Mivel ez az ötlet nem valósulha-

tott meg, az összegyûlt, nemzetközi mércével mérve is igen érté-

kes, az ezredforduló posztmodern képzômûvészeti eklektikájáról

kicsiben keresztmetszetet nyújtó, a 400 darabot is meghaladó,

gazdag és változatos mûtárgy-együttest egy darabig vándorkiállítá-

sokon mutatták be22, majd végül kézenfekvô megoldásként 

a Baktay Ervin Kortárs Képzômûvészeti Gyûjteményben helyezte el

a Patak Csoport. A „20x20”-as anyag méltán nemzetközi, hiszen

a közép-európai alkotókon kívül (Magyarország, Románia,

Szlovákia, Lengyelország, Németország) Európa és a világ más

országaiból is találunk benne mûvészeket (Spanyolország,

Franciaország, Belgium, Hollandia, Svédország, Finnország, Algéria,

USA, Kanada, Dél-Korea, Japán, Thaiföld).

A gyûjtemény jellege – a továbbfejlôdés
lehetôsége

Összefoglalva tehát a Dunaharaszti Baktay Ervin Kortárs Képzô-

mûvészeti Gyûjtemény jelen pillanatban öt pilléren nyugszik. 

Úgy tûnik végérvényesen meghatározóvá vált az a szigorú és

következetes alapkoncepció, amelyet Zsuffa Istvánné képzelt el,

s amelynek hátterében a Szöllôsi-Nagy András – Nemes Judit-

féle gyûjtôköri szemlélet is meghúzódik. Ezt az egyik nyi-

latkozatában a következôképpen fogalmazta meg a volt igaz-

gatónô: „Nekünk sikerült a kortárs magyar képzômûvészet

élvonalát bevonni a gyûjtôkörünkbe. Az élvonal pedig nonfigu-

ratív – ezt tudomásul kell venni.”23

Ehhez a franciás, nyugatos, fôleg az Európai és a Szentendrei

Iskola régi alkotóira és új követôire koncentráló absztrakt – non-

figuratív – geometrikus – konstruktív és szürrealista vonalhoz jól

illeszkedik a Patak Csoport alkotóinak hasonló húrokat pengetô

hol keményebb, hol lágyabb, hol líraibb, hol drámaibb, de

mégiscsak elvont, század végi és század eleji mûvészete. 

Természetesen ugyanezt a vonalat erôsítik és tágítják ki értel-

mezhetôségi lehetôségét a Patak Csoport ismeretségi körébôl,

és Vörösváry Ákos Látványtárából idekerült mûalkotások is.

Vörösváry Ákos azonban, hûen önmagához, a gyûjteménynek

adományozott Látványtári csendélet I-VII. darabjaival különös

mûvészet- és múzeumfelfogását is reprezentálni kívánja, amely-

ben maga a kiállítás is mûalkotás: „Ez a múzeum nem tárgya-

kat, kiállításokat gyûjtene, amelyeknek kiállításain megtörne

a kronológia egyeduralma, és értelmes rendben hatna bármely

kor, bármely emberi alkotása, bármely kornak, bármely emberi

alkotására, s amely múzeumban megvalósulhatna Kondor Béla

óhaja is, miszerint mûvészetét fogadja úgy a »közönség« és

használja is úgy, miként a rádióját vagy a tévéjét használja

– szüksége, kedve szerint kapcsolja be, s ki.”24

A gyûjtemény mail artos szekciója rávilágít a század végi és

az új század eleji mûvész sajátos helyzetére, létformájára, mely

médiumban naprakészen lecsapódott és lecsapódik a neoavant-

gárd és posztmodern irányzatok és törekvések minden kísérlete

és teljes eszköztára. Hasonlóan ahhoz a „20x20”-as anyaghoz,

amely úgyszintén kimetsz és megmutat egy idôszeletet korunk

eklektikájából.

Végül elképzelek egy olyan gyûjteményt, amelyben összeforr

mindaz, aminek össze kellene forradnia: a kétféle Nemes-Nagy

gyûjteménynek a Dunaharaszti Baktay Ervin Kortárs

Képzômûvészeti Gyûjteménnyel. S mindez együtt, hasonló

szellemben, egy valódi Képtárban, vagy Múzeumban gyarapod-

na tovább itt helyben (vagy másutt talán?), egy válogatott

anyagát hagyva az Alma Mater megszépített épületében.
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20 A kicsinyke italmérést a falu fôterén 1996-ban fölállított, Gubis Mihály által tervezett és kivitelezett, 13 méter magas, fagerendákból fémcsavarokkal összeszerelt zászlós

székérôl nevezték el Fony Széke Kocsmának. Ti. a köztéri szobor címe: Fony széke.   
21 A kiállítás-sorozatról három katalógust adott ki a Patak Csoport: 20x20 Kisképek Fesztiválja – dokument, Fony 1997; 20x20 Kisképek Fesztiválja – dokument 2, Fony

1998; 20x20 Kisképek Fesztiválja – dokument 2000 XX - XX, Fony 1997-2000. Szerkesztette, tervezte: Gubis Mihály.   
22 A teljesség okán, köztük a legjelentôsebb az a kiállítás volt, amelyet a szentendrei MûvészetMalomban mutatott be a Patak Csoport SÍN-TÉZIS 1997-2000 – Nemzetközi

Kisképek Fesztiválja címmel, 2001. április 22. – május 2. között, ahol talán elôször nyílt alkalom a képek megszámlálására. (A kiállítás rendezôje Novotny Tihamér volt.)  
23 In.: Erdélyi Erzsébet: Galéria az iskolában, im.: 17. o. Az idézet így folytatódik: „Nem volt könnyû Dunaharasztin helyet adni olyan irányzatoknak, amelyeket az

átlagnézô nem tud vagy nem akar befogadni, mert nincs meg hozzá a tárgyi mûveltsége, nyitottsága, affinitása. Közismert tény, hogy a nonfiguratív mûvészet

rétegmûvészet.”
24 Vörösváry Ákos: rosa, rosa, neurosa…, Budapest Kiállítóterem, 1985. szeptember 25. – november 24. Katalógus.



Motto: “There perhaps is no Hungarian town without some

sort of private collection of national or even international sig-

nificance. The material of many a public museum is founded

on such collections. It was as a result of the labours of one

person or a married couple that these collections came into

being in almost 99 per cent of the cases. It certainly is diffi-

cult to answer the question why a person or a couple can

build up something significant in the area of art collection in

the matter of no more than a lifetime while a municipal or

official body can hardly succeed in doing so. It is truly great,

however, that towns take over and maintain these collec-

tions when they are bequeathed. And the examples abound.

This is a blessing.” Ákos Vörösváry (Rosa, rosa, neurosa…

Budapest Galéria, 1985.)

In Brief

On the outskirts of Budapest, lies the town of Dunaharaszti,

which was a village on the maps of Pest County until 2000.

It boasts the birth of Ervin Baktay, the famous orientalist and

India scholar, who died on May 7, 1963. The Dunaharaszti

Secondary and Hydrological Technical School, which bears his

name, houses the Contemporary Art Collection founded in

1994-95…

If the word donator1 can be literally applied to anyone, it

certainly can to Mrs. István Zsuffa, the headmistress of the

Dunaharaszti Secondary and Hydrological Technical School,

and the artist György Somogyi, who used to teach there.

They were the ones who had first dreamt about establishing

a contemporary art collection through donations and bequests

in the village on the border of Budapest, which would not

only be an edifying spectacle for pupils at the school, but

something useful for the settlement, the county and even

the whole nation.

No sooner than the idea came to fruition in the October

of 1994, the Art Collection of the Ervin Baktay Secondary

School began to grow rapidly, and was authorized to

function as a museum in the autumn of 1996.

Mrs. István Zsuffa,2 a hydrological engineer by degree, and

her civil engineer and university professor husband3 had a

passion for collecting from their early youth. Paintings by

Gyula Rudnay, János Tornyai, István Szônyi, Vilmos Aba-

Novák and Lajos Gulácsy found peaceful harmony with the

works of Endre Bálint, Pál Deim, Béla Kondor, Margit Anna,

László fe Lugossy, András Wahorn, Ferenc Puha, and György

Somogyi in their home.4 Her similarly civil engineer and

hydrologist brother, Dr. András Szöllôsi-Nagy, the director

of the UNESCO Division of Water Sciences from 1990, and

his wife, the artist Judit Nemes (Judith Nem’s), were the

ones who helped to bring the works of Endre Bálint back

from France to Hungary by diplomatic transport. It was

therefore natural that, through such family interests and

traditions as well as the French connections, the core of

the school collection was based on works the family had

owned. This was how artworks by Lajos Barta, Endre Rozsda,

Lucien Hervé /László Elkán/, Joseph Kadar /Kádár József

(Le K’dar) and Judith Nemes (Nem’s) found their way into

the collection.

The nondescript style of the school building, an unfortunate

blending of Bauhaus and socialist realism in the 1960s, trou-

bled the taste of not only Mrs. Zsuffa, but the artist György

Somogyi, too. He, however, came from another direction,

the Circle of South Pest County Artists. He was one of the

founding members of the progressive INSULA Community,

which seceded from the István Nagy Group (1969), and of

the newly organized Patak (Brook) Group (1994). It was no

coincidence therefore that the other half of the school col-

lection was made up of donations by members of the INSU-

LA5 and the Patak groups (works by János Aknay, Mihály

Gubis, Mihály Kéri, János Nádasdy, László Penyaska, and

Ferenc Puha).

With various lines converging on it, the material of the

Dunaharaszti Contemporary Art Collection significantly

increased in the course of the last decade through donations
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THE CONTEMPORARY ART COLLECTION IN DUNAHARASZTI

1 The word Donator refers also to a television programme produced by the Visual Arts Department of Hungarian Television (under the editorship of György Szemadám),

which ran on ten occasions in the period between 1997 and 1999, and presented Hungarian art organisations, bequests, public collections, galleries, artists’ colonies,

workshops and works that came into being as a result of the generous labours of non-artist individuals or small communities. The series had a programme on our subject

entitled: “The ‘Island’ of Nest-Builders – The Dunaharaszti Contemporary Art Collection and the Patak Group (editor: Tihamér Novotny, director: Tamás B. Farkas, camera-

man: Tamás Nemcsói, MTV, June 29, 1998. See also Tihamér Novotny, Szétguruló üveggolyókban (In Marbles Rolling Apart), VLS Kulturális Egyesület, 2004.
2 Née Klotild Szöllôsi-Nagy received her degree in pedagogy only after graduating as an engineer. She began teaching in the Baktay Secondary School in 1978, and was

deputy headmistress from 1993, and headmistress between 1994 and 1999. 
3 István Zsuffa deceased in 2004. Mrs. Zsuffa had to retire from the school to nurse him in his tragic disease.
4 I myself had had the opportunity to see the remainder of the Zsuffas’ collection at their Rákosliget home in 2005. The widow kindly told me that their once truly 

excellent collection could no longer be called that, because, after her husband’s death, she relinquished the works recalling the most aching memories, and gave other

parts of the collection to her children. 
5 There are partial overlappings here, for the collection has works by such members of the INSULA Community or Artists’ Retreat who are also members the PATAK

Group, e.g. László Csokai, Gábor Domján, Mihály Kéri and György Somogyi. See: Szigetszentmiklósi Tárlat 2001 – 20 éves az INSULA Alkotóház (Szigetszentmiklós

Exhibition – The INSULA Workshop is 20 Years Old; catalogue), Szigetszentmiklós, 2001.



and deposits by others, such as a significant assortment from

Ákos Vörösváry’s First Hungarian View Collection Foundation6

and the whole material of the 20 x 20 International Small-

Picture Festival, 1997-2000.7 Currently, over 230 artworks

represent 86 artists (apart from the 400 small pictures by 144

artists) in the permanent exhibition of the Ervin Baktay

Dunaharaszti Secondary School, including (apart from those

already mentioned): Aladár Almásy, Sándor Altorjai, Imre Bak,

László Balogh, Jenô Barcsay, Péter Bereznai, György Csaba

Borgó a, Lajos Cziráki, Simon Csorba, Pál Deim, János Dréher,

Dumitrescu Mircea, István ef Zámbó, EL Kazovsky, Zoltán

Fátyol, Ferenc Gvárdián, Tihamér Gyarmathy, Ágnes Haász,

Attila Joláthy, Gyula Július, Ilona Keserü, Ferenc Kis Tóth, Béla

Kondor, Dezsô Korniss, Albert Kováts, Tamás Kótai, Sándor

Krizbai, Erzsébet Lovász, Kamill Major, Nádasdy János Sr.,

István Nádler, Árpád Pika Nagy, Péter Prutkay, H. Zsigmond

Serényi, Gyôzô Somogyi, Róbert Swierkiewicz, Lajos Szalay,

György Szemadám, József Szurcsik, Péter Tökei, Péter Ujházi,

László Varga Amár, Júlia Varga-Welther, Ottó Vincze, András

Wahorn, Péter Wrobel-Jandó, and Sándor Zoltán.

Apart from its function in teaching and instructing pupils,

developing their aesthetic judgment, this contemporary

collection no doubt constitutes value in itself worth showing

the public at large.

Creating a Genius Loci for a Dunaharaszti of
the Present

The founders managed to establish the collection by awakening

dormant local values, positive human attitudes and personal

ambitions in an environment lacking all special cultural tradi-

tions, but abounding in aesthetic prejudice and obstructive

human factors. The Danube-side township on road no. 510, the

Budapest-Kelebia international railroad and the Budapest com-

muter train line has no national monument of import. It in fact

has no significant sight at all. It lies on the drift-pebble bank of

the river, and has ponds of varying sizes surrounding it. A cou-

ple of sand dunes, low-lying strips and fens diversify its

precincts. Its highest point is 120 metres above seal level. Its cli-

mate is that of the Great Plains. Its name is generally used

throughout the Carpathian Basin, and refers to the under-

growth typical in the area, the fern. Its first record dates back

to 1270. Following the Rákóczi War of Independence of

1703-1711, German stock settled much of the village, rebuild-

ing it in their own style. The last sacrificial monuments of the

village were destroyed during the Second World War. The only

building to tower over the settlement is St. Stephen’s church

built by Alfréd Jendrassik in neo-gothic style in 1903. The Town

Hall can also be mentioned being a neo-classical mansion built

in the 19th century.

As far as the history of the school is concerned, it should be

noted that it was authorized to function in 1962, but it had

to share both building and management with a primary

school until it was finally given independence in 1967. Its build-

ing already hinted at was completed in 1969, to which a

workshop and boarding facilities were added in 1990. 

The Secondary School assumed the Ervin Baktay name in

1972, and became a hydrological technical school too in

1975. Since 1974, the school organizes the Baktay Days,

first held every January, but, from 1996, at some appropri-

ate time near each April 26. Amid celebrations and exhibi-

tions, the school commemorates Ervin Baktay also by hand-

ing over various Baktay Prizes to deserving pupils, teachers,

classes and exhibiting artists. The cult of the eponym is

maintained by the Ervin Baktay Committee, which cooper-

ates with the pupils too.

Ervin Baktay is thus a central figure in modern local history,

and whose idiosyncratic personality can be connected with

the school in several ways. The scholar, born on June 24,

1890, who, as a lover of the Orient, was later to ramble

between Europe and Asia, and write several books on its

art, religion and culture, and to “follow in the very foot-

steps of Kôrösi Csoma all the way to Darjeeling, where the

great orientalist is buried”8, had studied to be a painter at

the Munich studio of Simon Hollósy in the years before the

First World War. In the course of his studies in painting, he

visited the great artists’ colonies of the time, Máramaros,

Nagybánya and Técsô, but he stopped short of becoming

a full-fledged artist, and, turned to the East at the behest of

his brother-in-law, Umrao Singh Sher-Gil9, “the scion of a

Sikh noble family, a man with scholarly and philosophical

inclinations and an interest in social emancipation”, and

who was also a passionate and talented photographer.

His first daughter, the tragically short-lived Amrita Sher-Gil,
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6 Quotes from the Founding Charter: „Existence without culture is life in a purely biological sense. A stunning wonder of adaptation is the fact that the nation is still alive

unknowing of its great ones! We do not wish to delight people in the bourgeois sense of the word, but we do want to foster the recognition of the ‘delights in seeing’,

to entice the relish of the eye and the mind through the eye… In order to realize it objectives, the Foundation shall be involved in the following activities:

– organizing exhibitions for the continuous display of the artworks in its property or entrusted to it; 

– organizing exhibitions for guest artists;

– setting up an exhibition space;

– organizing curator workshops;

– collecting primarily contemporary works of art;

– supporting contemporary artists…;

– further tasks of the Foundation are to render studies of its material, to handle and store it, to create an exhibition space if necessary, and to process it on computers.”
7 The Small-Picture Festival belongs in the activities of the Patak Group. See below.
8 Sándor Végh Alpár: „A haraszti nagy fal, benne képszögek” (The Great Wall of Haraszti, with the Nails for Paintings in It), Magyar Nemzet, March 26, 1996, p. 9.
9 Katalin Keserü: Amrita Sher-Gil (1913-1941) indiai festômûvész és francia-magyar kapcsolatai (Amrita Sher-Gil Indian Artist and Her French and Hungarian Relationships),

Ernst Múzeum Budapest, 5 September – 3 October, 2001, p. 9.



became a painter with a professed Indo-Hungarian identity,

who was “part of European modernism and a creator of the

Indian one”.10

The genius loci thus compels a Hungarian and European out-

look and an even wider one, which the other protagonist of

the story, Mrs. Zsuffa, being well-versed in French culture and

a committed collector of contemporary art, immediately

understood. Educated on the works of the masters of the

European School, the progressive Szentendre artists and the

innovating painters of the 1960s, her taste could not stand

the bleak walls of “the most horrible school in all the

world” (Sándor Végh Alpár) strewn with Youth Communist

League banners and withering, yellow group photos of for-

mer pupils.

Art had “polluted” almost all members of this family of

engineers. As intellectuals just starting out, Klotild Szöllôsi-

Nagy and her husband István Zsuffa began collecting from

their meagre first salaries. And even today, the remainders

of their collection include pieces that tell of how the Szöllôsi

siblings tried their hands at artistic creation. András Zsuffa,

an architect, the brother of István, is also a recognized and

accomplished artist. The most conspicuous relationship,

however, is the one that connects the Paris collection of

Judit Nemes and András Szöllôsi-Nagy and the Rákosliget

Zsuffa collection with regard to mentality, taste and style.

In his essay “A Genuine French-Hungarian Collection”,

László Beke describes the collection of the couple living in

Paris in the following way: “Its main axis is constituted of

geometrical and sterner trends, but, beside them, there are

a number of ‘mellower’ masters, like the Surrealist Endre

Bálint and Lili Ország, reckoned as his pupil. It is, neverthe-

less, not the openness in the concept of collecting that is

noteworthy, but the fact the it makes the hidden relations

between artists working in France and at home in Hungary

come to the surface.”11 This collection was thus a product

of a conscious desire to create an artistic bridge, with its

central pillar being emigrant Hungarian artists and the two

end pillars being the artists working in France and Hungary

synchronously. And its supporting arch spanning almost

the whole of the 20th Century is made up of the dual stylis-

tic tendencies of surrealism and constructivism (covering

geometric, minimalist, kinetic, op art, and concrete aspira-

tions, too).

A conversation Jean-Pierre Arnaud and Léo Rona-Beaulieu

conducted with Judit Nemes and András Szöllôsi-Nagy in

the catalogue Bâtir des ponts. Entretien avec les collection-

neurs Judith Nemes et András Szöllôsi-Nagy12 on Hungarian

artists in France can provide ground for drawing certain

conclusions on both collections especially with regard to

their initial stages. In it, the couple relate their experiences

of the 1960s and 70s that have both a cultural and a family

historical significance. The now renown collectors met in a

legendary period, in 1965. Judit Nemes studied at an “inde-

pendent spirited” art school in Rákosliget headed by a par-

ticularly liberally orientated artist, Tibor Tóth, who arranged

exhibitions of masters of the earlier and the later Hungarian

avant-garde, including Gyula Czimra, Endre Bálint, Dezsô

Korniss, Margit Anna, Tihamér Gyarmathy, Lili Ország, Krisztián

Frey.This undeservedly forgotten man committed most of

his life to the artists of the European School, and he cer-

tainly was a major influence on the collector couple. It was

also in 1965 that they read Michel Seuphor’s book on mod-

ern art, which was an enlightening experience for them.

Later on, they regularly visited Pál Petri Galla’s tiny, one-

room flat to listen to music and hear open lectures. These

experiences irrevocably brought it home to them that art

enriches man, and thus they instinctively began collecting

art. Their first acquisitions were from the artist friends of

the family, but soon they obtained pieces by other notable

painters, too. This was how they acquired works by Lajos

Barta and Endre Rozsda. In this respect, however, it was no

insignificant fact that, upon moving to France in 1990, Judit

Nemes and András Szöllôsi-Nagy met Joseph Kadar, who

had settled down in France in the 1960s, and Vera Molnár,

a 1947 émigré, who both encouraged and advised them on

what character to give to their collection. So it was that the

works of Joseph K’dar and Judit Nem’s also found their

way into the Zsuffa Collection and later the Dunaharaszti

Contemporary Art Collection. Furthermore, the idea

cropped up that Joseph K’dar and Judit Nem’s would found

an International Mail- Art Museum based on the existing

Revue Envelope collection in Dunaharaszti. Though the plan

never materialized, it did bring a number of mail-art works

on to the walls of the school.

Another relevant fact in family history is a link between

Ákos Vörösváry and Ervin Baktay and thus Dunaharaszti:

Vörösváry’s father was the on who had “published Baktay’s

works on Kôrösi Csoma, astrology, the first book on Yoga

15

10 Ibid, p. 4. In the catalogue, Katalin Keserû writes the following: “Amrita (Dalma by her Hungarian Christian name) was born on January 30, 1913. Her Sikh name is

after the holy city of Amritsar, the place of immortality. (Her parents were married in Lahore in 1912). The family lived at Szilágyi Dezsô tér 4, in the same house as Béla

Bartók. Due to the outbreak of war, they had to stay in Hungary, and, though moving several times, they stayed most at the Gottesmann House in Dunaharaszti (…)

Amrita spent nearly a third of her short life in Hungary: she first learned to speak in Hungarian, it was Hungarian folks songs and tales that first inspired her imagination

and made her draw. Her childhood ‘corrector’ was her uncle Ervin Baktay, who had studied to be painter, but later became an Indologist. His intellectual companionship

was fundamental to Amrita both during her returns to Hungary and his visits in India,” op. cit., p. 9-10.
11 Artistes Hongrois en France 1920-2000. Autour de la collection Szöllôsi-Nagy – Nemes, Présence de l’Art Contemporain, Angers, 2002, p. 21.
12 Jean-Pierre Arnaud and Léo Rona-Beaulieu: „Bâtir des ponts. Entretien avec les collectionneurs Judith Nemes et András Szöllôsi-Nagy”,ibid., pp. 30-37.



in Hungarian by Antal Weininger, which Baktay introduced”.13

In 1995, several works were donated to and deposited for an

unspecified period of time at the Dunaharaszti collection by

Ákos Vörösváry, whereby the school could submit its applica-

tion referring to its singular art collection and art educational

profile for membership in UNESCO’s Associated Schools Project

Network. Having won the prestigious ASP membership in the

same year,14 it was authorized as “an educational establish-

ment and museum in one”15 by the Ministry of Cultural and

Educational Affairs in 1996.

Naturally, all this needed the ideas and connections of György

Somogyi, as well as the generous gifts of the Patak Group,

setting an example and beginning a tradition.

The Patak Group

The Patak Group celebrated its tenth anniversary with an exhibi-

tion entitled Decimus at the Szentendre ArtMill on 23 April,

2005. According to an existing hand-written deed, the Patak

Group had been founded in the pubs Kefe (The Brush) and Síró

(The Weeper), but, according to more reliable sources and the

official founding documents, this had taken place in György

Somogyi’s Szigetszentmiklós studio on April 1, 1994.16

The activities of the Group are so vital and variegated that it

might seem worthwhile to draw an imaginary diagram, an

organic sketch, to illustrate and organize for outsiders these

various fields of action. This animated diagram, however, might

lead to surprising associations, for example, the image of an

extraordinary insect! We all know of the existence of such a

surreal being invented in the pre-Vajda period of the 60s and

70s, i.e. before the Szentendre Lajos Vajda Studio was found-

ed, which was given the name “E/4”, that is “Edwin the Four-

Winged”.17 The new mutant, however, is more like an arthro-

pod with a hard, iridescent shell and tough joints.

Should we want to, we could even classify and name it, we

could christen it Decennium scarabaeus aqua rivalis. In other

words, the brook water insect in its tenth year, the year of its

maturing. Its head is the Patak Group itself. Its thorax has been

made fat by the Sárospatak Artists’ Colony, the Dunaharaszti

Contemporary Art Collection, the 20 x 20 International Small-

Picture Festival founded in the village of Fony, and the Kertalja

(Backyard) Artists’ Colony. Its abdomen has been made to grow

long by the Patak Art Society and the Patak Gallery. And its

legs are jointed to the Érd X-Art Society, the Szentendre Lajos

Vajda Studio, the Sárospatak Art Ért Foundation, the Hajdúság

International Artists’ Colony, the Society of Hungarian Painters,

and the Szigetszentmiklós Harvest Festival. Naturally, a vast

number of genetic experiences have been stored in the chromo-

some line of the pearly row of its shiny feelers. These were

brought by the members either one by one or in couples,

transmitted by heredity into the code system of their com-

mon being.

But to put the illustrative metaphor aside, what was actually

laid down in that founding deed? In it, the founders – artists

János Aknay, Ferenc Puha and György Somogyi and the art his-

torian Dr. Ferenc Hann – declared among others: “We hereby

establish the Patak Artists’ Colony on a farmstead in the out-

skirts of Sárospatak on this day of April 1, 1994” (By the by,

the farmstead is called Dorkó, but not after a well-known brand

of trainers.). For the sake of objectivity, we should also mention

the manager of the colony, Mrs. József Császár née Mariann

Fekete and its joint owner Ida Orosz, both mentioned in the

deed. Though not appearing among the signatories, Mihály

Gubis has been listed as a founding member in all subsequent

publications.

It must also be noted that the Patak Artists’ Colony in the deed

has become synonymous with the Patak Group, but to be more

precise, the latter has come to be used in respect of long-term

aims and functions. Ergo, members of the Patak Group are par-

ticipants at the Patak Artists’ Colony.

The founding deed thus briefly refers to the common objec-

tives, in so far as its first paragraph emphasizes common work

and helping each others’ professional development; it also fore-

sees the gradual increase in membership, and outlines plans for

the future establishment of an international free school, at

which, “making use of the geographical location, Hungarian

students from Slovakia and Sub-Carpathia could be introduced

to the basics of painting, graphics and art history.”

These basic objectives have all materialized: the number of

members has increased, and they have grown accustomed to

each other, as evinced by mature and representative works of art.

Mihály Kéri and László Penyaska joined the group in 1995;

János Nádasdy, who lives in both Germany and Hungary, and

the German Wolfgang Nickel in 1999; and György Szemadám,
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13 Sándor Végh Alpár: „A haraszti nagy fal, benne képszögek”, op. cit., p.  9.
14 In the preface to the 1995 yearbook of the school, Mrs. Zsuffa wrote the following: “The ASP membership is not only an honour, but also a window on to Europe, an

occasion to introduce modern educational methods and projects, as well as to enhance foreign language teaching. It is in these schools that the education of the

European Citizen, the environmentally and socially sensitive cosmopolitan is grounded.”
15 Erzsébet Erdélyi: „Galéria az iskolában” (Gallery at School), Köznevelés, September 19, 1997, p. 17.
16 Both documents are held in the archive of the group. However, it must also be mentioned that the 10th anniversary had been given a more modest celebration at a

jubilee exhibition at the Szigetszentmiklós Municipal Gallery on December 11, 2004. On this occasion, the admission of four new members was announced, namely:

József Csetneki, László fe Lugossy, Tihamér Novotny and György Szemadám. The three artist were already to participate at and Tihamér Novotny to open the Decimus

Exhibition next April.
17 On this see Tihamér Novotny: „A szentendrei Vajda Lajos Stúdióról ’E/4’, azaz – 4! – érintésben; ’Gondolkodom, tehát négyszárnyú madár-idomár vagyok’, Avagy:

’Hogyan lettünk edwinisták’. Beszélgetés ef Zámbó Istvánnal” (On the VLS ‘E/4’, i.e. – 4!  Touches; ‘I Think, Therefore I am a Four-Winged Bird Tamer’, or: ‘How

We Became Edwinists.’ A Conversation with István ef Zámbó), in.: Tihamér Novotny and Tibor Wehner (eds.): A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió (antológia [The VLS

Anthology]), Szentendre, 2000, pp. 31-62.



László fe Lugossy, József Csetneki and Tihamér Novotny in

2005. In the meanwhile, closer links were created with art

education in Sárospatak.

Ferenc Hann, József Csetneki and myself have made more or

less successful attempts to describe, define and analyze the

types of the artistic approach represented in the Patak Group,

its factors of cohesion, its aesthetic outlook, the stylistic charac-

teristics that relate and distinguish its members. 

Ferenc Hann, for instance, states in the first catalogue of the

group: “The founders are closely or less closely connected mem-

bers of the INSULA group and the Szentendre Lajos Vajda

Studio, which can boast a great past. They regard art as an eth-

ical act authenticated by high-level craftsmanship. Members of

the Patak Artists’ Colony wish to work in the spirit free

artistic creation independent of stylistic fashions, as they have

always done (…) They deem themselves progressive artists who

want not to imitate but to create, providing ample proof that it

is worth talking only of good or commercial, authentic or inau-

thentic art, high value or mercantile worthlessness.”18

In a manuscript essay on the group, Mihály Kéri provides an

authentic description of the life situation and feeling of his own

generation, and its attempts at finding a way out: “This genera-

tion grew to consciousness after the occupation (and/or) libera-

tion of the country. Born in the middle or the end of the 40s,

they found themselves in an strange situation, far from tradi-

tion and the processes of European culture, in the lack of a

natural articulation that would connect them to the modern

world.” These youths seemed to have had to slash their way

through a jungle to find their own routes, their own meeting or

associating points. “Their creative circumstances were quite sim-

ilar: marginalized, counter-cultural, out-of-the-way, autodidactic,

etc. (…) They started out in ways quite unlike the customary or

typical career routes of the times.”19

Members of this generation have had to learn for themselves

what treasure it is to be able to shape and maintain one’s own

creative sovereignty, what delight there is in working out theo-

retically one’s own aesthetic principles and applying them in

practice, what joy there is in a personal artistic worldview

gained through the practice of human free will, in this single

and unique possibility for the individuality and personality to

manifest itself, for realizing the meaning of creative life in an

ideal or actual community. 

It was because of this that the members of the Patak Group

refused to lay down for themselves rigid rules, compulsory

directives on style. Nonetheless, interactions and mutual influ-

ences can be discerned in their works, which is perfectly appro-

priate and natural in view of the spirit discussed above.

On the basis of the foregoing description, the diagnosis of the

period can be made more precise. Members of our generation,

i.e. most artists belonging to the middle-age group (those in

their 50s and 60s), have throughout their lives belonged or still

belong to some sort of groupings and artists’ communities.

An art historian was justified in saying that our modern art his-

tory could be described in terms of artist couples and groups.

For there were countless characteristic artistic circles, groups, as

well as the related tendencies and movements which came into

being from the second half of the 50s, but were first shrouded

in mystery, merely tolerated, and only allowed to freely assert

themselves from the 90s. Here is an incomplete list of the ones

better known: the Zugló Circle, the Csernus Circle, Iparterv

(Industrial Design), the Szürenon and the No. 1 groups, the

Lajos Vajda Studio (VLS), the Balatonboglár Chapel Exhibitions,

Pécs Workshop, Rózsa Circle, INDIGÓ, INCONNU, Foton Art,

Xertox, Hejettes Szomjazók (Vice-Cravers), Újlak, Fás Circle,

Pantenon, and BLOCK Circle, MAMÛ Society, 3VLAB.

The Patak Group is also such a professedly out-of-the-way,

peripheral organization. Its members have wondered from

communities to circles, circles to groups. György Somogyi,

Ferenc Puha and Mihály Kéri for example came from the István

Nagy Group of the South Pest County Artists (1970) mentioned

above, which was an official, subtly manipulative organization,

then went on to the geographically and sociologically organized

INSULA Community (1982) and the X-Art Society (1992) to

arrive at the Patak Group. János Aknay and Mihály Gubis, on

the other hand, came from the free-spirited Lajos Vajda Studio

(1972) and its various branches. Gubis himself has his own

Békéscsaba group links (the Békéscsaba Workshop [1976] and

the Young Artists’ Békés County Circle [1978]), just as his

friend, László Penyaska does, who also lives in the same town.

János Nádasdy Jr. (the Szigetszentmiklós-born painter János

Nádasdy’s son who left Hungary in 1956, and now lives in

Hannover and, in the summer, at Teleki, Hungary) found his

way to the Patak Group through György Somogyi, while

Wolfgang Nickel reached the group through Szentendre and

János Aknay (see the Mythen Group [1994]). From among the

newer members, József Csetneki and László fe Lugossy (the

latter being one of the founders of VLS and the generator and

participant of several other artistic initiatives) joined the group

by way of the Sárospatak International Free Art School (2000).

György Szemadám (participant at the Balatonboglár Chapel

Exhibition [1971], member of Group No. 1 and organizer of the

legendary “Zoo Exhibition” [1971]) decided to join the group

after having regularly opened the exhibitions arranged by the

Patak Gallery and the Patak Art Society.

It is now the eleventh year that members of the Patak Group

have made various programmes for themselves, including con-

ferences, exhibitions, artists’ colonies – the latter at the Fony

home of Mihály Gubis (until his tragic death in May 2006) or in

17

18 Patak Csoport – Aknay – Gubis – Hann – Puha –  Somogyi, Sárospatak, 1994.
19 The manuscript entitled Utóhang – A Patak Csoport öt éve. (Epilogue – he Five Years of the Patak Group; Érd, October 28, 1998)  is in the archive of the Patak

Group. A version of the essay was published as „Egy mûvészeti társaság anatómiája: a Patak Csoport” (The Anatomy of an Artists’ Society: The Patak Group), in: Duna-

Part, 2000/1, pp. 57-60.



Sárospatak, i.e. the Dorkó farmstead in its precincts, where the

artists come together to work in the summer and late autumn. 

The Patak Group has significantly increased the material and

quality of the Dunaharaszti Contemporary Art Collection – 9 of

its artists have donated 45 artworks (there is no work yet by

Wolfgang Nickel and József Csetneki in the collection). Their

works in the Surrealist   tradition fit in well with the concept

of collection focussing on abstract and progressive aspira-

tions in accordance with the European School and Szentendre

approach Mrs. Zsuffa asserted.

No less significant is the material of the 20 x 20 International

Small-Picture Festival 1997-2000, deposited at the Dunaharaszti

Collection. These works were made for the exhibitions

announced at the Seat of Fony Pub20 (Fony being a village in

northeast Hungary) and organized four times under different

titles punning in the Hungarian – Szín-Vonal (Standard: Colour-

Line); Csend-Élet (Still Life: Silence-Life); Tér-Kép (Map: Space-

Image); Szín-Tézis (Synthesis: Colour-Thesis).21 According to the

original idea, these works, now numbering over 400 and pro-

viding a fine cross-section even by international measure of the

post-modern eclecticism of the turn of the millennia, would

have been exhibited in a gallery that was to have been estab-

lished in the village, but, as the idea never materialized, they

were displayed at various wandering shows,22 and finally, as

an obvious solution, deposited by the Patak Group at the

Dunaharaszti Collection. The 20 x 20 material is genuinely inter-

national, for the works it includes are by artists from nearer

Romania, Slovakia, Poland, Germany, Hungary, and farther

afield Spain, France, Belgium, Holland, Sweden, Finland,

Algeria, Canada, South Korea, Japan, the USA, and Thailand.

The Characteristics of the Dunaharaszti
Contemporary Art Collection – Possibilities
of Further Development

By way of summary, the Dunaharaszti Contemporary Art

Collection currently rests on five pillars. It seems that the strict

and consistent concept that Mrs. Zsuffa had envisioned with

the collection principles of Judit Nemes and András Szöllôsi-

Nagy in the background has finally prevailed. In a statement,

Mrs. Zsuffa expressed this in the following terms: “We man-

aged to collect works produced at the forefront of contempo-

rary Hungarian art. And the forefront is no doubt non-figural

– this is the truth to be reckoned with.”23

This French, Westernizing approach focussing on the artists of

the European and Szentendre schools and their abstract, non-

figural, geometric, Constructive and Surrealist   aspirations is

finely complemented by the now harsher, now mellower,

now more dramatic, now more lyrical, but always abstract,

late-century and early-century art of the Patak Group.

As a matter of course, the artworks from the View Collection

of Ákos Vörösváry, who belongs in the Patak Group acquain-

tanceship, also strengthen this concept and mode of interpreta-

tion. True to himself, Ákos Vörösváry, in donating parts of the

series called View-Collection Still Life I-VII, wanted to assert his

own particular concept of art and museums, that the exhibition

is a work of art itself: “The museum should collect not objects,

but exhibitions in which the tyranny of chronology would be

crushed, and any human creation of any time would affect any

human creation of any time in a sensible order. It would accom-

plish the wish of Béla Kondor that the ‘public’ should receive

his art as they use their wireless and television sets: turning

them on and off according to need.”24

The mail-art section of the collection highlights the characteris-

tic situation and mode of existence artists had to come to

terms with at the turn of the millennia. This medium bears all

the experiments and devices the various neo-avant-garde and

post-modern tendencies and aspirations have been involved

with. It is much like the 20 x 20 material in that it cuts a seg-

ment of time out of the eclecticism of our age.

Finally, let me imagine a collection in which all is knit together

that is meant to be knit together: the two Nemes-Nagy col-

lections and the Dunaharaszti Contemporary Art Collection.

And also that it shall grow in a similar spirit in a real gallery or

museum here (or elsewhere perhaps?), the Alma Mater receiv-

ing a select material for display in a building aesthetically

enhanced at last.
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20 The small pub was named after Mihály Gubis’ statue, The Seat of Fony, a cart with a banner 13 metres high he assembled from timber and steel screws. 
21 The Patak Group published three catalogues of the exhibition series, all edited and designed by Mihály Gubis: 20x20 Kisképek Fesztiválja – dokument, Fony, 1997;

20x20 Kisképek Fesztiválja – dokument 2, Fony, 1998; 20x20 Kisképek Fesztiválja – dokument 2000 XX - XX, Fony, 1997-2000.
22 By reason of completeness, the most important exhibition was put on at the Szentendre ArtMill (entitled: SZÍN-TÉZIS 1997-2000 – Nemzetközi Kisképek Fesztiválja)

between April 22 and May 1, 2001. This was perhaps the first occasion to actually take full count of the pictures (the exhibition was curated by Tihamér Novotny).
23 See Erzsébet Erdélyi: „Galéria az iskolában”, op. cit., p. 17. In the same interview, Mrs. Zsuffa went on to say: “It was no easy matter to bring to Dunaharaszti tenden-

cies the average viewer cannot accept for the lack of education, openness and affinity. It is common knowledge that non-figural art is class art.”
24 Ákos Vörösváry: Rosa, rosa, neurosa…, Budapest Kiállítóterem, catalogue, September 25 – November 24, 1985.
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GYÛJTEMÉNY I.
A törzsanyag

COLLECTION I
The Corpus 



AKNAY JÁNOS JÁNOS AKNAY

1949. február 28-án született Nyíregyházán.

1963-67-ben a Képzô-és Iparmûvészeti Gimnáziumba járt. 

1971-tôl Szentendrén él, alapító tagja az 1972-tôl mûködô Vajda Lajos

Stúdiónak (VLS).

1977-tôl a Mûvészeti Alapnak [ma Magyar Alkotómûvészek Országos

Egyesülete (MAOE)]; 1980-tól a szentendrei Grafikai Mûhelynek; 1983-

tól a Magyar Képzô- és Iparmûvészek Szövetségének; 1992-tôl az X-ART

Egyesületnek; a Szentendrei Régi Mûvésztelep Egyesületnek; 1994-tôl 

a Patak és a Mythen Csoportnak, 1995-tôl a Magyar Festôk Társasá-

gának; 2001-tôl a MAOE Képzômûvészeti Szakosztály vezetôségének;

2004-tôl a HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelô Társasága

Egyesület kuratóriumának; valamint a Képzômûvészek Batthyány

Körének a tagja. 

Számos képzômûvészeti díj és kitüntetés tulajdonosa. Ezek közül 

a fontosabbak: Neufeld Anna Emlékdíj (1989); Szentendre Pro Urbe

emlékérme (1996); Pest Megye Mûvészetéért díj (1996); Magyar

Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozat, 2000);

Munkácsy-díj (2002). 

Mûvészete szervesen illeszkedik a Vajda Lajos, Korniss Dezsô, Bálint

Endre, Sikuta Gusztáv, Barcsay Jenô, Deim Pál, Balogh László, és Kósza

Sípos László nevével fémjelzett ún. „szentendrei iskola” konstruktív, ill.

konstruktív-szürrealista vonulatához. Visszatérô motívumai – ház, ablak,

kapu, oromfalrészletek, kálváriafal elemek, templomtorony, angyal,

ikon, bábu, kereszt (stb.) – egyrészt a szentendrei architektúra elemei-

bôl, másrészt a város progresszív mûvészeti hagyományaiból táplálkoz-

nak. Folytonosan elhagyja, majd újra felveszi, bôvíti, szûkíti, átdolgozza

festôi témáit. Jeleit állandóan variálja, kombinálja és újrateremti. Több

jelentôs korszaka után valódi szuverenitását a régi magyar vagy székely

rovásjelek emblematikusan konstruktív, majd szürreálisan ikonikus,

végül expresszíven alanyi alkalmazásával érte el. Ezek az ún. „tulajdon-

jegyei” vagy „tamgái” a 80-as évek elejétôl kezdôdôen általában fesze-

sen komponált, négy, három vagy kettô részre osztott ablakszerû kép-

mezôkbe kerülnek. Örömteli, drámai vagy balladai hangvételû „cool-

tipográfiájának” jeleit fôleg elvont formában (színben, kompozícióban

és dinamikában) fogalmazza meg. Festôi ikonográfiájának elemeit

képes közösségivé avatni. A metafora okáért, például a rovás „S” és

„Á” betûje szárnyakká egyesül képein: angyalszerû lények járnak ki és

be ezeken az „ablakokon”. Grafikával, esetenként köztéri plasztikával is

foglalkozik. Figuratív ikonográfiával készült angyal- és ember-ikonos

képei is jelentôsek. 

Novotny Tihamér

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2001; Hann Ferenc:

Aknay János: Szentendre, 1989; Novotny Tihamér: Aknay János,

Szentendre, 2000; Angyalos Könyv, Szentendre, 2004. 

János Aknay was born in Nyíregyháza on the 28 February, 1949. 

He studied at the Fine and Applied Arts Vocational School in

Budapest between 1963-67. He has been living in Szentendre since

1971, and was one of the founding members of the VLS. He has

been a member of the Art Fund (today: MAOE) since 1977; the

Szentendre Graphics Workshop since 1980; the MKISZ since 1983;

the X-ART Society and the Szentendre Old Artists’ Colony Society

since 1992; the Patak and the Mythen groups since 1994; the MFT

since 1995; the Fine Arts Management Board of MAOE; the Board

of Directors of HUNGART Collecting Society of Hungarian Visual

Artists and Batthyány Society of Fine Artist since 2004. He has

received many fine arts prizes and honours, including: the Anna

Neufeld Memorial Prize (1989); the Szentendre Pro Urbe Prize

(1996); Pest County Art Prize (1996); Knight’s Cross of the Order of

Merit of the Hungarian Republic – Civil Division (2000); the Munkácsy

Prize (2002).

His art is organically related to the Constructive and Constructive-

Surrealist trend of the so-called “Szentendre School” hallmarked by

Lajos Vajda, Dezsô Korniss, Endre Bálint, Gusztáv Sikuta, Jenô

Barcsay, Pál Deim, László Balogh, and László Kósza Sípos. His recur-

rent motifs – house, window, gate, façade details, calvary wall parts,

church tower, angel, icon, puppet, cross (etc.) – derive from ele-

ments of Szentendre architecture and progressive artistic traditions

of the town. He continually abandons his themes only to pick them

up again anew, to broaden, narrow or reshape them. He constantly

varies, combines and recreates his signs. After several significant

periods, he found his painterly sovereignty in the emblematically

constructive, then surrealistically ironic and finally idiosyncratically

aggressive application of the Székely runic script. From the beginning

of the 80s, these so-called “property tags” or “tamgas” appear in

tersely composed window-like pictorial fields divided into four,

three or two parts. He mostly gives abstract shape (colour, composi-

tion and dynamics) to the signs of his joyous, dramatic or balladic

“cool typographies”, His is ready to provide a communal aspect to

his pictorial iconography. For metaphor’s sake, the rune for “S” and

“Á”) unite into wings: angel-like beings come and go through his

“windows”. He makes graphic works and, once in a while, sculp-

tures. His iconic pictures with a figural iconography are also significant.

Tihamér Novotny

Bibliography: KMML; Ferenc Hann: Aknay János: Szentendre, 1989;

Tihamér Novotny: Aknay János, Szentendre, 2000; Angyalos Könyv –

A Book of Angels, Szentendre, 2004.
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Aknay János: Felhôk között / Between Wings 1998, vászon, akril, 245x221 cm
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Aknay János: Angyal / Angel 1997, merített papír, akril, 85x85 cm

Aknay János: Felhôk elôtt, / In front of Wings 1998, merített papír, akril, 79x79 cm
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Aknay János: Útközben, / On the Way 

1994, vászon, akril, 60x50 cm

Aknay János: Hajnali angyal, / Dawn Angel

1997, papír, szitanyomat, (9/35), 75x52 cm

Aknay János: A jó hírt hozó angyal, / Angel Bringing Good Tidings

1994, papír, szitanyomat, (20/30), 90x64 cm

Aknay János: Angyalikon, / Angel Icon

1996, papír, szitanyomat, (E.A. VIII/XV), 76x76 cm 



ALMÁSY ALADÁR ALADÁR ALMÁSY

1946. április 28-án született Debrecenben.

1973-ban mesterképzôvel fejezte be a Magyar Képzômûvészeti

Fôiskolát. 

Budapesten és Nógrádkövesden dolgozik. A Magyar Fotómûvészek

Szövetségének, a Magyar Grafikusok Szövetségének és a Szinyei Merse

Pál Társaságnak a tagja. Számos képzômûvészeti díj tulajdonosa.

Ezek közül a legfontosabbak: Kondor Béla-díj (1976); Derkovits-ösztöndíj

(1978); Munkácsy-díj (1987); MAOE-díj (1993); Arts des Arts ösztöndíj,

Párizs (1998).

„Látomásos, félabsztrakt látásmódja, mely felfokozott pszichológiai-

emocionális érzékenységbôl táplálkozik és a misztikus, spirituális

élmények iránti affinitásáról tanúskodik, egyfajta szuverén »lélektani

szimbolizmus« kialakításához vezette, mely 1988-tól mindinkább

telítôdik romantikus-expresszív elemekkel és irodalmi-történelmi 

allúziókkal. 1976-84 között fôleg grafikákat készít, [a rajz, a kréta], 

a rézkarc mellett akvatinta, mezzotinta technikával alkotja meg

szuggesztív, szakadozott, tört formák szenvedés sugallta lapjait. 

A '80-as évek második felében újra fest, nyugtalan, égô színek jellemzik

a historizmus és a neobarokk által is érintett munkáit. (…) Caspar

David Friedrich mellett Goya munkásságát is behatóan tanulmányozza,

1986-89 között Milton Elveszett Paradicsomának inspirációjára készít

30 lapos sorozatot, 1996 óta dolgozik monumentális Nietzsche-

sorozatán. A már címeiben is igen fantáziagazdag mûveket egyfajta

szimultaneizmus jellemzi, több mozzanat rétegzôdik egymásra, a tér-

és idôsíkok egymásra kasírozása az adott pillanat idôtlenségét,

örökkévalóságát sugallja.”

Markója Csilla

„Grafikai mûvészetét intellektuális igény, sajátos, a karikatúra felé hajló

vonalkultúra, intenzív kritikai szándék jellemzi; iróniája napjaink

kisszerûségeit, társadalmi és emberi ellentmondásait veszi célba.” 

Pogány Gábor 

Irodalom: Krunák Emese: Jöjj hozzám, rögeszme! Almásy   Aladár

grafikáiról, Mûvészet, 1981/10.; Lóska Lajos: A formák tánca – Almásy

Aladár kiállítása a Vigadó Galériában, Mûvészet, 1989/10; Mûvész élet-

rajzok – Kortárs magyar képzômûvészek, Képcsarnok, 1985; Kortárs

Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 1999. 

Aladár Almásy was born in Debrecen on the 28 April, 1946. 

He graduated at the MKF, Budapest, attending a master’s course in

1973. He works in Budapest and at Nógrádkövesd. He is a member of

the Association of Hungarian Photographers, the MGSZ and the Pál

Szinyei Merse Society. He has received several fine arts prizes, includ-

ing: the Béla Kondor Prize (1976); the Derkovits Scholarship (1978);

the Munkácsy Prize (1987); the MAOE Prize (1993); the Arts des

Arts Scholarship, Paris (1998).

“His visionary, quasi-abstract way of seeing derives from an intense

psychological and emotional sensitivity and an affinity for mystical and

spiritual experiences, leading him to the formation of a sovereign ‘psy-

chological symbolism’, which is increasingly replete romantic-expres-

sive elements, historical and literary allusions since 1988. Between

1976-84, he had primarily produced graphics, etchings using aquatint

and mezzotint techniques for his plates with broken and torn shapes

suggestive of suffering. In the second half of the 80s, he again

began to paint: agitated, burning colours characterize his works

often with a historicist and neo-baroque style. […] He immersed him-

self in studying the oeuvres of Caspar David Friedrich and Goya, and

produced a 30-plate series on the inspiration of Milton’s Paradise Lost

between 1986-89; since 1996, he has been working on his monumen-

tal Nietzsche series. Uniquely imaginative in their titles, his works bear

a kind of simultaneity, several moments layering upon each other,

planes of time and space placed on one another suggest the timeless-

ness and eternity of the moment.”

Csilla Markója

“His graphic art is distinguished by intellectual claim, an idiosyncratic,

caricature-like tracing, an intensely critical attitude, ironizing petty

social and human contradictions of our times.”

Gábor Pogány

Bibliography: Emese Krunák: “Jöjj hozzám, rögeszme! Almásy Aladár

grafikáiról” (Come to Me, Obsession! On Aladár Almásy  ’s Graphics),

Mûvészet, 1981/10.; Lóska Lajos: “A formák tánca – Almásy Aladár

kiállítása a Vigadó Galériában” (The Dance of Forms – the Exhibition of

Aladár Almásy  ), Mûvészet, 1989/10.; Mûvész életrajzok – Kortárs

magyar képzômûvészek (Artists’ Biographies – Contemporary

Hungarian Artists), Képcsarnok, 1985; KMML.
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Almásy Aladár: Holbein halála, / The Death of Holbein 1982, papír, ceruza, 54x74 cm

Almásy Aladár: Bárányba egyesülô lélek zátonya, / 

The Sandbank of the Spirit Uninting into the Lamb

1989, papír, ceruza, 56x76 cm

Almásy Aladár: Tanulmány, / Study 1982, papír, kréta, 59x53 cm



ALTORJAI SÁNDOR SÁNDOR ALTORJAI

1933. január 26-án született Makláron és Szigligeten halt meg 1979.

október 10-én.

Képzômûvészetet elôször a Dési Huber körben tanult, majd már mint

végzett gyógyszerész 1958-63 között a Magyar Képzômûvészeti

Fôiskolára járt. 1959-69 között különféle mûvésztelepeken dolgozott.

1961-ben moszkvai és leningrádi, 1962-ben prágai, 1969-ben párizsi

tanulmányúton vett részt. 1965-tôl Szigligeten élt. A 60-as évek

közepétôl meghatározó volt számára Szabó Ákos és Erdély Miklós

barátsága, akikkel közös avantgárd eseményeken vett részt. 1970-tôl

háza valóságos kultúrközponttá változott, Szigliget szinte minden

illusztris író- és mûvész vendége megfordult nála. Élete egyetlen önálló

tárlata 1971-ben nyílt meg a Mednyánszky-teremben. 1979-ben megter-

vezte utolsó kiállítását, amelyen saját elhatározásából befejezett élete

miatt már nem vehetett részt.

„Altorjai Sándor – bár neve s mûvészete a szélesebb közvéleményben

jelentôségéhez mérten kevésbé ismert – a 20. század második felének

egyik legjelentôsebb magyar képzômûvésze. (…) Úgy tûnik, a külföldi szak-

emberek is mindinkább felismerik mûvészetének azokat a sajátos vonásait,

amelyekkel egyidejûleg kapcsolódik s kötôdik a kor egyetemes tendenciái-

hoz, így a pop arthoz, a Nouveau Réalisme-hoz vagy akár az individuális

mitológiák megfogalmazásaihoz, emellett azonban gyökerei szinte

eltéphetetlenül kötik a magyar mûvészethez, az avantgárdhoz éppúgy, mint

a hagyományokhoz, a magyar közeghez, a Balatonhoz és a Káli-medence

dombjaihoz. Mûvészete bizonyító erejû példa arra, hogy Magyarországon,

illetve Közép-Európában minden represszió s elzártság ellenére univerzális

jelentôségû életmûvek születhettek az 1960-70-es években.”

Pataki Gábor

„Mûvészetének egyik vonulata az ún. szürnaturalizmushoz sorolható,

csorgatásos, átdörzsöléses és cuppantásos eljárással kialakított, színes

festôi mûvein egyéni mitológiájának szereplôi jelennek meg.”

Szûcs György

„Munkáin egészen nyíltan felszínre törtek az önéletrajzi-egzisztenciális

elemek: a fekete humorral fogalmazott képcímekben és feliratokban

elôfordul élete szinte összes sorsdöntô momentuma…”

Andrási Gábor

„Súlyosabb betegsége, majd 1979 februárjában diagnosztizált gégerák-

ja arra készteti a mûvészt, hogy halála elôtt újragondolja, majd szó

szerint újraépítse életmûvét. Régebbi kompozícióit szétszedve, felvag-

dosva demontázsokat, kollázs-kollázsokat készít, hogy életmûvét

egyetlen pillanatba sûrítve, maradandó remekmûvekkel válaszoljon 

a kihívásra.”

Dékei Krisztina

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 1999; Altorjai

Sándor, Bp., 2003, (szerkesztette: Beke László, Dékei Krisztina). 

Sándor Altorjai was born in Maklár on the 26 January, 1933, and died

at Szigliget on 10 October, 1979. He began his studies in art at the

Dési Huber Circle, then, having graduated as a pharmacist, attended

the MKF, Budapest, between 1958-63. He worked at various artists’

colonies between 1959-69. He went on study trips to Moscow and

Leningrad in 1961, Prague in 1962, and Paris in 1969. He lived at

Szigliget from 1965. From the mid-1960s, the friendship of Ákos Szabó

and Miklós Erdély had a fundamental role in his life, with whom he

participated at various avant-garde events. His house became a cul-

tural centre of sorts from the 1970s, all illustrious artists and writers

paying him visits. His single one-man show in all his life was put up in

the Mednyánszky Hall in 1971. In 1979, he designed his own last exhi-

bition at which he could not participate – committing himself to death.

“Though lesser known to the wider public than his significance would

deserve, Sándor Altorjai was one of the most important Hungarian

artists in the second half of the 20th century. […] Foreign critics seem

to increasingly realize the characteristic features of his art that relate

him to universal tendencies, including pop art, Nouveau Réalisme or

the formulation of private mythologies; nevertheless, his art has indis-

soluble bonds with Hungarian art, both its avant-garde and its tradi-

tional trends, the Hungarian context, the Balaton, the hills of the Káli

Basin. His art was an exemplary proof that Hungary or Central Europe

could bring to life oeuvres with a universal significance in the 1960s

and 1970s in spite of all repression and isolation.”

Gábor Pataki

“One tendency of his art can be classified as belonging to the so-called

sur-naturalism; figures of his private mythology appear in his colourful

pictorial works made with a trickling, rubbing and splashing technique.”

György Szûcs

“Autobiographical and existential elements surface quite openly in his

works: phrased with black-humour, the titles and inscriptions of his

pictures allude to all the fateful moments of his life.”

Andrási Gábor

“His serious disease, his cancer of the larynx diagnosed in February

1979, made him rethink, literally reconstruct his oeuvre. Taking his

older works apart, cutting them up, he produced de-montages,

collages-of-collages so as to sum up his life in one single moment,

to answer the challenge with lasting masterpieces.”

Dékei Krisztina

Bibliography: KMML; Altorjai Sándor, Budapest, 2003, (László Beke

and Krisztina Dékei eds.).
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Altorjai Sándor: Parkséta engedély, kedélyes a nagypapa reggelije (nagy hosszú), / Park Walk Permit, Jovial Grandfather’s Breakfast (Big and long)

1979, farost, olaj, átnyomott ofszet kollázs, papír kollázs, festmények kollázsa, 70x282 cm
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Altorjai Sándor: Lecsúszott festmény, / Painting Slid Down 1965, farost, olaj, kollázs, 85x100 cm
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Altorjai Sándor: Keszeg, (Ezt a keszeget kizárólag nemes hitvesemnek köszönhetem. Ajánlás: kizárólag feleségem tulajdona), / 

Bream (I Owe this Bream Exclusively to My Noble Wife) Dedication: The Exclusive Property of My Wife

1979, farostra kasírozott velúrpapír, pasztell, újságpapír, spray, 70x102 cm



BAK IMRE IMRE BAK

1939. július 5-én született Budapesten.

1958-63 között végzett a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán. A legendás

Iparterv kiállítások (1968-69) egyik résztvevôje, a magyar mûvészetet

megújító „nagy generáció” tagja. 1971-79-ben a Népmûvelési Intézet

képzômûvészeti osztályán dolgozott. 1973-88-ban Fajó Jánossal, Keserü

Ilonával, Molnár Sándorral és Nádler Istvánnal létrehozza és mûködteti

az ún. Budapesti Mûhelyt. 1987-91-ben a Magyar Iparmûvészeti

Fôiskola Mûvelôdéselméleti és Tanárképzô Intézetének igazgatója,

1987-tôl docense, 1990-tôl egyetemi tanára. 

Legfontosabb díjai: Munkácsy-díj (1988); Kiváló Mûvész díj (1996);

Herder-díj (1998). 1999-tôl a Magyar Mûvészeti Akadémia tagja.

„Bak Imre a '60-as években indult festônemzedék talán legintegratívabb

alkotója. (…) A '60-as évek közepén talált rá arra, hogy festôi karaktere

valamiféle geometrikus formálást, rendezett felületeket, tiszta színeket

igényel. (…) A kapcsolódási irány az egyetemes mûvészet fô törekvései-

hez ekkor már az amerikai mûvészet, a hard edge, minimalizmus és

igen áttételesen a pop art, s mindez európai, elsôsorban német

közvetítéssel. (…) Bak számára ez azt jelentette, hogy magyar létére

valamilyen módon úgy kellett alakítani ezeket az abban az idôben

általánosan elismert formálási módszereket, hogy ebben a személyes

jelenlét és a magyar avantgárd tradíció [Kassák Lajos, Korniss Dezsô,

Európai Iskola] is kifejezésre jusson. Ezt a magyar népmûvészet külön-

bözô motívumaiban találta meg. (…) A '70-es évek második felében

(…) döntô változás volt a korábbi hard edge idôszakához és a [késôbbi]

újabsztrakt idôszakhoz képest, hogy itt a formák jelekké szervezôdtek.

(…) A neoavantgárd vége, a posztmoderm-transzavantgárd fordulat

1983-84-ben egy hosszabb mûvészi szakasz végén érte, és egészen

simán tudott alkalmazkodni a festészet radikális elôretöréséhez. 

A posztgeometria internacionális trendje, valamint az eklektikus,

idézetekkel dolgozó újfestészet egyaránt szervesen kapcsolható volt

mûvészetéhez. (…) A '90-es évekre a fô motívum az építészeti tagoza-

tokból épített struktúra lett. A mértani formákból felépített

geometrikus »táj« és az organikus elemek perspektivikus hatással elren-

dezett egysége; a koporsó, felhôkarcoló, gerenda elemek monumentális

egységet alkotnak vásznain.”

Fitz Péter 

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 1999; Hajdu István:

Bak Imre, Bp., 2004.

Imre Bak was born in Budapest on 5 July, 1939. He studied at the MKF,

Budapest between 1958-63. He worked at the Fine Arts Department

of the People’s Educational Institute between 1971-79. Together with

János Fájó, Ilona Keserü, Sándor Molnár and István Nádler, he found-

ed and runs the Budapest Workshop. He was the director of the

Cultural Theory and Teacher Training Institute of the MIF between

1987-91, as a lecturer from 1987 and as a professor from 1990.

His most important prizes include: the Munkácsy Prize (1988); the

Outstanding Artist Prize (1996); the Herder Prize (1998). He has been

a member of the Hungarian Academy of Art since 1992.

“Imre Bak is probably the most integrative artist in the generation

starting out in the 1960s. […] It was in the middle of the 60s that he

realized that his painterly character required some kind of geometrical

shaping, ordered surfaces, pure colours. […] By this time, he sought

to connect to the main aspirations of world art primarily through

American art, hard-edge painting, minimalism and, quite indirectly, pop

art, and all this through European, especially German mediation. […]

For Bak as a Hungarian, this meant that he had to shape this generally

accepted modes of formation so as his own personal self and that of

the Hungarian avant-garde tradition [Lajos Kassák, Dezsô Korniss, the

European School] would find expression in it. He found the most suit-

able means for this in various motifs of Hungarian folk art. […] In the

second half of the 70s […], compared to his hard-edge and [later]

neo-abstract period, a crucial change took place in that forms began to

organize themselves into signs. […] It was at the end of a longer artis-

tic phase of his that the end of neo-avant-garde, post-modern trans-

avant-gardism reached him, so he found it quite easy to adapt to the

radically new aspirations in painting. The international trend of post-

geometry and the new painting of eclecticism working with ‘quotes’

were organically related to his art. […] By the 90s, the main motif

became the structure built of architectural sections. Geometric ‘land-

scape’ made up of geometric forms and organic elements ordered

so as to have a perspectival effect: the coffin, the skyscraper, beam

elements  constitute a monumental unity on his canvases.”

Péter Fitz

Bibliography: KMML; István Hajdu: Bak Imre, Budapest, 2004.
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BALOGH LÁSZLÓ LÁSZLÓ BALOGH

1930. január 12-én született Szentendrén.

1951-57-ben elvégezte a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolát. 1957-tôl 

a Mûvészeti Alapnak, 1958-65-ben a Szentendrei Régi Mûvésztelepnek,

1965-tôl a Magyar Képzô- és Iparmûvészek Szövetségének, 1980-tól 

a szentendrei Grafikai Mûhelynek, 1992-tôl a Magyar Alkotómûvészeti

Közalapítványnak (MAK) és a Magyar Alkotómûvészek Országos

Egyesületének (MAOE) a tagja. 

Fontosabb díjai, kitüntetései: Szentendre Pro Urbe emlékérme (1982);

Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt (1994); Szentendre Város

Díszpolgára (1995); Pest Megye Mûvészetéért díj (1997); Neufeld Anna

Emlékdíj (1998); a szentendrei VLSKE Vajda Lajos-díja (2006).

„A legközvetlenebb Barcsay-tanítványok egyike. Korai munkái még

erôsen kötôdnek a szentendrei városképekhez. A '70-es, '80-as években

Baloghot már szín- és színrelációk, a formák egyensúlya, ütköztetése,

horizontális, vertikális mozgások, közelítô és távolodó motívumok 

harmóniája, vagy diszharmóniája érdekli, azaz tiszta festôi problémák

foglalkoztatják. Sûrûn szerepel vásznain a bábuvá redukált emberi alak,

amely formailag erôsen különbözik a Barcsay- vagy Deim-féle idol- vagy

baluszterszerû figuráktól.”

Hann Ferenc 

„Balogh László következetes utat bejáró, belsô formaképzéséhez mind-

végig hû festôi életmûve már jó ideje a szentendrei konstruktív

szellemû festészet klasszikusai közé tartozik. Jól ismerjük emblematikus

tömörségû, dinamikus szín- és formakapcsolatokból építkezô kompozí-

cióit. (…) A feszített víztükörhöz hasonlatos, szûk kivágatú képterek, 

a hajlékony kontúrok mentén tovahullámzó formák monumentális lép-

téket sejtetnek. Az egymást alig érintô formák játékos arabeszkje, az

alig érzékelhetô, kicsiny elmozdulás, minden részlet az egészre, a kom-

pozíció harmonikus egységére utal. (…)Ugyanakkor a konstruktív és

organikus szemléletmód békésen megfér egymással. Akár összeboruló,

csendesen várakozó alakok, akár a kisváros összebújó házai, akár

absztrakt formák adják a kép alapmotívumait, mindig szinte lélegzô

formákról beszélhetünk. (…) A hosszú érési folyamat szülte kompozí-

ciók alapmotívumai idôvel egyre koncentráltabb, egyre feszesebb képi

ritmusban rendezôdnek. Ahogy a festô mondja: »Szeretem két vállra

fektetni a motívumokat.« A fegyelmezett, klasszikus arányrendre építô

komponálást kevésbeszédû, néha már majdnem szikár eleganciájú

elôadásmód jellemzi.”

Verba Andrea

Irodalom: Barcsay Jenô: Balogh László grafikái, Élet és Irodalom, 1974.

június 15.; Hann Ferenc: Balogh László, Szentendre, 1990; Kortárs

Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 1999; Szakolczay Lajos: Szellem és

forma, Kortárs, 2000/2.   

László Balogh was born in Szentendre on 12 January, 1930. 

He studied at the MKF between 1951-57. He has been or was a mem-

ber of the following associations: the Arts Fund since 1957; the

Szentendre Artists’ Colony between 1958-65; the MKISZ since 1965;

the Szentendre Graphics Workshop since 1980; the Hungarian Art

Foundation and the MAOE since 1992.

The most important prizes and honours he has received include:

the Szentendre Pro Urbe Prize (1982); the Gold Cross of Merit of

the Hungarian Republic (1994); the Honorary Citizen of Szentendre

(1995); the Prize for the Art of Pest County (1997); the Vajda Lajos

Prize of the VLS Cultural Society (2006).

“He is one of the closest pupils of Jenô Barcsay. His early work is partic-

ularly related to the sights of his home town. From the 70s and 80s,

Balogh has been interested in colour and colour relations, the equilibri-

um and contrast of forms, horizontal and vertical movement, the har-

mony of motifs approaching and withdrawing, in short: purely painter-

ly problems. The human figure reduced to a puppet often appears on

his canvases, but it is quite different in form from the baluster-like

figures of Barcsay and Deim.”

Hann Ferenc

“Having always been consistent to his inner form production, the pictori-

al oeuvre of László Balogh has for a long time been a classic of Szent-

endre Constructive painting. We all know his emblematically pithy com-

positions constructed of dynamic formal and colour relations. […] Forms

undulating along his narrow-aspect picture planes with surfaces like

stretches of water and supple contours suggest monumental propor-

tions. Everything, all playful arabesques hardly touching each other, the

hardly perceivable, fine movements and details refer to the whole, the

harmonic unity of the composition. […] At the same, both the

Constructive and the organic attitudes are in peaceful agreement.

Whether figures are silently hugging each other or the small cottages

of the town are cuddling together, whether the picture is based on

abstract motifs or no, the forms seem to breath. […] The basic motifs of

the compositions coming into being as a result of a long process of

maturation, are ordered in an increasingly concentrated, strict pictori-

al rhythm. As the painter has put it: ‘I like to pin the shoulders of

my motifs to the ground.’  His disciplined composition based on a

classical order of proportion is characterized by a reticent, almost

gauntly elegant diction.”

Verba Andrea

Bibliography: Jenô Barcsay: “Balogh László grafikái” (The Graphics of

László Balogh), Élet és Irodalom, 15 June, 1974; Ferenc Hann: Balogh

László, Szentendre, 1990; KMML; Szakolczay Lajos: “Szellem és

forma” (Spirit and Form), Kortárs, 2000/2.
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Balogh László: Idol, / Idol 1996, papír, szitanyomat, (E.A. IV/XV), 72x52 cm



BÁN MIKLÓS MIKLÓS BÁN

1972. július 7-én született Egerben.

1986-90-ben végezte el a Budapesti Képzô- és Iparmûvészeti

Szakközépiskola grafika szakát. 1990-94 között a Zebegényi Szônyi

István Nyári Képzômûvészeti Szabadiskola festô szakára járt. 1995-ben

diplomázott a Magyar Iparmûvészeti Fôiskola grafika-tipográfia szakán

és ugyanitt mesterképzôt végzett 1997-ben. 1995-tôl a Fiatal

Iparmûvészek Stúdiója Egyesületének vezetôségi; 1997-tôl a Magyar

Alkotómûvészek Országos Egyesületének; 2000-tôl pedig a Vajda Lajos

Stúdiónak tagja. 2003-tól a szegedi Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskolán

tanít alkalmazott grafikát.

1995-97-ben a Kerényi Grafikai Stúdió ösztöndíjasa volt, ugyanebben

az idôszakban Fót város címer- és védjegypályázatának elsô díját kapta.

1995-tôl az alkalmazott grafika mûvészi igényû, kulturált stílusú és újító

szellemû változataival foglalkozik. Ezt több kitûnô, általa tervezett

meghívó, katalógus és könyv is bizonyítja, amelyeket például a szent-

endrei Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület megbízásából készített

1999-tôl kezdôdôen. Mindenképpen kiemelendô Aknay János festômû-

vészrôl készített, az alkotó világához hûen alkalmazkodó, a klasszikus

hagyományt a modernitással szellemesen ötvözô, feszesen, igényesen

és egyéni módon tervezett, két gyönyörûen kivitelezett albuma (Aknay

János, VLSKE, Szentendre, 2000; Aknay János – Angyalos Könyv,

VLSKE, Szentendre, 2004). De A Dunaharaszti Baktay Ervin Kortárs

Képzômûvészeti Gyûjtemény címû könyv is az ô fantáziáját, kifinomult,

korszerû ízlését és alaposságát dicséri. Mûvészi könyvtervezései mellett

szóróanyagokat és arculatterveket is készít neves bankok (pl. Általános

Értékforgalmi Bank, Raiffeisen Bank, K & H Bank), cégek és gyógyszer-

gyárak (pl. Maggi, Knoll, Unisis) és a Pénzügyminisztérium részére.

E munkák és a címertervezés mellett készít számítógépes grafikákat,

assemblage-okat, mûködô komputer-objekteket, olajképeket, síkfilmre

hívóval és fixíroldattal festett fotó- és digitális fényfestményeket is.

A ’90-es évek elején mint performer is dolgozott (lásd Dance Diagram

Tango I-IV., 1992-95) .

Novotny Tihamér 

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 1999; Szentendrei

Vajda Lajos Stúdió: 1972-2002 (Dokumentum- és szöveggyûjtemény),

VLSKE, Szentendre, 2002.

Miklós Bán was born in Eger on 7 July, 1972. He studied at the

Budapest Fine and Applied Arts Vocational School between 1990-94.

He attended the painting courses at the Zebegény István Szônyi Fine

Arts Summer Free School between 1990-94. He graduated in graph-

ics and typography at the MIF in 1995, and completed a master’s

course there in 1997. He is a member of the Management Board of

Young Applied Artists Studio Association since 1995; the MAOE since

1997; VLS since 2000. He has been teaching applied graphics at the

Gyula Juhász Teacher Training College, Szeged, since 2003. He received

a scholarship grant from the Kerényi Graphics Studio in 1995-97; he

won the first prize for the coat-of-arms and trademark competition of

the town of Fót at this time.

Since 1995, he has been involved in producing sophisticated and inno-

vative, artistically demanding applied graphics, as attested by his many

designs for invitation cards, catalogues and books commissioned by

e.g. the VLS Cultural Society from 1999. Outstanding are his two

beautifully realized albums on the painter János Aknay, in the terse

and individual designs of which he wittily adapted classical traditions

and modernity to the creative world of the artist .This album, The

Dunaharaszti Ervin Baktay Contemporary Art Collection, praises his

thorough labours and sophisticated taste. Apart from his artistic book

designs, he has also created advertisement materials and company

images for well-known banks (e.g. General Banking and Trust Co. Ltd.,

Raiffeisen Bank, K & H Bank), companies and factories (e.g. Maggi,

Innomed Medical, Knoll, Unisis) and the Ministry of Finance. He also

makes computer graphics, assemblages, running computer objects, oil

paintings, photographic and digital light pictures on sheet film using

developer and fixing solutions. In the early 90s, he was also a per-

former (see his Dance Diagram Tango I-IV, 1992-95)

Novotny Tihamér 

Bibliography: KMML; Szentendrei Vajda Lajos Stúdió: 1972-2002

(Dokumentum- és szöveggyûjtemény [VLS Documents and Texts]),

Szentendre, 2002.
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Bán Miklós: Fényrajz, / Light drawing 2001, vászonnyomat, 90x120 cm



BARCSAY JENÔ JENÔ BARCSAY

1900. január 14-én született Katona községben és 1988. április 2-án

hunyt el Budapesten.

1919-24-ben végezte el a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolát (MKF).

1925-tôl kiállító mûvész. 1926-27-ben egyéves állami ösztöndíjjal

Párizsban és Olaszországban tartózkodott. 1929-ben fordult meg

elôször Szentendrén, ahol beválasztották a Szentendrei Festôk

Társaságába. 1929-66-ig a Szentendrei Régi Mûvésztelep rendes tagja

volt. 1929-30-ban újabb párizsi ösztöndíjban részesült. 1934-tôl 

a Képzômûvészek Új Társaságának (KUT), 1938-tól a Szinyei Merse

Társaságnak is a tagja. 1945-75 között az MKF-n az anatómia és

a szemléleti látszattan professzoraként mûködött. 1966-ban résztvevôje

volt a Velencei Biennálénak. Több mozaiktervét valósították meg

(Miskolci Nehézipari Egyetem, 1963; Szentendrei Mûvelôdési Központ,

1970; Újpesti Fürdô, 1974). Haláláig Budapesten és Szentendrén élt és

alkotott. Sajátos stílusát részben átadja a Szentendrén alkotó mûvészek

fiatalabb generációinak (Balogh László, Deim Pál, Kósza Sipos László,

Aknay János). 1978-ban önálló múzeuma nyílt Szentendrén.

Fontosabb díjai, kitüntetései: Zichy Mihály grafikai díj (1938); Kossuth-díj

(1954, 1985); Tornyai-érem (1955); Érdemes Mûvész (1964); Pro Arte-díj

(1967); Kiváló Mûvész (1969); a Második Nemzetközi Festészeti

Fesztivál díja, Cagnes-sur-Mer (1970); SZOT-díj (1983).

Elméleti írásai: Mûvészeti anatómia, Bp., 1953; Ember és drapéria, Bp.,

1958; Forma és tér, Bp., 1966.

„Nálam a szín sohasem játszott elsôdleges szerepet, mindig a rajz és 

a forma, a konstrukció volt az elsô, csak azután a szín. (…) Mindig 

a monumentális piktúrához vonzódtam már a kezdet kezdetén is. (…)

Legkisebb dolgaim is, ha lefotóztam ôket és kivetítettem a falra, bírják,

sôt követelik a nagy méretet, a falat. (…) Csinálgattam a csend-

életeket, tájképeket – és nem tudtam, miért, de valami arra kénysze-

rített, hogy ezeket a formákat belepréseljem a síkba. A belepréselés

alatt azt értem, hogy két dimenzióban éreztem a dolgokat – síkban

éreztem, csak ezt sokáig nem tudtam magamról. Lassan-lassan aztán

rájöttem erre, akkor egyik téglácskát hozzáraktam a másik téglához -

és végül ki tudtam alakítani a festôi világomat. (…) Szentendrének

köszönhetem, hogy ki tudtam alakítani a stílusomat. (…) Az elsô idôk-

ben a város nem érdekelt egy szikrát sem. Rá sem néztem, úgy rohan-

tam át rajta, rá sem pillantottam azokra az érdekes részletekre, tûz-

falakra, kerítésekre. Csak a dombok, a nagy formák, a tömegek

gyûrôdései – csak ezek vonzottak. (…) Mert maga a város csak

az 1940-es években kezdett vonzani, mégpedig azért, mert akkor

kezdtek a geometrikus formák érdekelni. Nem a gömbölyû, kerek 

formák, hanem a sík formák. Ezért vonzódtam az olyan témák felé,

mint egy kis utcarészlet, egy-egy kis ház.”

Barcsay Jenô

Irodalom: László Gyula: Barcsay, Bp., 1963; Petényi Katalin: Barcsay

Jenô, Bp., 1974; Bojár Iván: Vallomás egy mûalkotásról (Barcsay Jenô

szentendrei mozaikja), Bp., 1975; Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon,

Bp., 1999; Barcsay Jenô: Munkám, Sorsom, Emlékeim, Bp., 2000. 

Jenô Barcsay was born at the village of Katona on 14 January, 1900,

and died in Budapest on 2 April, 1988. He studied at the MKF

between 1919-24. He started to exhibit his work in 1925. With a state

scholarship grant, he sojourned in Paris and Italy. He first came to

Szentendre in 1929, and was elected as a Member of the Szentendre

Artists’ Society. He was an ordinary member of the Szentendre Artists’

Colony between 1929-66. He received a scholarship to study in Paris in

1929-30. He joined the New Society of Artists (KUT) in 1934, and the

Szinyei Merse Society in 1938. Tenured as a professor, he taught

anatomy and the study of perspective at the MKF. He participated at

the Venice Biennial in 1966. Several of his mosaic designs were realized

(University of Heavy Industry, Miskolc, 1963; Szentendre Cultural

Centre, 1970; Újpest Spa, 1974). He lived both in Budapest and

Szentendre until his death. He passed much of his individual style on

to the younger generation of artists working in Szentendre (László

Balogh, Pál Deim, László Kósza Sipos, János Aknay). A museum dedi-

cated to his oeuvre was opened in 1978. His most important prizes

and honours include: the Mihály Zichy Graphics Prize (1938); the

Kossuth Prize (1954, 1985); the Tornyai Medal (1955); the Artist of

Merit (1964); the Pro Arte Prize (1967); the Outstanding Artist Prize

(1969); the prize of Second International Festival of Painting, Cagnes-

sur-Mer (1970); the Trade Unions Prize (1983). His theoretical writings

include: Anatomy for the Artist, Budapest, 1948; Drapery and the

Human Form, Budapest, 1958; Forma és tér (Form and Space),

Budapest, 1966.

“Colour has never had a primary role in my work: drawing and form,

construction, came first, colour only afterwards. […] From the very

beginning, I have been drawn to monumental painting. […] My smallest

things, when I took photos of them, and projected them on to the wall,

not only bore, they demanded large scale, the wall. […] I did many still

lifes, landscapes – and I cannot tell why, something made me press

these shapes into plane. By this pressing I mean that I grasped things in

two dimensions, in plane; except I did not realize this for long. Slowly,

very slowly this dawned on me, and then I put a little brick on to the

other one, and, finally, developed my pictorial world. […] It is owing to

Szentendre that I could shape my own style. […] In the beginning, the

town had no interest for me at all. I did not even have a look; I just

ran through it, not even skimming at those exquisite details, fire-

walls, fences. It was only the hills, the great shapes, the wrinkles in

masses that attracted me. […] I was only drawn to the town from

the 1940s, the reason being, that I was interested in these geometric

forms. Not in the globular, round shapes, but in the plane shapes.

This was why I was fascinated by the little street details, a little cot-

tage or two.

Jenô Barcsay

Bibliography: Gyula László: Barcsay, Budapest, 1963; Katalin Petényi:

Barcsay Jenô, Budapest, 1974; Iván Bojár: Vallomás egy mûalkotásról

– Barcsay Jenô szentendrei mozaikja (Confession on a Work of Art:

Barcsay’s Sezntendre Mosaic), Budapest, 1975; KMML; Jenô Barcsay:

Munkám, Sorsom, Emlékeim (My Work, Fate and Memories),

Budapest, 2000.
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Barcsay Jenô: Kompozíció, / Composition 1986 k., papír, szitanyomat, (28/140), 50,5x70,5 cm



BARTA LAJOS LAJOS BARTA

1899. március 3-án született Budapesten és 1986. május 13-án hunyt el

Kölnben.

(Barta István és Barta Mária festôk testvére.)

1911-14 között az Iparmûvészeti Iskola hallgatója; 1915-16-ban Telcs

Ede magántanítványa volt. 1917-ben az iglói faipari ipariskolában

mûvészi fafaragást tanult. 1920-23-ban, Bécsben és Olaszországban;

1925-27-ben és 1938-43-ban, Párizsban képezte tovább magát. 1935-36

körül megismerkedett Rozsda Endrével, akinek hatására megalkotta

elsô nonfiguratív szobrait. 1936-ban Aba Novák Vilmos magániskolájába

járt. 1946-48-ban az Európai Iskola tagja volt. 1965-tôl haláláig, gyakori

párizsi tartózkodás mellett, az NSZK-ban élt és dolgozott. Több magyar-

és németországi városban láthatjuk köztéri szobrait.

„Szecessziós indulás után a 30-as évek közepéig klasszikus stílusban 

dolgozott. (…) Második párizsi tartózkodása alatt megismerkedett 

a szürrealizmussal. Vaskos, animálisan groteszk figurákat mintázott,

1943-ban születtek elsô nonfiguratív kísérletei. Az Európai Iskola tag-

jaként organikus, lágy, képlékeny hatást keltô, lehetetlen egyensúlyi

helyzeteket modellezô, a vegetatív létezés ritmusát érzékeltetô

plasztikákat készített, a Hans Arp fémjelezte absztrakció derûs-könnyed

változatát képviselve. Az '50-es években, mûtermében tovább folytatta

nonfiguratív, a dinamikus-ritmikus elemek összjátékára épülô sorozatát,

a hivatalos pályázatokon egyidejûleg szocreál tervekkel jelentkezett.

Németországba költözve egyrészt portrémegrendeléseknek tett eleget,

de emellett tovább folytatta klasszikus avantgárd jellegû, organikus-

nonfiguratív, a nehézségi erôt megtagadni látszó plasztikáit, melyek-

bôl néhányat köztéri méretekben is kivitelezhetett. A konstruktív

formateremtést lírai lágysággal vegyítô, némely vonatkozásban Arp,

Calder plasztikai hitvallását továbbörökítô hagyatéka 1986-ban 

a Székesfehérvári Szent István Múzeumba került.”

Pogány Gábor

Irodalom: György Péter - Pataki Gábor: Az Európai Iskola és az Elvont

mûvészek csoportja, Bp., 1990; Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon,

Bp., 1999.  

Lajos Barta – the brother of the painters István Barta and Mária Barta –

was born in Budapest on 3 March, 1899, and died in Cologne on May

13, 1986. He studied at the School of Applied Art, and was a private

student of Ede Telcs in 1915-16. He studied artistic wood carving at

Igló Woodworking Industry Technical School in 1917. He went to study

in Vienna and Italy in 1920-23, to Paris in 1925-27 and again in 1938-

43. He met Endre Rozsda in 1932, under whose influence he started to

make his first non-figural sculptures. He attended the private school of

Vilmos Aba Novák in 1936. He was a member of the European School

between 1946-48. From 1965 until his death, he lived and worked in

West Germany, often sojourning in Paris. He has statues standing in

several German and Hungarian cities.

“After Art Nouveau beginnings, he worked in classical style until the

mid-1930s. […] During his second Paris itinerary, he made himself

familiar with Surrealism. He modelled bulky, animally grotesque fig-

ures, and then, in 1943, he produced his first non-figural experiments.

As a member of the European School, he crafted sculptures with an

organic, soft, pliable effect which modelled impossible conditions of

balance and rendered the rhythms of vegetative existence, repre-

senting a Hans Arp type of serene and facile abstraction. In the

1950s, he continued working on his non-figural series based conjunc-

ture of dynamic and rhythmic elements, while participating in official

competitions with socialist realist designs. Upon moving to Germany,

he worked on portrait commissions, but continued to make organic

and non-figural sculptures in the classical avant-garde tradition, which

seemed to deny the law of gravity – he had the opportunity to mould

these in sizes fitting for public places. His works combing Constructive

formation with lyrical mellowness in many ways continue the artistic

profession of Arp and Calder. He bequeathed his estate to the

Saint Stephen Museum, Székesfehérvár.”

Pogány Gábor

Bibliography: Péter György and Gábor Pataki: Az Európai Iskola és az

Elvont mûvészek csoportja (The European School and the Group

of Abstract Artists), Budapest., 1990; KMML.  
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Barta Lajos: Hullám, / Wave 1960, kaolin, 30x15x10 cm

Barta Lajos: Madár, / Bird 1960, kaolin, 20x20x25 cm



BARTA MÁRIA MÁRIA BARTA

1897. július 28-án született Budapesten és 1969. szeptember 29-én

hunyt el ugyanitt.

Az 1920-as '30-as években elsôsorban Bécsben, Kassák és Mattis-

Teutsch közelében, illetve Párizsban, Olaszországban és Törökországban

élt és dolgozott. 1930-tól újra Magyarországon alkotott, s tagja volt

a Képzômûvészek Új Társaságának (KUT), a Munkácsy Céhnek, és

a Balatoni Festôk Társaságának.

„A hódmezôvásárhelyi polgárcsalád hat sarja közül hárman mûvé-

szekké lettek. Közülük a legismertebb Barta Lajos (1899-1986), az Eu-

rópai Iskola kiállításainak résztvevôje (…). Barta István (1892-1976), aki

részt vett az expresszionista mozgalomban (…). A sérülékenyebb Barta

Mária pályaíve megsínylette a diktatórikus mûvészetpolitika agresszióit.

Nála a kényszerû szocreál kitérôre (…) rezignált posztimpresszionisz-

tikus alkony következett. De életének delelôjén, a harmincas években

mûvészete izgalmas energiáktól feszült. (…) Barta Mária alig ismert

munkái tanúsítják, hogy akadt valaki, aki felhasználta Matisse Tánc-

ának formaelveit. (…) Barta Mária is ösztönös mozdulattal nyúlt az al-

kalmazott mûvészeti mûfajokhoz [díszlet- és jelmeztervezés], mert itt

járhatott utána elképzeléseinek legzavartalanabbul – hogy azután az

eredményeket magabiztosan olajképeibe építse. Ez utóbbiakkal csak

egyszer lépett a nagyközönség elé. (…) Hagyatékában számos laza és

karcsú összhatású képet, textilapplikácót és papírkivágást találunk (…).

A szabadon libbenô, bár leragasztott papírcsíkok technikája közvetlenül

rímel az évtized tánc- és díszletmûvészetére. (…) Sikerült tehát fölkel-

teni a harmadik kiterjedés illúzióját bármifajta rövidülés alkalmazása

nélkül. (…) Barta Mária papírmunkáinak és késôbb olajfestményeinek

egyik tematikus rétege éppen a primitív törzsek maszkjain, totemtán-

cain alapul. A perspektívahasználat hiánya itt közvetlenül utal az ôsi

rítusok egykorú képi megjelenítésének módszerére. (…) Az olajfest-

mények másik csoportja talán még figyelemre méltóbb. [Ezek] a képek

sokkal inkább a német expresszionizmusból, semmint a matisse-i

életörömbôl táplálkoznak. (…) Az expresszív hangoltság Bartánál –

váratlan kontraszttal – gyengéd pasztellszínekben jelenik meg. (…)

A magyar expresszionizmus (…) történetének – megíratlan – átte-

kintésébôl nem hiányozhatnak ezek a fontos Barta-mûvek. ”

Hernádi Miklós

Irodalom: Hernádi Miklós: A rejtôzködô Barta Mária, Új Mûvészet,

1995/7-8.; Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 1999.             

Mária Barta was born in Budapest on 28 July, 1897, and died there on

29 September, 1969. In the 1920s and 30s, she belonged to the circle

of Kassák and Mattis-Teutsch in Vienna, and also worked and lived

in Paris and Turkey at the time. In 1930, she returned to live and work

in Hungary, joined the KUT, the Munkácsy Guild and the Society of

Balaton Painters.

“Of the six children of the middle-class Hódmezôvásárhely family, three

became artists. The best-known among them was Lajos (1899-1986),

who participated the exhibitions of the European School […] István

took part in the expressionist movement. […] More vulnerable, Mária’s

career was hard hit by the aggressions of the art policies of the dicta-

torship. The enforced socialist-realist detour was followed by […] a

resigned post-impressionist twilight. But in the heyday of her life, in the

1930s, her art was exciting, tense with energies. […] Her little known

works prove that she was among the very few who made use of the

formal principles Matisse’s Dance. […] She had an instinctual flair for

applied-art genres [stage and costume designing], because these were

the areas where she could see develop her ideas with least disturbance

– and then render her results in oil confidently. She exhibited her paint-

ings only once all her life.  […] Her estate included numerous pic-

tures with a loose or tender effect, textile applications and paper

cutouts. […] The technique of freely fluttering, but glued paper slips is

closely related to the arts of dance and stage design of the decade.

[…] She thus managed to elicit the illusion of the third expansion with-

out recourse to any foreshortening. […] One thematic layer of

Mária Barta’s paper-works and later oils is based on the masks and

totem dances of the primitive peoples. The lack of perspective here

directly alludes to the methods of the primeval representation of ritu-

als. […] Another group of her oils is even more noteworthy. These

derive more from German Expressionism than Matisse’s delight in life.

[…] Her expressive mood appears – through an unexpected contrast –

in gentle pastel colours. […] The yet unwritten history of Hungarian

Expressionism could hardly leave these works of hers out of account.”

Hernádi Miklós

Bibliography: Miklós Hernádi: „A rejtôzködô Barta Mária” (The Hiding

Mária Barta), Új Mûvészet, 1995/7-8.; KMML.
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Barta Mária: Csendélet, / Still Life 1930 k., vászon, olaj, 60x80 cm



BEREZNAI PÉTER PÉTER BEREZNAI

1955. február 7-én született Mezôberényben, nyomdászcsalád

gyermekeként.

1967-71-ben a Békéscsabai Képzômûvészeti Körben, 1971-72-ben

a Zebegényi Szônyi István Szabadiskolában tanult, késôbb autodidakta

módon képezte magát. 1971-73-ban a békéscsabai Dürer Nyomda 

tanulójaként ismerkedett meg ef Zámbó Istvánnal és fe Lugossy

Lászlóval, s 1975-ben Szentendrére költözött, ahol tagja lett a Vajda

Lajos Stúdiónak (VLS). 1980-tól tagja a szentendrei Grafikai Mûhelynek; 

1984-tôl a Mûvészeti Alapnak; 1989-tôl a Magyar Képzô- és

Iparmûvészek Szövetségének; 1992-tôl a MAMÛ Társaságnak. A VLS

Kulturális Egyesület több jelentôs kiadványának grafikai tervezôje.

Fontosabb díjai: Neufeld Anna Emlékdíj (1998); Munkácsy Mihály-díj (2000).

Bereznai Péter indulását és késôbbi fejlôdését, stílusának markáns

kibontakozását elsôsorban a szentendrei VLS köre határozta meg.

Több szürrealisztikusnak nevezhetô korszaka után, 1989-ben készítette

el legszínesebb absztrakt olajképeit, de talán éppen ennek a csábító

színességnek a szemet magával rántó érzéki gyönyörétôl „megret-

tenve”, 1990-ben hirtelen abba is hagyta ezt az ízesen dekoratív festôi

stílust. Ekkor állította ki elsô, nagyméretû triptichonját, amely egy

átfestés volt: egy geometrikusan formázott színes kép lefedése feketével.

Így született meg elkövetkezendô mûveinek gondolati váza, a szó

szoros értelmében vett fekete képciklusának ideája. Mert számára 

a mû a tiszta absztrakció és arányrendszer megtestesülése. Mûvészeté-

vel kapcsolatban immár nemcsak Malevics szuprematizmusa, Kassák

képarchitektúrája, Péri László anti-négyszögletesség-elve, Vajda és

Korniss konstruktív-szürrealista tematikája, Barcsay földszagú

geometriája és emberközpontú konstruktivizmusa, Deim Pál csend-

képei, illetve egyetemes szentendreisége, de Jackson Pollock csurgatá-

sos technikája és absztrakt expresszionizmusa, Frank Stella formázott

vásznai vagy a közelebbi kortársak közül Haász István doboz-képei és

kép-objektjei is felmerülnek elôttünk lehetséges viszonyítási pon-

tokként. Sôt, Munkácsy Mihály nevének és egyre sötétedô aszfalt

alapozású, komor festményeinek említése által, hazai

mûvészettörténetünk egy másfajta rétege is mozdulni és rezdülni lát-

szik, egészen visszaszaladva a pogány idôkig, a Nap-mítoszokon

keresztül a sötét és világos harcáig. Mert Bereznai Péter legújabb „Nap-

rajzai” és „Nap-képei” a „Halványfekete” ciklusához kapcsolódó

mágikus rítusok. Olyan, az imához hasonló, körkörös vagy „szvasztikus”

mozdulatokat ismétlô szakrális mûveletek ezek, amikor a szertartást

végzô személy mintegy kiüresítve önmagát, a feketelyukszerû sötét

foltból a világossárga árnyalat felé haladva megpróbálja lelkébôl elô-

csalni, a fehér papírlapra elôhívni és rögzíteni a sugárzó „Napot”,

az „Absztrakt Ikont”, az „Isteni Képmás Fényszerû Logoszát”. Bereznai

Péter mûvészete nemcsak méltó folytatója, de megújítója is az ún.

szentendrei szellemiségnek, vagy másképpen a konstruktív, illetve

konstruktív szürrealista hagyománynak. 

Novotny Tihamér 

Irodalom: Novotny Tihamér: Bereznai Péter, Szentendre, Békéscsaba,

1995; A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió (antológia), Szentendre, 2000,

(szerkesztette: Novotny T. - Wehner Tibor).

Péter Bereznai was born into a Mezôberény printer family on 7

February, 1955. He studied at the Békéscsaba Fine Arts Circle in 1967-

71, the Zebegény István Szönyi Free School in 1971-73, otherwise he is

an autodidact. As a student of the Békéscsaba Dürer Press in 1971-73,

he met István ef Zámbó and László fe Lugossy, moved to Szentendre

in 1975, and joined the VLS. He has been a member of the Szent-

endre Graphics Studio since 1980, the Art Fund since 1984, the MAOE

since 1989, the MAMÜ Society since 1992. He has designed several

publications for the VLS Cultural Society. His most important prizes

and honours include: the Anna Neufel Memorial Prize (1998), the

Munkácsy Prize (2000).

Péter Bereznai’s beginning and later development, the unfolding of

his markedly individual style were influenced by the Szentendre VLS cir-

cle. After several periods which could be called Surrealistic, in 1989, he

produced his most colourful abstract oils; however, perhaps “fright-

ened” at the sensual delight of the eye-catching colourfulness, immedi-

ately in 1990, he gave up this decorative pictorial style. This was

when he exhibited his first large-scale triptych, a repainting actually: a

covering of a colourful, geometrically formed painting in black. This

was how his the idea of his subsequent work occurred to him, i.e. a

cycle of paintings literally in black. The reason being that for him the

work of art is the embodiment of pure abstraction and proportion. 

As points of reference, one can think of not only the Suprematism

of Malevich, the Bildarchietktur (pictorial architecture) of Kassák, the

anti-quadrangularity of László Péri, the Constructive-Surrealistic sub-

ject matters of Vajda and Korniss, the earthen-odour geometry and

man-centred Constructivism of Barcsay, the silence pictures and uni-

versal Szentendreism of Pál Deim, but also the pouring-dripping tech-

nique and Abstract Expressionism of Jackson Pollock, the shaped can-

vases of Frank Stella, and, from among the closer contemporaries,

the box-pictures and picture objects of István Haász. But Mihály

Munkácsy’s grave, asphalt-based pictures also come to mind, and

thereby a completely different trend in Hungarian art history seems

to be reflected in his work. An even deeper layer, the struggle of

Light and Dark, can be traced back to the Sun myths of paganism:

his later Sun drawings and paintings in his “pale-black” series are

magic rites. These are indeed sacrificial, prayer-like, circular operations

repeated in “swastika” manner, wherein the performer of the rite, so

to speak, empties himself, and tries to conjure from his soul, moving

from a spot resembling a black hole, and tending towards light yel-

low, the “Sun”, the “Abstract Icon”, the “Light-like Logos of the Divine

Image” on to the sheet of paper and fix it there. The art of Bereznai

not only continues but also renews the so-called Szentendre spirit,

the Constructive or Constructive-Surrealist tradition.

Novotny Tihamér 

Bibliography: Tihamér Novotny: Bereznai Péter, Szentendre,

Békéscsaba, 1995; A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió (The VLS mono-

graph), Szentendre, 2000, (Tihamér Novotny and Tibor Wehner eds.).

COLLECTION I42GYÛJTEMÉNY I .



43

Bereznai Péter: Fekete kép, / Black Picture 1991 – Csongrád, fa, formázott vászon, ipari festék, 160x180 cm

Bereznai Péter: Cím nélkül, / Untitled 1996, merített papír, pác, 80x62 cm



BURAI ISTVÁN ISTVÁN BURAI

1951. április 13-án született Debrecenben.

1966-70-ben építôipari technikumot végzett. Autodidakta mûvész:

képzômûvészeti ismeretekre magánúton és szabadiskolákban tett szert.

1988-tól tagja a Mûvészeti Alapnak (MAOE); 1998-tól a Magyar Képzô-

és Iparmûvészek Szövetségének; 2001-tôl a Magyar Festôk Társasá-

gának. 2001-tôl vezetôje a Hortobágyi Nemzetközi Mûvésztelepnek.

Alapító tagja a Mûvészek és Mûpártolók Debreceni Egyesületének,

valamint a Debreceni Grafikusok Ajtósi Dürer Egyesületének.

Tanulmányutakon járt Romániában, Lengyelországban, Japánban,

Németországban, Franciaországban, Ukrajnában, Spanyolországban,

Olaszországban, Ausztriában és Szlovákiában.

A számos szakmai díjon kívüli fontosabb elismerései: Debrecen

Kultúrájáért Alapítvány díja (1997); IV. Ezüst Négyszög Nemzetközi

Festészeti Biennálé régió díja (Przemysl '98); a Liberális Városért

Alapítvány díja (Debrecen, 2002).

„Építôipari technikum és Medgyessy Kör. (Apámék figyeltek fel a rajz-

ügyességemre. Szakkörbe vittek, nem utolsó sorban azért, hogy

kevesebbet csellengjek az utcán.) Ott olyan mesterek tanítottak, mint

Félegyházi László, Bíró Lajos, Kapcsa János. Az ô iskolájukat jártam

végig. Szívósan és alázattal, amint kérték, sôt megkövetelték a diák-

jaiktól. Ezért is lehet, hogy ma, amikor én járok ugyanabban az életkor-

ban (az ötvenes éveim közepén), akkor ugyanazokat a feltételeket

állítom a diákjaimmal szemben. Tisztelni a felületet. Következetesen

végigjárni a választott utat. Emberi tartást kiváltani a diákból.

Megkerestetni vele, és megtanítani: hogyan legyen képes felmutatni 

a saját indíttatását (identitását). (…) Kinézek az ablakon reggel, s mint

egy lemez, beindul a nap. Megmozdít a fény, a madárcsicsergés, bármi.

Egy lelkiállapot képzôdik, ami lassacskán kitermeli belôlem a képet

vagy grafikát. Rátöltôdik egy felületre az állapotom.”

Burai István  

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 1999; Balogh Tibor:

Húzzunk bele! 2005 március 22., (beszélgetés Burai Istvánnal), in.:

www.deol.hu/doczy/burai_kiallitas.htm-15k-                                         

István Burai was born in Debrecen on April 13, 1951. Attending the

Building Industry Technical School between 1966-70, he is an autodi-

dact artist, acquiring his skills privately and at free schools. He has been

a member of the Arts Fund (MAOE) since 1988, the MKISZ since 1998,

the MFT since 2001. He has been leading the Hortobágy International

Artists’ colony since 2001 and the Dürer of Ajtós Society of Debrecen

Graphic Artists. He went on study tours in Romania, Poland, Japan,

Germany, France, the Ukraine, Spain, Italy, Austria, and Slovakia.

His most important prizes and professional honours include: the

Foundation For Debrecen Culture Prize (1997); the regional prize

of the International Silver Square Painting Biennial, Przemysl (1998),

the prize of the For a Liberal City Foundation, Debrecen (2002).

“I studied masonry and at the Medgyessy Circle. (My parents noticed

my drawing ability, and had me go to the drawing circle, at least to

get me off the streets.) Masters like László Félegyházi, Lajos Bíró, János

Kapcsa taught there. It was their school I attended. I worked persist-

ently and humbly, as they required from their pupils. Perhaps this is

why now, when I am their age (in my fifties), I set the same conditions

for my pupils. To respect the surface. To consistently go along the road

taken. To elicit integrity from them. To make them find, to teach them

how to present, their own motives (identity). […] In the mornings,

I look out the window, and the day begins like a record. Light moves

me, or perhaps the birdsong, or anything. A state of mind takes shape,

and it gradually extracts the picture or graphic from within me. My

state is loaded on to the surface. “

Burai István

Bibliography: KMML; Tibor Balogh: „Húzzunk bele! 2005. már-

cius 22.” (Let’s Get Going! A Conversation with István Burai),

in.: www.deol.hu/doczy/Burai_kiallitas.htm-15k-.                                  
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Burai István: Gondolat, / Thought 1997, papír, vegyes technika, 82x62 cm



CZAKÓ RITA RITA CZAKÓ

1966. június 23-án született Hódmezôvásárhelyen.

1984-92 között végzett a Magyar Képzômûvészeti Fôiskola szobrász

szakán, mestere Kô Pál volt. 1991-ben a Gellért Endre Alapítvány

díját kapta. 

Tanulmányutak, mûvésztelepek: 1991: Scultura Su Pietra, Olaszország;

1996: Fare Arte in Sardegna, Olaszország; 1997: MÖB (Magyar

Ösztöndíj Bizottság), Finnország; 1998: Environmental art kurzus,

Finnország; 2000: MÖB, Svédország; MÖB, NKÖM (Nemzeti Kulturális

Örökség Minisztériuma), Spanyolország; MÖB, Spanyolország.

Mûvei köztereken és középületekben: 1990: Kass Szálló oromdísze,

Szeged; 1995: 14 stáció, Vizivárosi római katolikus Plébániatemplom,

Esztergom; 1996: Fogorvosi cégér, Bp.; 1998: Csapó Vilmos dombor-

mûve, Ozora; Czuczor Gergely mellszobra, Szlovákia; 1999: Ösvény,

Mátrafüred; 2000: Eötvös József dombormûve, Hódmezôvásárhely.

Környezetmûvészeti munkái: 1998: Pihenôhely, (tôzeg, föld, fû, moha),

Finnország; 1999: Napjelek, (föld, ôsgyep, agyag, széna, tégla), Rárós-

Kenyerepart; 2001: Gyümölcsös, (fa, festék), Mátrafüred; 2001-2002:

Zsák I.II., (föld, fû, drót, ragasztó), Vajdahunyadvár; 2003: Háló I-II.,

(fagolyó, rafia, kókuszrost, hajnalka), Bp. 

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 1999; Czakó Rita

kiállítása, in: http://www.nlvk.hu/hek/czako/index.htm.                         

Born in Hódmezôvásárhely on 23 June, 1966, she studied at the

Department of Sculpture at the MKF under Pál Kô. She received the

Endre Gellért Foundation prize in 1991. She went for study tours and

participated at artists’ colonies in: Scultura Su Pietra, Italy (1997);

Hungarian State scholarship (MÖB), Finland, 1997; Environmental

Art Course, Finland, 1998; MÖB scholarship, Sweden and Spain, 2000.

Her works publicly displayed include: façade ornament, Kass Hotel,

Szeged, 1990; 14 stations, Roman Catholic Church, Víziváros,

Esztergom; dentist trade-sign, Budapest, 1996; relief of Vilmos Csapó,

Ozora, 1998; bust of Gergely Czuczor, Slovakia, 1998; path,

Mátrafüred, 1999; relief of József Eötvös, Hódmezôvásárhely, 2000.

Her environmental art works include: Rest Area (turf, grass, earth,

moss), Finland, 1998; Sun Signs (earth, primeval grass, clay, hay, brick),

Rárós-Kenyerepart,1999; Orchard (wood, paint), Mátrafüred, 2001;

Sack I, II (earth, grass, wire, glue), Vajdahunyadvár, 2001-2; Net I, II

(wooden ball, raffia, coconut fibre, morning-glory), Budapest, 2003.

Bibliography: KMML; “Czakó Rita kiállítása”(Rita Czakó’s Exhibition),

in: http://www.nlvk.hu/hek/czako/index.htm.                                     
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Czakó Rita: Születés, / Birth 1996 k., kerámia, fa alátét, 38x25x32 cm



CZÉTÉNYI VILMOS VILMOS CZÉTÉNYI

1928. szeptember 26-án született és 2003. október 1-én hunyt el

Budapesten.

1942-46-ban az Iparmûvészeti Iskola lakberendezô és díszítôfestô sza-

kára járt, majd 1946-53-ban (megszakításokkal) elvégezte a Magyar

Képzômûvészeti Fôiskolát. Mesterei Lenkovszky György, Diósy Antal,

Bernáth Aurél, Bencze László, Berény Róbert, Domanovszky Endre és

Barcsay Jenô voltak. 1959-74-ben a Kirakatrendezô Iskola tanára,

1974-81 között pedig igazgatója volt. 1992-ben Monotípiák címmel

albumot jelentetett meg. Tanulmányúton járt Németországban és

Franciaországban (1964); Olaszországban (1970); Spanyolországban

(1988). Tagja volt a Fiatal Képzômûvészek Alkotóközösségének (1956

után feloszlatták), a Bernáth Aurél Társaságnak, az Átlók nevû pester-

zsébeti mûvészcsoportnak, a Magyar Reklámszövetségnek, a Képzô- és

Iparmûvészek Szövetségének és a Magyar Festôk Társaságának. Mûveit

több közgyûjtemény ôrzi: Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár; Hatvany

Lajos Múzeum, Hatvan; Magyar Nemzeti Galéria, Bp.; Pesterzsébeti

Múzeum, Bp.; Református Egyházi Gyûjtemény, Kecskemét.

1991-ben a Pesterzsébet-Soroksár Alapítvány a Stephanus Rex-díjjal

jutalmazta a „városért, a környezetért és a kultúra ápolásáért” végzett

kimagasló tevékenységéért, míg 2004-ben a XIV. kerület a Zuglóért

Emlékérem posztumusz díjával tüntette ki.

Nyugtalan alaptermészetû, közéleti aktivitású mûvész volt, aki doku-

mentalista pontossággal készített ceruzarajzokat, a hiperrealizmus

határát súroló festményeket, után-dolgozott, sokszorosított grafikai

mûveket és festményeket. Könyveket illusztrált és tervezett, a mono-

típia jeles képviselôjeként tartották számon. Tematikáiban a fiatal-

ságábrázolás plakátszerû képeitôl a bibliai témákig és a politikai aktuali-

tásig, a Hommage mûfajától az általános emberi mondanivalókig,

az egzotikus emberfajok megfestésétôl Dante gondolatainak a megje-

lenítéséig sok mindennel és sokféleképpen foglalkozott.

Novotny Tihamér  

„Drámai hangvételû grafikai lapjain az embert és az emberiséget érintô

alapvetô élményeket dolgozza fel szimbolikus célzattal, a harmónia-

teremtés igényével. Ismert reklámgrafikai szakíró.”

Tasnádi Attila

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 1999; Tóth András:

Egy elégedett alkotó a Stefánián, Zuglói Lapok, 2003. március 18.;

Riersch Tamás: Életmûve még megismerésre vár, Zuglói Lapok, 2004.

december 14.

Vilmos Czétényi was born in Budapest on 26 September, 1928, and

died there on 1 October, 2003. He studied interior decoration and

ornamental painting at the School of Applied Arts between 1942-46.

With several interruptions, he studied at the MKF between 1946-

53, under György Lenkovszky, Antal Diósy, Aurél Bernáth, László

Bencze, Róbert Berény, Endre Domanovszky, and Jenô Barcsay.

He taught at the Window Dresser School between 1959-74, and direct-

ed it between 1974-81. He published an album entitled Monotípiák

(Monotypes) in 1992. He went on study tours in France (1964), Italy

(1970), Spain (1988). He was a member of the Creative Community of

Young Artists (suppressed after 1956), the Aurél Bernáth Society, the

Pesterrzsébet artist society called Átlók (Diagonals), the Hungarian

Advertisement Association, the MKISZ, and the MFT. Several of his

works are held in public collections: Hanság Museum, Mosonmagyar-

óvár; Lajos Hatvany Museum, Hatvan; Hungarian National Gallery,

Budapest; Pesterzsébet Museum, Budapest; Reformed Church

Collection, Kecskemét.

He was awarded the Stephanus Rex Prize by the Pesterzsébet-Soroksár

Foundation for outstandingly “promoting the environment and culture

of the community” and posthumously the For Zugló Memorial Prize of

District XIV of Budapest in 2004.

By nature, he was a fundamentally agitated artist, always ready for

community action. He made drawings in pencil with a documentalist

precision, paintings bordering hyper-realism, often remaking his

graphics and paintings. He illustrated and designed scores of books,

and was considered an outstanding master of the monotype. In theme,

he was extremely versatile, too, from depicting youthfulness to

painting poster-like pictures, from using Biblical subject matter to

conveying direct political messages, from working in the genre of

homage to expressing general concerns, from representing exotic peo-

ples and to rendering the ideas of Dante.

Novotny Tihamér

“With a symbolic aim and burning desire to create harmony, his dra-

matically intoned graphic plates relate the fundamental experiences of

human kind. In meanwhile, he was a prominent writer of an advertise-

ment graphics”

Tasnádi Attila

Bidbliography: KMML; András Tóth: „Egy elégedett alkotó a Stefánián”

(A Satisfied Artist in Stefania Street), Zuglói Lapok, 18 March, 2003;

Tamás Riersch: „Életmûve még megismerésre vár” (His Oeuvre Awaits

Recognition), Zuglói Lapok, 14 December, 2004.
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Czétényi Vilmos: Mitológiai jelenet, / Mythological Scene 1992 k., papír, monotípia, 63x74 cm

Czétényi Vilmos: Torzó I., / Torso

1992 k., papír, monotípia, kollázs,

108x79 cm 



CZIRÁKI LAJOS LAJOS CZIRÁKI

1917. január 6-án született Hegyeshalmon és Gyôrben halt meg 2003.

június 21-én.

1937-44-ben végezte el a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolát. 1940-ben

elnyerte a Szinyei Társaság Nemes Marcell-díját; 1942-ben a Fôváros

Festészeti díját. 1942-44-ben Római ösztöndíjas volt. 1945-46-ban,

Colmarban tartózkodott, ahol Otto Dix és Matthyas Grünewald hatott rá.

1986-ban Munkácsy-díjat kapott.

„1946-ban Gyôrbe visszatérve visszavonult a festészettôl, majd 1959-tôl

ismét alkotott. Témáira itáliai tartózkodását követôen Dante irodalma

hatott. Kifejezésmódjában az állatvilág, meseszerû elemek, emlék- és

álomképek ábrázolásai keverednek. Erôteljes színkezelése az emberi

életbôl vett, „humán” tematikát is valószínûtlenné teszi, szürrealisz-

tikussá fokozza.”

Beke Zsófia

„Festônk képeinek karakterét kétfajta szándék határozza meg: a való-

ság elemeinek rajzi-festôi tanulmányozása, valamint annak a feltárása,

ami a tudatmögöttiben velük összefüggésben fölbukkan. Ezek adják

együtt a képet. Ahogy az egyes motívumokat egymás mellé rakja,

megszokott környezetükbôl kiemeli, új rendben jeleníti meg, azok új

értelmet is kapnak. Éppen az elrendezési szándék ûz velük mágiát, így

alakulhat ki egy új világ, melyben új és újabb kapcsolatok teremtôdnek.”

Heitler László

„A hatvanas évektôl a Balaton-part élménye, forgataga, csendesen

úszó fehér hajói tovább gazdagították Cziráki festôi világát. Egészen

sajátos sort fûzött egybe a hajó-kikötô-emberek kapcsolat témájára.

Vannak olyan újabb keletû munkái, amelyek sejteni engedik, hogy

megérintette mûvészetét a szecesszió újjáéledô hatása is. 

Színvilágának elemzése külön tanulmányt érdemelne. Ebben az össze-

függésben csak azért utalok sajátos karakterére, mert megerôsíti fel-

tevésemet: Cziráki Lajos szintézisre törekvô jelképrendszerben gondo-

lkodik. A való világ tárgyait szokatlan fény-, helyzet- és színviszonyok

között jeleníti meg. Tárgyszerû megfestésükkel szinte tüntet a

felületesség, az alapozatlan nagyvonalúság, a szálhámosság ellen.”

Salamon Nándor

Irodalom: Heitler László: Cziráki Lajos: Piros drapéria, Mûvészet,

1979/7.; Salamon Nándor: Hajó a hegytetôn – Jelképek Cziráki Lajos

festészetében, Mûvészet, 1979/7.; Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon,

Bp., 1999.                                                                     

Lajos Cziráki was born at Hegyeshalom born on 6 January, 1917, and

died in Gyôr on 21 June, 2003. He studied at the MKF between

1937-44. He was awarded the Marcell Nemes Prize of the Szinyei

Merse Society, and the Capital City Prize for Painting in 1942. He was

on scholarship in Rome between 1942-44. He stayed in Colmar in

1945-46, and was fundamentally influenced by Otto Dix and

Matthyas Grünewald. He was awarded the Munkácsy Prize in 1986.

“Upon his return home to Gyôr, he gave up painting to start anew in

1959. As a result of his Italian travels, Dante influenced his themes.

His mode of expression blends the depiction of the world of animals,

elements of tales, images of memories and dreams. His powerful

colouring makes his subject matter taken from human life seem

implausible, lifts the ‘humane’ theme into surrealism.”

Beke Zsófia

“The character of his paintings is determined by two types of intention:

the study of the elements of reality in painting and drawing and the

divulging of whatever surfaces from the subconscious in relation to

them. These together make up his pictures. As place usual motifs

beside each other, he lifts them out of their normal environment,

places them in a new order, and thus gives them new meaning.

This ordering intention does magic to them, and brings forth a new

world with newer and newer relations.”

Heitler László

“From the 1960s, the experiences, the commotion on the shore of

Lake Balaton, the white boats silently ploughing its waters further

enriched his painterly world. He joined a quite particular sequence

in relating the themes of boat, harbour and man. Some of his later

works suggest that he was touched by the reviving influence of Art

Nouveau.

The world of his colours would deserve a separate study. In this respect

I only wish to point out its particular characteristics because it supports

my suggestions that Cziráki thinks in terms of a system of symbols

attempting synthesis. He presents the objects of the real world in

unusual relations of light, situation and colour. In their material depic-

tion, he seems to protest against superfluousness, unfounded grandios-

ity, humbuggery.” 

Salamon Nándor

Bibliography: László Heitler: „Cziráki Lajos: Piros drapéria” (Lajos

Cziráki: Red Drapery), Mûvészet, 1979/7; Nándor Salamon: “Hajó a

hegytetôn – Jelképek Cziráki Lajos festészetében” (Boat on a Hilltop:

Symbols in Lajos Cziráki’s Painting), Mûvészet, 1979/7; KMML.
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Cziráki Lajos: Fehér hajó, / White Ship 1971, vászon, olaj, 105x133 cm



CSIPES ANTAL ANTAL CSIPES

1953. november 18-án született Budapesten.

1971-ben a Zebegényi Szônyi István Szabadiskola festôosztályán, majd

1972-80-ban sokszorosított grafika szakán tanult, mestere: Bakallár

József. 1982-87-ben elvégezte a Magyar Iparmûvészeti Fôiskola textil

és bôr szakát, mestere: Szilvitzky Margit. 

1987-88-ban bôripari formatervezôként dolgozott a Rákospalotai

Bôrdíszmûgyárban. 1994-tôl a Magyar Iparmûvészeti Fôiskola textil

tanszékének tanársegédje. 

„Rock- és popzenei lemezborítókat és posztereket tervezett. Poszterei

a Váci Grafikai Mûhelyben készültek. 1991-tôl kockahálókba foglalt

figurák és geometrikus minták variálásával szín- és mintakísérleteket

végez. Montázsfotókat is készít. Századunk divattörténetérôl könyvet

írt, részben saját illusztrációival.”

Gellér Katalin

„Divattükör címû, most megjelent könyvében érvényes összefüggé-

sekbe rendezve, részletezô pontossággal tekinti át a XX. század

divatjának változásait. Figyelembe véve még azt is, miképpen hatott

rájuk mondjuk a munka- vagy egyenruha-viselet, a diszkó- és rock-

kultúra, hogyan hatottak a tévésorozatok, az ûrutazások, a sport-

versenyek, hogyan terelgették ízlésünket az egyre igényesebb ma-

gazinok, a filmek és azok sztárjai.”

Trencsényi Zoltán

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 1999; Csipes Antal:

Divattükör,  Osirisa Kft., 2006; Trencsényi Zoltán: A divat a tükörbe

néz, Népszabadság, 2006. július 29.

Antal Csipes was born in Budapest on 18 November, 1953. He studied

at the Zebegény István Szônyi Free School, painting in 1971, and

then reproduction graphics under József Bakallár between 1972-80.

He studied textile and leather design at the MIF under Margit Szilvitzky.

He worked as designer in leather at the Rákospalota Leather Factory

in 1987-88. He has been assistant lecturer at the MIF in textiles since

1994.

“He designed LP covers and posters for rock and pop bands. His posters

were made at the Vác Graphics Studio. Since 1991, he has been exper-

imenting in colour and pattern with varying figure grids and geometric

patterns. He also makes photomontages. He has written a book on the

history of fashion in this century, partly using his own illustrations.”

Katalin Gellér 

“In his recently published a Mirror of Fashion, he reviews 20th-century

fashion in a valid systematic ordering and precise detail. He even takes

into account the influences of work clothes and uniforms, the cultures

of discos and rock, the television series, space travel, sports competitions;

how the various high-standard magazines, films and their stars exerted

their effect on our tastes.”                                                                

Zoltán Trencsényi  

Bibliography: KMML.
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Csipes Antal: Kompozíció, / Composition 1974, vászon, olaj, 49,5x58,5 cm



CSOKAI LÁSZLÓ LÁSZLÓ CSOKAI

1953. szeptember 20-án született Budapesten.

Autodidakta mûvész. 1992-ben az Országos Faszobrász Triennálé II.

díját kapta. Tagja a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének

(MAOE), a szigetszentmiklósi INSULA és a ceglédi Nagy István

Csoportnak.

„A képzômûvészet gyermekkorom óta vonz. Lehetôségem szerint

gyakoroltam is. Rajzoltam, festettem. Talált csontokat, fákat, köveket

faragtam. A Duna-parti árterek dzsumbujait jártam. Kerestem, kutat-

tam. Csodákat találtam, melyekkel nem igen tudtam mit kezdeni.

Talán nem volt bátorságom. Mûvésztelepi meghívást kaptam

Dömsödre. Itt ismerkedtem meg Samu Gézával, az azóta elhunyt kitû-

nô szobrásszal. Ô volt a szobrászcsoport irányítója. Egy hatalmas

csodafát készítettünk közösen. Nem is sejtettük, hogy a vele végzett

közös munka micsoda megtiszteltetés. A Samuval való beszélgetések,

együttmunkálkodás, világossá tett számomra valamit. Mégpedig azt,

hogy az a sok gyönyörû uszadék fa, gyökér, melyeket addig érinteni

sem mertem, immár beértek. Beértek bennem. Ezeket a mesés halot-

takat fel kell támasztani, újraéleszteni. Ezen munkálkodom hat éve itt

Kiskunlacházán.

Harminc éves elmúltam, amikor megismerkedtem a szigetszentmiklósi

képzômûvészeti csoporttal, az Isulával. Egy alkotóházban dolgoztak.

Festô, szobrász, grafikus, ötvös egy fedél alatt. Szívesen fogadtak,

köszönettel tartozom nekik.”

Csokai László

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 1999; Sziget-

szentmiklósi Tárlat – 20 éves az INSULA Alkotóház, Szigetszentmiklós,

2001, (katalógus).                                                                      

László Csokai was born in Budapest on 20 September, 1953. An autodi-

dact, he received second prize at the National Wood Sculptors’

Triennial in 1992. He is a member of MAOE and the Szigetszent-

miklós INSULA Group and the Cegléd István Nagy Group.

“I was drawn to the fine arts in early childhood. As far as conditions let

me, I practised drawing and painting, and carved findings of bone,

stone or wood. I walked the flood areas of the Danube. I sought and

searched. And found miracles, with which I could little do anything.

Perhaps I didn’t have the daring. I was invited to an artists’ colony at

Dömsöd. I met the excellent, now deceased sculptor, Géza Samu.

He lead the sculpture workshop. We made a huge miracle tree together.

We didn’t even realize what honour it was to work with him. Working

together and our discussions with him made something clear to me.

Notably that the all the beautiful floating trees, roots, which I had not

dared touch even, ripened. Ripened in me, of course. I have to res-

urrect, revivify these fabulous dead. This is what I am attempting

here in Kiskunlacháza.

I was over thirty when I met the Szigetszentmiklós artists’ group, the

INSULA. They worked in a workshop. Painters, sculptors, graphic

artists and gold and silver smiths together under one roof. They wel-

comed me, and I owe them thanks.”

László Csokai

Bibliography: KMML; Szigetszentmiklósi Tárlat – 20 éves az INSULA

Alkotóház (Szigetszentmiklós Exhibition – The INSULA Workshop is 20

Years Old), Szigetszentmiklós, 2001 (catalogue).
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Csokai László: Rozsdaálló, / Rust-Resistant 1996, festett fa, 50x25x25 cm



CSORBA SIMON LÁSZLÓ LÁSZLÓ CSORBA SIMON

1943. szeptember 6-án született Budapesten.

Autodidakta mûvész. Mestereinek Martyn Ferencet és Swierkiewicz

Róbertet vallja. 1989-ben, tanulmányúton járt Kanadában és USA-ban.

„Futómûvésznek” minôsítve önmagát eddig hat szupermaratoni

Mûvészeti Expanziót hajtott végre, melyeken hátizsákjában magával vitt

viaszosvásznakon vagy papírhengereken az útját dokumentáló „firka-

utakat” készített: Párizs-Budapest (1991); Budapest-Moszkva (1992);

Moszkva-Bajkál-tó (1993); Budapest-Velence (1994); Budapest-Róma

(1994); Budapest-Graz (1997). 

1994-ben a Római Magyar Akadémia ösztöndíjával Olaszországban járt.

Fontosabb díjai: a Mûvelôdési Minisztérium díja (1984); a Váci

Mûvészeti Fesztivál díjai (1985, 1986, 1988); a Szín és Forma Társaság

díja (Kanada, 1990); a Magyar Szalon '97 díjazottja.

„A '60-as évek második felének rövid ideig tartó figuratív idôszaka után

az évtized vége felé geometrizáló tendencia érvényesül grafikáin.

A '70-es évek második felében keletkezett cinkmaratásokon raszteres

mezôkkel, hálófelületekkel komponál. A '80-as évek második felében

egyrészt csurgatásos kompozíciókat, „irányított” kalligráfiákat hoz létre,

másrészt sajátos pontozásos technikával kísérletezik. Pontokat vagy

apró vonalkákat választva rajzi és festôi alapelemekként sajátosan

pulzáló „firkamezôket”, festett „rezgéskomplexumokat”, vagy figurális

kompozíciókat alkot. A respirationizmus nevet adta ebben az idôszak-

ban ennek a stílusának, mivel e meditatív firkák strukturális sajátossága

a „lélegzô” ritmus, keletkezésük egymásutánját pedig egy „firkaút”

folyamatos realizációjának minôsíti. A '90-es évek elsô felében

mûvészetét egyre inkább a figurativitás jellemzi. Álló, lépô vagy futó

alakokat, lovakat, lovas képeket rajzol és fest. (…) Ars poeticája szerint

az útját keresô mûvész elôtt felsejlô Szellemi Utak lehetôségeit veszi

számba, másrészt arra utal, hogy számára a különbözô utak interferáló

ötvözetében az Út maga a lényeg. Futómûvészeti teljesítményei

Miroslav Mandi szerb konceptuális mûvész vándor-út akcióival

rokoníthatóak, a mûvészeti és a sporttevékenység összefonódása pedig

az író-festô, Román György munkásságával állítható párhuzamba.”

Schenk Lea

Irodalom: Csorba Simon Firkaút – A szellemi mûvészet útja,

Szentendre, 1991, (szerk.: Schenk Lea); Kortárs Magyar Mûvészeti

Lexikon, Bp., 1999;. Csorba Simon Múzsák, Bp., 2001, (szerk.: Gyôrffy

Sándor).

László Csorba Simon was born in Budapest on 6 September, 1943.

An autodidact, he considers Ferenc Martyn and Róbert Swierkiewicz his

masters. He went on a study tour in Canada and the USA. Qualifying

himself as a “photographer”, he did six super-Marathon Artistic

Expansions; taking his rucksack wax canvases or rolls of paper, he

documented his runs in “road doodles”; the runs were between Paris

and Budapest (1991); Budapest and Moscow (1992); Moscow and Lake

Baikal (1993); Budapest and Venice (1995); Budapest and Rome (1994);

Budapest and Graz (1997). In 1994, he went to Rome on scholarship

from the Hungarian Academy in Rome. His major prizes include: the

Cultural Ministry Prize (1984); the Vác Festival Prizes (1985, 1986,

1988); the Prize of the Colour and Form Society, Canada (1990), the

1997 prize of the Hungarian Salon.

“After his short figural period in the second half of the 60s, his graphics

had a geometrizing tendency. In his zinc engravings of the second half

of the 70s, he composed with raster fields and grid surfaces. In the

second half of the 80s, he produced compositions employing a drip-

ping technique, his so-called “controlled” calligraphies; on the other

hand, he experimented with a characteristic Pointillist technique.

Choosing points or tiny short lines as a basis element for his pic-

tures, he produced characteristically pulsing “fields of doodles”, “com-

plexes of vibrations”, but has also created figural compositions. He

called the style of the works he made in this period “Respirationism”

because the structural feature of these meditative doodles was a

“breathing” rhythm, and he qualifies the sequence of their coming

into being the continuous realization of a “doodle road”. In the

first half of the 90s, the figural increasingly dominated his art.

He painted or drew figures standing, stepping or running, or pictures

with horses. […] According to his Ars Poetica he takes stock of the pos-

sibilities in the Spiritual Roads an artist can take in searching for a way;

this also means for him that, in the way the various roads cross or

meet, the Road itself is the essence. His achievements in running art

can be related to the Serbian conceptual artist Miroslav Mandi’s wan-

dering activities, the intertwining of art and sport also has an analogy

in the work of the writer painter György Román.”

Schenk Lea

Bibliography: Lea Schenk (ed.): Csorba Simon Firkaút – A szellemi

mûvészet útja (The Doodle Road: Csorba Simon), Szentendre, 1991;

KMML; Sándor Gyôrffy (ed.): Csorba Simon Múzsák, Budapest, 2001.
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Csorba Simon László: Jézusvágta XI., / Jesus Run XI 1988, papír, vegyes technika, 100x70 cm



DAMÓ ISTVÁN ISTVÁN DAMÓ

1951. december 29-én születetett Nagyszebenben [Sibiu, RO].

1978-ban végzett a bukaresti Nicolae Grigorescu Képzômûvészeti

Fôiskolán. 1978-79-ben mesterképzô ösztöndíjjal Magyarországon járt.

Mestere Szalay Lajos volt, de sokat merített az elhunyt Kondor Béla

hagyatékából is. 1980-90 között a bukaresti Kriterion Kiadó és a „Ion

Creanga” Gyermekkönyvkiadó grafikusaként tevékenykedett. 1990-tôl

Magyarországon él. Tagja a Magyar Grafikusmûvészek Szövetségének,

a Magyar Mûvészkönyvalkotók Társaságának, a Magyar Papírmûvészek

Társaságának, a Magyar Illusztrátorok Társaságának és a Kecskeméti

Mûhely Egyesületnek. 

Fontosabb díjai: A legszebb könyv díja a Bukaresti Nemzetközi

Könyvfesztiválon (1993); a Duna-Tisza közi Írótársaság díja (1995);

Arany Tollhegy-díj a Nemzetközi Illusztrációs Kiállításon (1996); Belgrád

Város Plakettje (1996); A Kecskeméti Lapok díja (1997); Kisgrafika In

Memoriam Ioan Slavici (Arad Város Mûvészeti Múzeumi díj (1998),

Groteszk IV., Kaposvár, a Magyar Grafikusmûvészek Szövettségének

díja (1999); Quingdao, Kína, Nemzetközi Sokszorosító Grafikai Biennálé

tiszteletdíja (2000); Lódz, Lengyelország, a XI. Nemzetközi Kisgrafikai

Triennálé tiszteletdíja (2002).

„Kissé groteszk, fél figurális grafikai lapjait igényes vonalkultúra és

klasszikus technikai megoldások jellemzik. Könyvtárgyait a papíranyag

mozgalmassá formálása, a szín és a grafikai formanyelv dús együttese

teszi neobarokkossá.”

Vécsi Nagy Zoltán

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 1999;

http://www.transycan.net/regicafe/stock/drac/damo.html       

István Damó was born in Nagyszeben (Sibiu, Romania) on 29

December, 1951. He graduated at the Bucharest Nicolae Grigorescu

Academy of Fine Arts in 1978. He had a master training scholarship to

Hungary in 1978-79. His masters were Lajos Szalay and the deceased

Béla Kondor. He worked as a graphic designer at the Bucharest

Hungarian-language publisher Kriterion and the children’s book publish-

er Ion Creanga between 1980-1990. Since 1990, he has been living in

Hungary. He is a member of the MGSZ, the Society of Hungarian

Book-Artists, the Society of Hungarian Paper Artists, the MIT, and

the Kecskemét Workshop Society. 

His major prizes and honours include: the most beautiful book at the

Bucharest International Book Festival (1993); the Prize of the Inter

Danube-Tisza Region Writer’s Society (1995); the Golden Pen-Nib Prize

at the International Illustrator’s Exhibition (1996); the Plaque of the

City of Belgrade (1996); the Prize of Kecskemét Papers (1997); small

graphics prize In Memoriam Ioan Slavici, Museum of Fine Arts, Arad

(1998); Grotesque IV, Kaposvár, the prize awarded by the MGSZ

(1999); the honorary prize awarded by the International Reproduction

Graphics Biennial, Quingdao, China (2000); the honorary prize at the

9th International Small Graphics Triennial, Lódz, Poland (2002).

“His somewhat grotesque, partly figural graphic sheets are character-

ized by a high-standard line culture and classical technical solutions.

His book objects have a somewhat neo-baroque quality due to the

animation he provides paper, his formal language of colour and

graphics.”

Zoltán Vécsi Nagy 

Bibliography: KMML;

http://www.transycan.net/regicafe/stock/drac/damo.html.
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Damó István: Szent György, / Saint George 1992 k., papír, rézkarc, 40x30 cm



DEIM PÁL PÁL DEIM

1932. június 29-én született Szentendrén.

1958-63-ban végezte el a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolát. Mestere

a festô szakon Pap Gyula, a grafika szakon Ék Sándor volt. Valódi

mestereinek Vajda Lajost, Gadányi Jenôt és Barcsay Jenôt tekinti.

1959-63-ig szülôvárosa ösztöndíjasa volt. 1960-ban moszkvai és

leningrádi útján ismerte meg a modern mûvészet klasszikusait (Picasso,

Matisse stb.), 1967-es brüsszeli és párizsi tartózkodásakor a kortárs

mûvészetet (Appel, Bacon, Giacometti, Vasarely, J. R. Soto stb.).

1963-68 között részt vett az ún. Zuglói Kör összejövetelein. Nagy hatás-

sal volt rá Ben Nicholson. 1968-ban két hetet töltött a macedóniai Prilep

mûvésztelepén egy kolostorban, amely meghatározó élménnyé vált

számára. 1971-tôl rendszeresen készít szobrokat. 1990-tôl a Magyar

Képzômûvészeti Fôiskola címzetes egyetemi tanára. 1991-tôl a Magyar

Mûvészeti Akadémia tagja. 

Fontosabb díjai: Munkácsy-díj (1985); Szentendre Város Pro Urbe díja

(1987); Kiváló Mûvész-díj (1990); a Mûvészeti Alap Képzômûvészeti

Éves Nagydíja (1991); Kossuth-díj (1993); Kölcsey Ferenc Millenniumi-díj

(2001); MAOE Életmû-díj (2002); a szentendrei VLSKE Vajda Lajos-díja.

„Mûvészete a szentendrei festészet klasszikus hagyományainak

(Vajda, Barcsay) szerves folytatása. Elsô képei – tájak, figurák – lírai

hangvételûek, az érzékeny festôiség a látványt emlékké, látomássá

transzponálja bennük. Ezt a festôi nyelvet részben a képtémák jelleg-

zetes szentendrei motívumai – házfalak, sikátorok, padlásablakok,

provinciális barokk kôkeretek, korpuszok, bádogkeresztek, céhjelvények –,

részben Barcsay Jenô mûvészetének hatása alakítják át. Mûveinek

szerkezetessége felerôsödik, színviláguk redukálódik (szürke, szürkés-

kék, fekete, fojtott barna). (…) 1968-tól képeinek fô motívuma az idol-

ként megjelenô emberi alak, a test arányait és körvonalait követô

bábu. Ez a figura vagy árnyéka, lenyomata, minden képen és minden-

fajta közegben megjelenik, kolostorfaltól a világûrig, és megteremti

Deim mûvészetének évtizedeken át tartó, páratlanul szuggesztív kohé-

zióját. Az a feszültség, amely a figura és a tér, az organikus forma és

a geometrikus szerkezet, a logikus és az ösztönös alakítás között

megteremtôdik, a véges és a végtelen, az ember és a világ viszonyává

transzponálódik. (…) A háttér szálkás rasztere nyújtott oválisok zuhogó

ornamentikájává alakul, a bábu átlós elhelyezése, perspektivikus ábrá-

zolása áttöri az intim környezet határait. (…) Mûvészetének újabb for-

dulata a '80-as évek közepén következik be. (…) Megváltozik festés-

módja is: szaggatott ecsetvonások, erôs színek lesznek jellemzôek.

A bábu-forma új helyzetbe kerül, és új vonásként megjelenik képein

a groteszk.”

Nagy Ildikó

Irodalom: Kolozsváry Marianna: Deim Pál, Bp., 1992; Kortárs Magyar

Mûvészeti Lexikon, Bp., 1999; Deim Pál, Bp., 2006, (szerk.: Uhl Gabriella). 

Pál Deim was born in Szentendre on 29 June, 1932. He studied at the

MKF between 1958-63, painting under Gyula Pap and graphics under

Sándor Ék. He regards Lajos Vajda, Jenô Gadányi and Jenô Barcsay as

his true masters. He was on scholarship granted by his home

town, Szentendre, between 1959-63. It was during his study tour of

Moscow and Leningrad that he got acquainted with the great masters

of modern art (Picasso, Matisse, etc.). On an itinerary in Brussels and

Paris, he studied the work of the contemporaries (Appel, Bacon,

Giacometti, Vasarely, J. R. Scotto, etc.). He took part at the get-

togethers of the so-called Zúgló Circle. He was deeply influenced by

Ben Nicholson. In 1968, he spent two weeks at the Prilep artists’

colony, Macedonia, in a monastery, which proved to be a defining

experience for him. He has been regularly making sculptures since

1971. He has been titular professor at the MKF since 1990. He has

been a member of the Hungarian Art Academy since 1991.

His major prizes and honours include: the Munkácsy Prize (1985); the

Pro Urbe Prize, Szentendre (1987); the Outstanding Artist Prize

(1990); the Annual Grand Prix of the Artists Fund (1991); the

Kossuth Prize (1993); the Ferenc Kölcsey Millennial Prize (2001); the

MAOE Oeuvre Prize (2002); the Vajda Lajos Prize awarded by the

Cultural Society of the VLS (2006).

“His art is an organic continuation of the classic tradition of Szentendre

painting (Vajda, Barcsay). His first works – landscapes and figural

paintings – have a lyrical tone, his pictorial sensitivity transposes sights

into memories, visions. This painterly language was shaped by the

characteristic Szentendre subject matter – house walls, alleys, loft

windows, provincial baroque stone gardens, corpuses, tin crosses, guild

symbols – and by the influence of the art Jenô Barcsay. The struc-

turality of his pictures begins to be more prominent, and his world of

colours is reduced (grey, greyish blue, black, subdued brown). […]

From 1968, the main motif of his painting has been the human figure

appearing as an idol, a puppet following the proportions and outline 

of the human body. This figure, or its shadow, impression, appears in

all his pictures in every kind of medium, from the walls of a monastery

to outer space, and provides an unparalleled suggestiveness and

cohesion to his work for many decades. The tension between figure

and space, organic form and geometric structure, logical and instinctu-

al formation is converted into the relation between finite and infi-

nite, man and world. […] The stringy raster of the background become

the gushing ornaments of elongated ovals, the diagonal placing of the

puppet, its depiction in perspective breaks the borders of the inti-

mate environment through. […] In the mid-1980s, a new turn occurs

in his art. […] His mode of painting changes: jagged strokes of brush,

powerful colours become characteristic. The puppet appears in new

environments, and his pictures acquire the new quality of the

grotesque, too.”

Nagy Ildikó

Bibliography: Marianna Kolozsváry: Deim Pál, Budapest, 1992;

KMML; Gabriella Uhl (ed.): Deim Pál, Budapest, 2006.
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Deim Pál: Szoborterv, / Sculpture Design1995, papír, szitanyomat, (1/35), 42x31 cm

Deim Pál: Láp, / Bog 1995, papír, szitanyomat, (E.A. II/XII), 31x42 cm



DOMJÁN GÁBOR GÁBOR DOMJÁN

„1976. március 12-én születtem Budapesten. 

1978-tól Szigetszentmiklóson élek, itt végeztem általános iskolai tanul-

mányaimat. 1989-tôl a helyi INSULA rajzkörben kezdtem foglalkozni

rajzolással, majd festészettel. Tanáraim Somogyi György és Puha Ferenc

voltak. 1994-ben érettségiztem a Kaffka Margit Gimnázium rajz tago-

zatán. Tanárom Kovács Károly volt. 1995-ben felvételt nyertem 

a Magyar Képzômûvészeti Egyetem festô szakára. Mesterem Molnár

Sándor volt. 2000-ben diplomáztam, s lettem hivatalosan is festômûvész. 

1994-tôl Patay László mellett segédként részt vettem murális

munkák (al secco festés) kivitelezésében: Ráckeve (1994); Topolya

(1995); Lukanénye (1996); Sukoró (1997); Gesztely (1999); Szegedi

Dóm (1999); Szegedi Dóm kupolája (2000).

A Ráckevei Képtárban és Dunaharasztin a Kortárs Képzômûvészeti

Gyûjteményben szerepelek egy-egy képemmel.

Diplomamunkámat a Pannon Color díjjal jutalmazta.”

Domján Gábor

Egyéni kiállítási: 1997: Keve Galéria, Ráckeve; 2000: DPS kiállítás, Városi

Képtár, Szigetszentmiklós [Puha Ferenccel és Somogyi Györggyel];

Kaffka Margit Gimnázium; 2003: Városi Képtár, Szigetszentmiklós;

2006: Pro Arte Galéria, Gyergyószentmiklós [Gheorgheni (RO)], [Dina

Andrással és Kovács Rékával].

Irodalom: Szigetszentmiklósi Tárlat – 20 Éves az INSULA Alkotóház,

Szigetszentmiklós, 2001. 

„I was born on the 12th of March, 1976. And I have lived in

Szigetszentmiklós since 1978, I went to primary school here, as

well. I took drawing, later painting at the INSULA drawing circle,

under György Somogyi and Ferenc Puha. I studied for my maturity

exams at the Margit Kaffka Secondary School, Budapest in 1994,

taking a special course in drawing led by Károly Kovács. I gained

admission to the painting department of the University of Fine Arts

[formerly MKF]. My master was Sándor Molnár. In 2000, I graduat-

ed and became an official painter.

From 1994, I worked as assistant with László Patay on various murals

(painting al secco) at Ráckeve (1994), Topolya (1995), Lukanénye

(1996), Sukoró (1997), Gesztely (1999), in the Szeged Dome (1999),

on the cupola of the Szeged Dome (2000). I have a work in the

Dunaharaszti Collection and the Ráckeve Gallery each.

Gábor Domján

Exhibitions: Keve Gallery (1997); DPS Exhibition, Municipal

Gallery, Szigetszentmiklós (Ferenc Puha and György Somogyi) and

Margit Kaffka Secondary School (2000);  Municipal Gallery,

Szigetszentmiklós (2003), and Pro Arte Galéria (with András Dina

and Réka Kovács), Gyergyószentmiklós [Gheorgheni, Romania]

(2006)

Bibliography: Szigetszentmiklósi Tárlat – 20 Éves az INSULA Alkotóház

(Szigetszentmiklós Exhibition – The INSULA Workshop is 20 Years Old),

Szigetszentmiklós, 2001. 
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Domján Gábor: Kompozíció I., / Composition I 1997, vászon, olaj, 101x75 cm



DOMOKOS GÉZA GÉZA DOMOKOS

1947. március 20-án született Budapesten.

1976-ban végzett a Magyar Képzômûvészeti Fôiskola festô szakán.

„Képein megidézi az egyetemes emberi kultúra különbözô kultúr-

köreinek jel- és szimbólumrendszerét, reális, elvont és szürreális elemek-

bôl építkezô alkotásainak egyszerre alkotóelemei a festôi, grafikai

és gyakran tipográfiai eszközök is. Kép- és könyvgrafikai munkássága

is jelentôs. Ironikus, metaforákban gazdag, gyakran beszélô címeket

viselô képsorozatai folyóiratokban (Magyar Napló), hetilapokban

(Élet és Irodalom grafikai különszáma, 1987) és napilapokban (Magyar

Nemzet, Magyar Hírlap) jelennek meg. Mind képzômûvészeti, mind

irodalmi szempontból jelentôs a több száz képbôl és több száz

oldalnyi (…) szövegbôl álló, még kéziratban levô mûve, az általa

„többszörös tükörképregénynek” nevezett Universum Circus.”

Balázs-Arth Valéria

Irodalom: Szakolczay Lajos: Mágia és poétikum. Domokos Géza festmé-

nyeirôl, Magyarország, 1995. november 17.; Kortárs Magyar Mûvészeti

Lexikon, Bp., 1999.      

Géza Domokos was in Budapest on 20 March, 1947, and graduated at

the MKF in 1976.

“His pictures conjure up the sign and symbol systems of universal

human culture; his works constructed often from realistic, abstract and

surrealistic elements simultaneously employ pictorial, graphical and

typographical means, as well. His work in image and book graphics is

also significant. His ironically toned picture series rich in metaphor and

bearing telling titles have been published in magazines (Magyar Napló),

weeklies (the graphics issue of Élet és Irodalom) and dailies (Magyar

Nemzet, Magyar Hírlap). His yet unpublished manuscript work consist-

ing of several hundreds of pages of pictures and text, ‘a multiple

mirror-image novel’ as he calls it, is also highly significant.”

Balázs-Arth Valéria

Bibliography: Lajos Szakolczay: „Mágia és poétikum. Domokos Géza

festményeirôl” (Magic and Poetry: of Géza Domokos’s Painting),

Magyarország, 17 November, 1995; KMML.
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Domokos Géza: Édeni képzôdmények, / Edenic Formations 199?, farost, olaj, 60x80 cm



DRÉHER JÁNOS JÁNOS DRÉHER

1952. január 25-én született Budapesten.

1973-77-ben végzett a Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskolán, majd 1977-

82-ben a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán Bráda Tibor tanítványaként.

Tagja a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének (MAOE),

a Magyar Képzô- és Iparmûvészek Szövetségének (MKISZ), a Magyar

Festôk Társaságának, a Dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria

kuratóriumának. Alapító tagja a Rákospalotai Mûvészek Egyesületének.

Fontosabb díjai: Mûvészeti Oktatásért – Németh László-díj (1993); XXXI.

Szegedi Nyári Tárlat, MAOE-díj (2001); Tendenciák – Szekszárdi

Mûvészetek Háza – MKISZ Festészeti-díj (2002); Gulácsy Lajos

emlékezete – III. Szekszárdi Festészeti Triennálé – NKÖM-díj (2002);

HUNGART ösztöndíj (2003).

„…itt egy olyan festôvel van dolgunk, akire hat minden régi, ôsi,

atavisztikus érték szépsége, aki úgy látja a jelenségeket, hogy látja

azt is, ami alatta van, ebbôl eredôen valahogy belengi képeit a törté-

nelem folyamata és megszakítottsága. S az is érezhetô, hogy mintha

omló vakolatú házfalak, falak közelében volnánk, mintha jelen volna

néha az enyészet illata, s mintha a pusztulás szomorúsága is sejthetô

volna képeibôl. S mindezzel együtt felsejlenek valamiféle töredékek,

fossziliák, kôzetszerûségek, kövületek, különbözô fajtájú anyagmarad-

ványok és ezek rétegei, maga a szerkezet. Egyáltalán a rétegzettség.

Csak úgy lehet valami alul, ha van valami felette. Dréher a rétegek

plasztikus megjelenítésével mögöttünk hagyott korok, civilizációk szép-

ségeire is utal, s ezeket tárja fel képein. (…) Egyfajta archeológiai szem-

lélet is kitapintható tehát, mellyel letûnt századok emlékei, relikviái és

rekvizitumai kerülnek elô, igen eredeti felfogásmódban, megjelenítés-

ben. (…) Ennek a festészetnek egyik legszuggesztívebb eleme: hallatlan

anyagszerôsége, fakturális és texturális különlegessége. (…)

Legeredetibb technikai eszköze, hogy sajátos vakolatot rak a felületre,

finom homokkal, cementtel, aztán plextolt, s természetesen olajfes-

téket alkalmaz, melyek kiegészülnek nagyon tudatosan használt

pasztell-ívekkel. A felület varázslata fokozódik a különbözô visszaka-

parásokkal, belenyúlásokkal, melyek egyike sem megszokott festôi

eszköz, de esetében mindig szervesen illeszkedô kép-elem. (…) Olyan

festô, akinél a képritmusnak nagy fontossága van. Nyugodt, határozott

vonalait, felületeit újabban megbontja egy-egy indulatosabb, gesztusos

elem, s így egy képen belül is éltetô feszültségek jönnek létre, de

mindig lényeges a festô számára a harmonikus kompozíció, a képépítés

következetes arányrendje.”

Feledy Balázs 

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 1999; Feledy Balázs:

Mitológia és metafizika - Dréher János festészetérôl, Bp., 2001, (katalógus);

Novotny T.: Absztrakt anyagképek, emlékezô harmonogramok, Dréher

János vakolatmûvei – „röntgenfényben”, MAKtár, 2006/3.

János Dréher was born in Budapest on 25 January, 1952. He studied at

the Gyula Juhász Teacher College, Szeged, between 1973-77, and then

under Tibor Bráda at the MKF between 1977-82. He is a member of

the MAOE, the MKISZ, the MFT, the Board of Directors in

Dunaszerdahely Contemporary Hungarian Gallery (Slovakia). 

He is founding member of the Rákospalota Society of Artists.

His most important prizes and honours include: the László Németh Prize

for Art Education (1993); the MAOE Prize at the 31st Szeged

Summer Exhibition (2001); the MKISZ Prize for Painting at the

Tendencies Exhibition, Szekszárd Arts House (2002); the Cultural

Ministry Prize at the Lajos Gulácsy Memorial – 3rd Szekszárd Painting

Triennial (2002); the HUNGART scholarship (2003).

“…This is a painter who is influenced by the beauty of any old,

ancient, atavistic value, who sees phenomena by seeing also what is

underneath them, and, as a result, his pictures carry the mood of the

development and interruptions of history.  His paintings make us have a

feeling as though we were near walls shedding their plaster; as though

the smell of decay were present, and the pain of destruction were

suggested. Besides these fragments, fossils, rock-like layers, petrifica-

tions, various clay remains, their strata, their structure as such, stratifica-

tion in general seem also to appear. There can be something above

only if there is something beneath it. By a plastic representation of

layers, Dréher alludes to and reveals the beauties of the ages and civi-

lizations we have left behind. […] This is a sort of archaeological atti-

tude through which the mementoes, relics and requisites of vanished

periods are brought to light again in a rather characteristic conception

and presentation. One of the most suggestive elements of his painting

is its unparalleled  material-likeness, its particular factures and textures.

[…]  Its particular originality lies in its technique: the application of

plaster on surfaces: fine sand and cement, then Plextol, and, natural-

ly, oil paint, all completed by extremely consciously used pastel curves.

The magic of the surface is further enhanced by various subsequent

scrapings, later interferences, non of which are usual painterly means

but are organic elements in the picture. […] Dréher is a painter for

whom pictorial rhythm has a particular significance. Recently, he has

disrupted his calm, determined lines and surfaces with more impulsive,

passionate gestures, and thus produces vivifying tensions within his

images, though harmony of composition, the consistent order of pro-

portion in his picture construction remains of utmost importance.”

Feledy Balázs 

Bibliography: KMML; Balázs Feledy: “Mitológia és metafizika – Dréher

János festészetérôl” (Mythology and metaphyisics – On the Painting

of János Dréher, Budapest, 2001, (catalogue); Tihamér Novotny:

“Absztrakt anyagképek, emlékezô harmonogramok, Dréher János

vakolatmûvei – ’röntgenfényben’” (Abstract Material Pictures,

Harmonograms With Memory: Plasterworks by János Dréher – „in X-

Ray Light”), MAKtár, 2006/3.
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Dréher János: Távlat, / Perspective

2000, papír, vegyes technika, 70x50 cm

Dréher János: Megbontott él, / 

Blade Undone

2001, farost, színezett homok, plextol,

100x85 cm



DUMITRESCU, MIRCEA MIRCEA DUMITRESCU 

1941. július 3-án született Cascioarele-Ilfovban (RO).

1965-ben végzett a bukaresti Nicolae Grigorescu Képzômûvészeti

Fôiskola grafikai osztályán. 1968-tól szerepel a romániai és nemzetközi

kiállításokon. 1990-tôl tanárként dolgozik, s ugyanettôl az évtôl

a Bukaresti Képzômûvészeti Akadémia tudományos titkára, valamint

a Bukaresti Nemzeti Mûvészeti Egyetem szenátusának és tanári

testületének tagja. 1999-tôl a Bukaresti Nemzeti Mûvészeti Egyetem

katedrafônöke. Több lap (Contemporanul, Cuvîntul, Memoria,

Drepturile omului, Teatrul, Manuscriptum stb.) és bibliofil könyvek,

albumok sorának grafikai arculatának tervezôje. Neves illusztrátor.

Fontosabb kitüntetési és díjai: 1969-ben Grafikai Díj, Krakkó (PL) és

Ugo de Capri (OL); II. díj fametszetért, Besztercebánya [Banská Bystrica

(SZL)]; 1970-ben I. díj Ion Creanga-illusztrációért, Lipcse (NDK); 1972-

ben I. díj Ovidiusz-illusztrációiért, Lipcse; Grafikai Díj, Sobot; 1974-ben

a Képzômûvészek Országos Szövetségének I. díja grafikáiért; 1978-ban

Ifjúsági Könyvek Díj, Bukarest (RO); 1990-ben Krasco verseskötet

illusztráció, I. díj, Kolozsvár [Cluj-Napoca (RO)]; 2002-ben Mihai

Eminescu 15o éves-érdemérem; Ion Heliade Radulescu emlékérem;

Könyvtervezés Országos Díja; Könyvgrafikai díj, Bukarest; 2003-ban

Érdemrend, Tiszti Fokozat; a Lipcsei Nemzetközi Könyvszalon szép

könyvért járó díja; a Bibliofil könyvek újjászületéséért járó országos díj

a Bukaresti Nemzetközi Könyvvásáron.

"Nagyon fiatalon jelentkezett  könyvillusztrációival, elsôsorban vers-

illusztrációkkal, amelyekkel minden esetben sikerült megjelenítenie

az irodalmi szöveg líraiságát. Alapos tudású vésnöki adottságát ered-

ményesen érvényesíti a képi kifejezés fokozásánál."

Stoica, Adriana

(Tíz metszô, Bukarest, 1971)

„A mûvész meghatározott térbe helyezi a figurákat, vagy szigorú von-

alak rendjébe, vagy egyszínûségében, mélységében nyitott térbe,

gazdag lírai telítettséggel. Figurái belsô feszültség visszhangjai,

expresszionista telér kifejezôje".

Dumitrescu, Mircea

Irodalom: Novotny T.: Az életörömök és életfilozófiák egy mai modern

klasszikusa, MAKtár, 2006/6-7.

Mircea Dimitrescu was born in Cascioarele-Ilfov, Romania, on 3 July,

1941. He graduated at the Nicolae Grigorescu Academy of Fine Arts,

Bucharest, in 1965. He has participated at Romanian and international

exhibitions since 1968. Since 1990, he has been teaching and has been

the studies secretary of the Bucharest Academy of Fine Arts and on the

faculty and senate of Bucharest National Art University, at which he

has been dean since 1999. He designed the images of several maga-

zines (Contemporanul, Cuvîntul, Memoria, Drepturile omului, Teatrul,

Manuscriptum, etc.), as well as several books, albums. He is also a

renowned illustrator.

His most important prizes and honours include: Graphics Prize, Krakow,

Poland; Ugo de Capri, Italy; and second prize for woodcuts,

Besztercebánya (Banská Bystrica), Slovakia (1969); first prize for his Ion

Creanga illustrations, Leipzig, GDR (1970); first prize for his Ovid illus-

trations, Leipzig, GDR; and graphics prize, Sobot (1972); first prize for

graphics by the National Association of Fine Artists (1974); Young

Readers’ Books Prize, Bucharest (1978); first prize for his illustrations of

Krasco poems, Kolozsvár (Cluj, Romania, 1990); Mihai Eminescu’s 150th

anniversary honorary prize; Ion Heliade Radulescu honorary prize;

National Book Design Prize; Book Graphics Prize, Bucharest (2002);

Order the of Merit, Officers’ Division, Bucharest (2003); prize for beauti-

ful books at the Leipzig International Book Salon; national prize for

the rebirth of bibliophile books at the Bucharest International Book

Festival (2003).

“He started out with book illustrations at a very early age – especially

illustrations of poems with which he managed to represent the lyri-

cism of his texts. He puts excellent engraving skills to good use in

heightened pictorial expression.”

Stoica, Adriana

(Ten Engravers, Bucharest, 1971)

„The artist places his figures either in a well-defined space or in the

order of strict lines, or in space open in both its having a single colour

and its depth, filled with rich lyricism.”

Dumitrescu, Mircea

Bibliography: Tihamér Novotny: „Az életörömök és életfilozófiák

egy mai modern klasszikusa” (A Contemporary Modern Classic of

the Joys and Philosophies of Life), MAKtár, 2006/6-7.
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Dumitrescu, Mircea: Mitul bucuriei de a trai (A), Az élet örömeinek mítosza (A), / The Myth of the Joys of Life (A),

1969, selyempapír, fametszet, (5/20), 86,5x64 cm

Dumitrescu, Mircea: Mitul bucuriei de a trai (B), Az élet örömeinek

mítosza (B), / The Myth of the Joys of Life (B)

1969, selyempapír, fametszet, (5/20), 86,5x64 cm

Dumitrescu, Mircea: Parabola boltii sau Timpului, A boltív, avagy az Idô

parabolája,  / The Arch, or the Parabola  of Time

1987, selyempapír, fametszet, (sorszám nélkül), 86,5x64 cm



EF ZÁMBÓ ISTVÁN ISTVÁN EF ZÁMBÓ

1950. január 3-án született Salgótarjánban.

Autodidakta mûvész. 1966-68-ig Kecskeméten volt nyomdásztanuló.

Itt fe Lugossy Lászlóval és más fiatalokkal spontán módon megalakí-

totta a rövid életû Purgatórium Klubot, amelyet a hatóság azonmód

bezáratott. 1968-ban visszaköltözött Szentendrére, ahol ugyancsak

spontán módon megszervezte a templomdombi elsô Októberi

Szabadtéri Tárlatot, amely azután 1978-ig minden év ôszén rendszere-

sen megnyílt. 1970-ben az ún. Nalaja Happening után több társával

együtt „akarategységben elkövetett garázdaság vádjával” elôzetes

börtönbüntetést kapott. 1972-ben névadója a hivatalosan megalakított,

s legendássá vált szentendrei Vajda Lajos Stúdiónak (VLS), s tiszteletbeli

elnöke az 1994-ben bejegyzett VLS Kulturális Egyesületnek. A VLS

underground pincekiállításainak, Szentendre szubkultúrájának és alter-

natív zenei eseményeinek, akcióinak, performansz fesztiváljainak fôszer-

vezôje, a BIZOTTSÁG zenekar egyik alapítója, parodisztikus, humoros,

ironikus és groteszk avantgárd filmek alkotója, társszerzôje és szerep-

lôje (A TÉMA az utcán hever, 1973;  Jégkrémbalett, 1984; Rend a lelke

mindennek, 1996; A tisztaság fél egészség, 1998).

Számos szakmai díj mellett a Magyar Köztársaság Érdemes Mûvésze.

„Az elsô periódust bravúros vonalrajzok és »festôi festmények” jelle-

mezték. (…) A második periódusban a mûvész létrehozza sajátos

ikonográfiáját, jeleit, toposzait, melyek a hagyományos ikonográfia

törvényei szerint dekódolhatatlanok. A giccs értékké válik (libahattyú,

kerti törpe), a Mikulás fenyôfát kerget, Szaturnusz-gyûrût kap a pettyes

labda, a krampusz fél a sportos Mikulástól. (…) Ez idôben talál egymásra

a Miskakancsó és Superman, akik derûsen ölelgetik egymást, ártatlan

ôzbak szemléli, mi is történik itt? (…) És ekkortájt jelenik meg elôször 

a koporsó, ez a derûsnek egyáltalán nem mondható tárgy, ami ef Zámbó

értelmezésében korántsem jelenti az emberi lét végét. Egy székesfehér-

vári kiállítása meghívóján (1990) írja a következôket: »A koporsó fekete

doboz, zárt rendszerû végtelen, örökös élet-halál-hajó, melynek elôre-

haladása süllyedés, süllyedése visszafelé haladás, visszafelé haladása

emelkedés. A koporsóban egyetemes energia van, ha lyukat fúrunk rá,

az erô kiszabadul, és hidat ver az evilág és a túlvilág közé. A lyuk 

a születés és a halál erotikus szimbóluma is. Az univerzumot és a vég-

telen ki-bejáratát jelenti (=fekete lyuk). Egy lyuk mellett üldögélô nô

számomra a gyász legtökéletesebb kifejezôje. Ennek ellenére koporsóra

lyukat vágni abszolút optimista tett. Aki nem hiszi, próbálja meg!” (…)

ef Zámbó festészete (de egész életmûve is) a szabad asszociációkra,

bizonyos fokú - jó értelemben vett - gátlástalanságra épül.”

Hann Ferenc

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2001; A Szentendrei

Vajda Lajos Stúdió (antológia), Szentendre, 2000, (szerk.: Novotny T. -

Wehner Tibor); A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió: 1972-2002

(Dokumentum- és szöveggyûjtemény), Szentendre, 2002, (szerk.:

Novotny T.); Hann Ferenc: ef Zámbó István, Bp., 2002.         

István ef Zámbó was born in Salgótarján on 3 January, 1950. An autodi-

dact artist, he studies printing in Kecskemét between 1966-68. Here he

spontaneously founded the Purgatory Club with László fe Lugossy and

other youths, which the authorities immediately disbanded. In 1968, he

moved back to Szentendre, and organized the similarly spontaneous

October Open-Air Exhibitions annually until 1978. In 1970, following the

Nalaya Happening he was put in custody with several of his associates

for “concentrated will in ruffianism”. In 1972, he officially founded and

named the legendary Szentendre Lajos Vajda Studio (VLS), he was elect-

ed the honorary chairman of the Cultural Society of the VLS founded in

1992. He was the chief organizer of the VLS “underground” cellar exhibi-

tions, the sub-culture and alternative musical events, actions, performance

festivals in Szentendre; he founded the BIZOTTSÁG (Committee) Band;

and produced, authored and acted in parodistic, humorous, ironic and

grotesque films (A TÉMA az utcán hever [The Subject Lies in the Street

for the Taking], 1973; Jégkrémbalett [Ice-cream-ballet], 1984; Rend a

lelke mindennek [Order is Heart Everything], 1996; A tisztaság fél

egészség [Cleanliness is Half Health], 1998). Among his many prizes and

honours, he is an Artist of Merit of the Hungarian Republic.

“The first period was characterized by brilliant line drawings and

“painterly paintings”. […] In the second period, he creates his particular

iconography, signs, topoi, which cannot be decoded on the basis of tra-

ditional iconographic laws. Kitsch becomes a value (goose-swan, garden

dwarf), Father Christmas chases a pine, a spotty ball is given Saturn

rings, Father Christmas being sport frightens his attendant elf. […] This

when the folk pitcher “Miskakancsó” (Mike Pitcher) and Superman meet,

and, as they cheerfully embrace, a roebuck looks on wondering whatev-

er is happening. […] And this is the period when the coffin appears for

the first time – an object all but cheerful, nevertheless it does not mean

the end of human existence in ef Zámbó’s interpretation. In the invita-

tion letter to his Székesfehérvár exhibition (1990), he writes the follow-

ing: ‘The coffin is a black box, a closed-system infinity, an everlasting life-

death ship, the progression of which is sinking, its sinking regression, it

regression rising. The coffin contains universal energy; if we bore a hole

in it, the energy is released, and bridges the gap between this world

and the nether world. The hole is thy erotic symbol of both birth and

death. It means the universe and its infinite entrance-exit (= a black

hole). A woman sitting beside a hole is the most perfect expression of

mourning. Nevertheless, carving a hole into a coffin is an act of absolute

optimism in my opinion. If someone doesn’t believe me, let him try it!’

[…] The painting of ef Zámbó (but actually his whole oeuvre) is based

on free association, on a lack of scruples in a good sense.”

Ferenc Hann

Bibliography: KMML; A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió (monograph),

Szentendre, 2000, (Tihamér. Novotny and Tibor Wehner eds.); 

A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió: 1972-2002 (Dokumentum- és

szöveggyûjtemény [Documents and Texts]), Szentendre, 2002,

(Tihamér Novotny ed.); Ferenc Hann: ef Zámbó István, Budapest, 2002.
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ef Zámbó István: Gyászoló koporsó, / Mourning Coffin 1992, papír, szitanyomat, 65x90 cm



EL KAZOVSZKIJ EL KAZOVSZKIJ

1948. július 13-án született Leningrádban.

1970-77-ben végzett a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán. Festészeten

kívül installációval, performansszal és színházi díszlet- és jelmeztervezés-

sel is foglalkozik. 

Fontosabb díjai: Derkovits-ösztöndíj (1980-83); a Smohay Alapítvány

ösztöndíja (1982); a Nemzetközi Díszlettervezôi Triennálé díja, Újvidék

(1984); Munkácsy-díj (1989); Kossuth-díj (2002).

„Mûvészetét mitologikus gondolkodásmód jellemzi. Képei, installációi,

performanszai mítoszok születésének, elhalásának a metaforái. Állandó

motívumokból építkezô jellegzetes világát görög és archaikus toposzok

köré szervezi. Élete és a mitikus univerzum szorosan áthatják és

feltételezik egymást. Az egymástól mûfajilag eltérô mûveit is ugyanaz 

a világ formálja, variációk saját individuális mitológiájának témáira.

[A '70-es évek végére kialakuló] életmûvében nincsenek elkülönülô

korszakok, a téma, a motívumkészlet alig változik. Kompozíciói gondo-

san kidolgozott és lehatárolt ikonográfiai rendszer szerint épülnek fel.

Szimbolikus alapelemekbôl képregényszerû sorozatokat készít: feszült

figyelemmel ülô állat, Vénusz, Párkák – kaszák, hegyek, ciprusok és

emlékmûvek között – a „sivatagi homokozóban” vagy a hasonló jelen-

téstartalommal bíró purgatóriumban lépnek színre. A gyakran színpad-

szerû beállítás ellenére a képek nem jeleneteket ábrázolnak, hanem

a mitikussá stilizált alakok közti viszonyrendszert jelenítik meg. (…)

[Installációiban] kötelek szövik át a teret, összetartják és feldíszítik

a szereplôk sokaságát. A '70-es évek végén kezdte el performansz

sorozatát a Dzsan-panoptikumot. A színpadi teret, a mozgást, 

a szöveget és a zenét kapcsolja össze a hagyományos festôi szobrászi

szemlélettel. (…) Mûvészetét a görög mitológia szemléletmódja

határozza meg, ami leginkább a tragikus sorslátásban ölt testet.”

Molnár Mária

Irodalom: Földényi F. László: El Kazovszkij mûvészetérôl, Jelenkor,

1987/10.; Kétely és bizonyosság. Gondolatok El Kazovszkij mûvésze-

térôl, Mûvészet, 1990/2.; Pygmalion, Galatea, 2000, 1991/11.;  Kortárs

Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2000.              

El Kazovsky (Kazovszkij) was born in Leningrad on 13 July, 1948. 

She studied at the MKF between 1970-77. Apart from painting, she

makes installations, and designs stages and costumes. Her most impor-

tant prizes include: Derkovits scholarship (1980-83); scholarship award-

ed by the Smohay Foundation (1982); the prize of International Stage

Design Triennial, Újvidék (Novi Sad; 1984); the Munkácsy Prize

(1989); the Kossuth Prize (2002).

“Her art is characterized by a mythological mode of thinking. Her pic-

tures, installations and performances are metaphors of the birth and

dying away of myths. She organizes her characteristic world of con-

stant motifs around Greek and archaic topoi. Her life and the mythic

universe imbue and infer each other. Even her generically different

works are shaped by the same world; they are but variations on

themes in her own, individual mythology. Her oeuvre [as it evolved by

the late 70s] has no different periods: her stock of themes and motifs

hardly change. Here compositions are built according a thoroughly

elaborated and delimited iconographic system. She makes cartoon-like

series of symbolic basic elements: an animal watching intensely, Venus,

the Fates appear among scythes, mountains, cypresses and monu-

ments in “the sand pit of the desert” or a purgatory with a similar con-

tent. Though often having stage-like settings, her pictures depict no

scenes but systems of relations between figures mythically stylized. […]

[In her installations], ropes interweave space, hold together and orna-

ment the many participants. She began here performance series Jan

Waxworks at the end of the 70s. She blends stage space, movement

and music with a traditional pictorial-sculptural attitude. […] Her art is

determined by the Greek mythological outlook, which primarily mani-

fest in her tragic vision of fate.”

Molnár Mária

Bibliography: László, F. Földényi: „El Kazovszkij mûvészetérôl”, Jelenkor,

1987/10; „Kétely és bizonyosság. Gondolatok El Kazovszkij

mıvészetérôl”, Mıvészet, 1990/2.; „Pygmalion, Galatea,” 2000,

1991/11; KMML.
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El Kazovszkij: Tájkép Janus fejjel, / Landscape with a Janus Face 1990, papír, szitanyomat, (E.A. VIII/XV.), 51,5x72 cm

El Kazovszkij: Csendélet, / Still Life 1978, papír, tempera, 42x60 cm
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ERDÔS JÁNOS JÁNOS ERDÔS

1938. május 12-én született Debrecenben.

Építôipari tanulmányok után a pécsi Tanárképzô Fôiskolán szerzett

oklevelet. Mestereinek Bizse Jánost és Martyn Ferencet tartja. 1956-62

között építészként dolgozott. 1962-tôl a pécsi Mûvészeti Gimnázium

tanára, az alkalmazott grafikai szak vezetôje. Jelentôs köztéri szobra áll

a lengyelországi Biskupinban a Régészeti Múzeum elôtt, a norvégiai

Eidsvollban, Bad-Wimpfenben 16 darabból álló faplasztikája. A Szek-

szárdi Egészségügyi Szakiskolában 32 m2-es mozaikja, 8 m2-es festett

fa plasztikája a pécsi Szt. László templomban, és 40 m2 -es festett

faliképe a pécsi Középiskolai Kollégiumban látható.

Fontosabb díjai és kitüntetései: Pécs Város Mûvésze kitüntetés (1998);

I. Sziget - Szüret Fesztivál, grafikai Fôdíj, [Patak G.], Szigetszentmiklós

(1999); Siklósi Szalon, festôi fôdíj (1997; 2001); Szigetszentmiklós Város

díja (2002-2003).

„Pécsett él. Festôi és grafikai munkásságának két fô forrása van: az épí-

tészet rendje és a népmûvészet tisztasága. Az architektúra a kom-

pozíció szerkezetében érvényesül, a népmûvészeti hatás a mûvek

formakincsében és szellemében. E két tényezô sajátos kapcsolatával

az ember hagyományôrzô és alakító erejét bizonyítja.

Díszlettervezéssel, murális és köztéri feladatokkal is foglalkozik.

1957-tôl kiállító mûvész, számos helyi, regionális és országos rendez-

vény résztvevôje. Több nemzetközi seregszemle meghívottja.”

Tasnádi Attila

„Konzekvens fejlôdésében (…) – a késôi ’70-es években – olyan képei

keletkeznek, melyeken egy-egy rész leragasztott, applikált s melyeken

a fény és árnyékkal való játékot bontja tovább, mintegy áttörve a sík

dimenzióját, s így a kép relieffé válik. Ezekben az években meglepô

konstrukciójú fa, karton, vászon anyag-kollázsok jönnek létre, ahol

díszítések csak absztrakt formában bukkannak fel, térbeli pozitívvá és

negatívvá átdolgozva. Ezen mûvek érdekessége a feszültséggazdag-

ságban rejlik.”

Inge Herold  

Irodalom: Erdôs János, Felbach, Pécs, Zagreb, 1996, (katalógus); Kortárs

Magyar Mûvészeti Lexikon, 1999; Siklósi Szalon 2005; Siklós, (szerk.:

Angyal Mária). 

János Erdôs was born in Debrecen on 12 May, 1938. After studies in

the construction industry, he graduated at the Pécs Teacher Training

College. He regards János Bizse and Ferenc Martyn his masters.

We worked as a master builder between 1956-62. In 1962, he began

teaching applied graphics at the Pécs Secondary School for the Arts.

He has major sculptures on display in front of the Biskupin Archaeological

Museum, Poland; Eidsvoll, Norway; a 16-piece wooden sculpture in Bad

Wimpfen, Germany. He has a 32-square-metre mosaic in the Szekszárd

Health Service School, an 8-square-metre wooden sculpture in the Pécs

St. Ladislas church and a 40-square-metre fresco in the Pécs Student

Hostel. His most important prizes and honours include: Artist of the

City of Pécs (1998); first prize in graphics at the 1st Island – Harvest

Festival (Patak Gallery), Szigetszentmiklós (1999); first prize in painting,

Siklós Salon (1997; 2001); prize awarded by the Town of Szigetszent-

miklós (2002-3).

“He lives in Pécs. The two main sources of his work in painting and

graphics are: the order of architecture and the purity of folk art.

Architecture is manifest in the structuring of his compositions, while

folk art has influenced him in his stock of forms and mentality. He has

produced stage designs, murals and public-space statues. He has exhibited

his work since 1957, and has participated at various local, regional and

national art events, and has been invited to international art exhibitions.”

Tasnádi Attila

“In the late 70s, as a result of his consistent development, he pasted

over parts of his pictures with applications, and reduced chiaroscuro

further to its components as though breaking the dimension of plane

through, whereby the pictures became relief-like. In these years, he

produced various wooden, cardboard, canvas, fabric collages of surpris-

ing construction with only abstract ornamentation reworked as spatial

negatives or positives. These works are particularly interesting for their

wealth intensity.”

Inge Herold  

Bibliography: KMML; Erdôs János (catalogue), Fellbach, Pécs, Zagreb,

1996; Siklósi Szalon 2005 (The 2005 siklós Salon); Siklós, (Angyal

Mária ed.).
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Erdôs János: Faktúrák ’97, / Factures 1997, farost, vegyes technika, 60x70 cm (Új 006)



FÁTYOL ZOLTÁN ZOLTÁN FÁTYOL

1954. június 9-én született Debrecenben.

Mûvészeti alapismereteit a Medgyessy Ferenc Képzômûvészeti Körben

Bíró Lajos és Félegyházi László mesterektôl szerezte. 1972-76-ban 

az egri Tanárképzô Fôiskola rajztanári szakán Blaskó János osztályában

végzett. Tanulmányúton járt Németországban, Ausztriában, Svédor-

szágban. 1984-tôl a Mûvészeti Alap, 1992-tôl a Képzô- és Iparmûvészek

Szövetségének a tagja. A vámospércsi grafikai mûvésztelep vezetôje.

Rendszeres résztvevôje a Hortobágyon és Hajdúböszörményben

évenként megrendezésre kerülô nemzetközi mûvésztelepeknek.

Munkásságát Debrecen Kultúrájáért Alapítvány ösztöndíjával, F.N.I.K.

Egyesület Lules ösztöndíjával, Gallspachi szimpózium ösztöndíjával,

Hajdú-Bihar megyei ôszi Tárlat nívódíjával, Hajdúsági Nemzetközi

Mûvésztelep Káplár Miklós-díjával, Debreceni Tavaszi Tárlat nívódíjával

és Debrecen Kultúrájáért Alapítvány ösztöndíjával ismerték el.

„Az alföldi festészet nagyszerû vonulata a magyar képzômûvészetnek.

Debrecen területileg is, topográfiailag is egyik központja volt ennek.

Aki itt születik vagy itt nô fel, az nem tudja kivonni ez alól magát. (…)

Ugyanakkor azt már elég korán föl lehetett fedezni, hogy ez a vonulat

nem igazán fejleszthetô. Egy lezárult korszakról volt szó már a '70-es

években is. (…) Én is ezeken a nyomokon indultam el, de elég hamar

fölfedeztem, fôleg Debrecen falain túlra nézve, hogy ez nem flexibilis,

nem vihetô, nem építhetô tovább. Elkezdôdött részemrôl egy keres-

gélés, tájékozódás egyszerre kifelé és befelé, hogy milyen utakon

lehetne továbbmenni. (…) Mostanában már nem alkotok kint, de

a szembesülés és a kontaktus a természettel most is ugyanolyan erôs

bennem, mint annak idején volt, mikor a látvány elôtt festettem. (…)

A rögtönzésszerûség, az improvizálás nagyon fontos dolog volt szá-

momra. Most már talán kevésbé, de az intuitív megnyilatkozásokat

egyetlen mûvész sem hiányolhatja a kelléktárából. (…) Az emberrel

sokat foglalkoztam, s nem csupán a rajzban vagy a képzômûvészetben,

hanem sokat olvasgattam is. (…) Az ember ugyanúgy része a ter-

mészetnek, mint egy kôdarab vagy egy fa. A természet úgy van jelen,

ahogyan van. Ám az ember bele is láthatja a saját érzéseit, szenvedéseit.

De a természet önmagában nem alanya a természetnek. (…) A ter-

mészet, amit én rajzoltam, festettem a mûteremben vázlatok alapján,

kevésnek bizonyult ahhoz, hogy tovább foglalkozzam vele. Ezt a ráve-

títést csináltam meg elôször, aminek a lefaragása történik most, és

egy objektív irányba való haladás.”  

Fátyol Zoltán

Irodalom: Komiszár János: „Szóla” Paraván. Mûterem mikrofonközelbôl,

Debrecen, 1998; Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, 1999; Fátyol

Zoltán, Metaform füzetek 2, 2001.

Zoltán Fátyol was in Debrecen on 9 June, 1954. He acquired the basics

of art from Lajos Bíró and László Félegyházi at the Ferenc Medgyessy

Fine Arts Circle. He studied art pedagogy at the Eger teacher training

college under János Blaskó between 1972-76. He went on study tours

in Germany, Austria, Sweden. He has been a member of the Arts Fund

since 1984 and the Association of Fine and Applied Artists since 1992.

He directs the Vámospércs graphic artists’ colony. He is a regular partic-

ipant at the annual international artists’ colonies at Hortobágy and

Hajdúböszörmény. He has been awarded various prizes and honours

including: the scholarship of the Foundation for the Culture of

Debrecen; the Lules scholarship of the FNIK Society; the scholarship of

the Gallspachi Symposium; award of excellence at the Hajdú-Bihar

County Autumn Exhibition; Miklós Káplár Prize of the Hajdúság

International Artists’ Colony; award of excellence at the Debrecen

Spring Exhibition. 

“The painting of the Great Plains is grand stream in Hungarian art.

Both with respect to region and topography, Debrecen has always

been the centre of this. Whoever is born here cannot withdraw himself

from this influence. […] On the other hand, it was clearly discernible

quite early that this stream could no longer be developed any further.

It was a period that had come to its conclusion in already in the 1970s.

[…] I myself started out along these traces, but I soon discovered,

especially looking beyond the walls of Debrecen, that this had no flexi-

bility, it could not be continued or developed any further. […] So I

started out seeking both within and without to see in what way I

could go further. […] I no longer paint in the open air, but the

encounter and contact with nature is as important fro me today as it

was when I worked in front the sight. […] Impromptu, improvisation

has always been important for me; nowadays, perhaps a little less, but

no artist can exclude intuitive manifestations from his devices. […] I

always had man in mind, not only when drawing or painting, but also

in my many readings. […] Man is as much part of nature as any stone

or piece of wood. Nature is present as its is. But man is capable of see-

ing his feelings and sufferings into it. But nature by itself is not the

subject of nature. […] The nature I drew and painted in my studio on

the basis of sketches did not prove to be enough for further involve-

ment. This was the projection began to deal with, which now I am

trying to trim back, and move toward an objective direction.”

Zoltán Fátyol 

Bibliography: János Komiszár: „Szóla” Paraván. Mûterem mikro-

fonközelbôl („Saith” the Screen. Studios near the Microphone),

Debrecen, 1998; KMML; Fátyol Zoltán, Metaform füzetek 2

(Metamorf series no. 2), 2001.
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Fátyol Zoltán: Malomgáti pásztor II., / Mill-Dike Shepherd 1996, papír, ceruza, 58x50 cm



FE LUGOSSY LÁSZLÓ LÁSZLÓ FE LUGOSSY

1947. június 25-én született Kecskeméten.

Kecskeméten fényképészetet tanult. Képzômûvészettel, zenével, filmmel

és irodalommal 17 éves kora óta foglalkozik. A magyarországi neoavant-

gárd mozgalom új generációjának egyik legeredetibb figurája. Tóth

Menyhért, Tristan Tzara és Marcel Duchamp egyaránt hatottak rá. 1968-

ban ef Zámbó Istvánnal és barátaikkal létrehoznak egy engedély nélküli

klubot (Purgatórium), ahol kiállítást, felolvasást és elôadásokat szerveznek,

amelyet a helyi hatóság azonmód be is zárat. Még ugyanebben az évben,

Szentendrén megrendezik a szintén engedély nélküli ún. Elsô Szentendrei

Októberi Szabadtéri Tárlatot a Templomdombon, amely nagy kiállítássá

kinôve magát, 1978-ig mûködik. 1972-ben alapító tagja, az azóta már

legendássá váló szentendrei Vajda Lajos Stúdiónak. 1980-tól 1986-ig

az Albert Einstein BIZOTTSÁG underground „tánczenekar” tagja. 1983-

ban létrehozza az Inkaszámtan alkalmi társulatot, 1985-92-ben az Új

Modern Akrobatika „music-performance”, majd a Batu Kármen zenekart.

1990-ben Munkácsy-díjat kapott.

Fontosabb filmjei és videói: Jégkrémbalett, 1983-84, (forgatókönyv);

Önuralom, 1988, BBS; Népfürdô, [Medvigy Gáborral], 1989-92; Éljen

a világ és táguljon, [Medvigy Gáborral], 1991; Arcképek bemondónôvel,

Videó-világ, [Medvigy Gáborral], 1992; Neoszarvasbika, BBS, 1993;

Ádám Éva és Joe, 1998; Tabula rasa, Új Bp. Stúdió, 1996-2002.

Lemezei: Kalandra fel!, (az A. E. BIZOTTSÁG elsô nagylemeze), 1983;

Jégkrémbalett, (az A. E. BIZOTTSÁG második nagylemeze), 1984; Edd

meg a fényt, 1993; MAX MARA & LILI LUNA, (Batu Kármen Group), CD.

„Kezdeti, kísérleti idôszakában vált mûvészetalkotó tevékenységének leg-

meghatározóbb vonásává a szabad, természetes és spontán megnyilvá-

nulás. Képi fantáziában, ötletekben oly gazdag, hogy munkásságát nem

lehet egymástól elkülöníthetô korszakokra osztani, legfeljebb technikai

szempontból beszélhetünk bizonyos képciklusokról. A kelet-európai

underground avantgárd tipikus képviselôje, aki felfogásban, minôségben

és megjelenési formában egyaránt új mûtárgytípus megteremtésére

törekszik. Gyakran leegyszerûsített, neoprimitivista stílusban dolgozik, de

a hagyományos mûfaji kereteket átszakító mûvészeti kísérletein belül

hangköltemények, nyers-hús-kompozíciók, happeningek, performanszok,

ready-made-ek, objektek, environment-ek is jelzik sokrétûségét.

Stílusában a pop art direkt tárgykultusza gyakran keveredik a grafittik

szókimondó szexuális jelképrendszerével is. (…) Az egyedi mûalkotás

létrehozása helyett célja a tárgyak lappangó erejének megmutatása. (…)

A hétköznapi lét hulladékaiból a harmadik világ kultikus-mitikus asszociá-

ciói mintájára teremti meg ritualizált közhely-szituációit. Mûvészetében

a tárgyi hordalékok képzettársításai mítoszként és ellenmítoszként egy-

aránt értelmezhetôk. A jelképek és banalitások keveredését, elhanyagolt

trágárságát és zilált tákoltságát kíméletlenül és mégis szeretetteljesen

laza, nyájas és elfogadható módon tárja szemünk elé a mûvész.”

Géger Melinda

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2000; A Szentendrei

Vajda Lajos Stúdió (antológia), Szentendre, 2000, (szerk.: Novotny T.

– Wehner Tibor); A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió: 1972-2002

(Dokumentum- és szöveggyûjtemény), Szentendre, 2002, (szerk.: Novotny

T.); Novotny Tihamér: Szétguruló üveggolyókban, Szentendre, 2004.

László fe Lugossy was born in Kecskemét on 25 June, 1947. He studied photog-

raphy in Kecskemét. He has been involved with the arts, music, film and literature

since he was 17. He is one of the most original figures in the new generation of

the Hungarian neo-avant-garde movement. He was influenced by Menyhért Tóth,

Tristan Tzara and Marcel Duchamp. In 1968, together with István ef Zámbó and

other friends the organized the unlicensed club Purgatory to put exhibitions,

poetry readings and performances – the authorities immediately suppressed it. In

the same year, they arranged the Szentendre October Open-Air Exhibition on

the Church Hill, which developed into a major art display, and functioned until

1978. He was a founding member of the legendary Lajos Vajda Studio. He was a

member of the Albert Einstein COMMITTEE underground “dance band”

between 1980-1986. He established the Incamath occasional company in 1983,

he led the New Modern Acrobatics “music performance” between 1985-92

and later the Batu Kármen Group. He was awarded the Munkácsy prize in 1990.

His major films include: Jégkrémbalett (Ice-cream-ballet), 1983-84 (script); Önu-

ralom (Self-control), Béla Balázs Studio, 1988; Népfürdô (People’s Bath) with

Gábor Medvigy, 1989-92; Éljen a világ és táguljon (Long live the World and Let it

Expand) with Gábor Medvigy, 1991; Arcképek bemondónôvel, Videó-világ

(Portraits with Presentress, Video World) with Gábor Medvigy, 1992;

Neoszarvasbika (Neo-Stag), Béla Balázs Studio, 1993; Ádám, Éva és Joe (Adam,

Eve and Joe), 1998; Tabula rasa, Új Budapest Stúdió, 1996-2002.

His records include: Kalandra fel! (Arise for Adventure!), the first BIZOTTSÁG LP,

1983; Jégkrémbalett (Ice-cream-ballet), the second BIZOTTSÁG LP, 1984; Edd

meg a fényt (Eat Up the Light), 1993; MAX MARA & LILI LUNA, (Batu Kármen

Group), CD.

“Free, natural and spontaneous manifestation became the most definitive fea-

ture of fe Lugossy’s art in his early, experimental period. He is so rich in his pic-

torial fantasy and invention that his work cannot be separated into periods, at

most we can speak of certain cycles of pictures in terms of technique only.

A typical representative of East European underground avant-garde, he strives

to create a new type of art object with regard to concept, quality and formal

appearance. He often works in a simplifying, neo-primitive style, and experi-

ments in various modes of transcending the traditional borders of art, such as:

composition made of raw meat, happenings, performances, sound poetry,

ready-mades, objects, environments – all expressive of his versatility. His style

often blends the direct object cult of pop art with the free-tongued sexual sym-

bolism of the graffiti. […] Instead of creating individual works of art, his aim is

reveal the hidden energies of objects. […] Following third-world cultic-mythic

patterns of association, he creates his ritualized commonplace situations from

the waste of mundane existence. The associations on the drift objects in his art

can be interpreted as both myths and counter-myths. The artist presents his

mixtures of symbols and banalities, their unruffled obscenity and dishevelled

shoddiness both ruthlessly and an easy and kind acceptability.”

Géger Melinda

Bibliography: KMML; A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió (monograph),

Szentendre, 2000, (Tihamér. Novotny and Tibor Wehner eds.);

A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió: 1972-2002 (Dokumentum- és

szöveggyûjtemény [Documents and Texts]), Szentendre, 2002,

(Tihamér Novotny ed.); Tihamér Novotny: Szétguruló üveggolyókban

(In Marbles Rolling Away), Szentendre, 2004.
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fe Lugossy László: Háromujjú fehér ing / Three-Sleeved White Shirt 1998, vegyes technika, papír, karton, applikáció, 100x70 cm



GNANDT JÁNOS JÁNOS GNANDT

1951. március 31-én született Aradon (RO).

1973-ban a temesvári [Timis̨oara (RO)] Tanárképzô Fôiskolán, majd ún.

Nyugati Egyetem Képzômûvészeti Karán végzett 2002-ben. 1990 óta

tagja a Romániai Képzômûvészek Szövetségének. Ugyanebben az

évben települ át Magyarországra. Békéscsabán él, ahol a Jókai Színház

festôtár vezetôje, díszleteket is tervez. 1992 óta tagja a Békéstáj

Mûvészeti Társaságnak. 1996 óta részt vesz a város középiskolai szintû

mûvészeti oktatásában, festészetet, díszlet- és jelmeztervezést tanít.

2004-tôl tagja a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének.

1986-ban az Országos Plakátverseny I. díját kapta Romániában.

„Legutóbbi képei alapján egy hallatlanul érzékeny, intellektuális egyéni-

ség rajzolódik ki elôttünk. Bemutatott lapjairól lírai ritmusok dina-

mikus mozgása árad. Szikárnak tûnnek a földmozgásra emlékeztetô

motívumok, ahol már nincs helye nehézkedésnek, tömegvonzásnak,

sokkal inkább a zene belsô lüktetésének emberien kirajzolódó

hieroglifája érzékelhetô. Képein a színek és a formák egymás mellé

rendelt ritmusa nem mámoros kavargás, nem irodalmias szépelgés,

hanem szenvedélyes absztrakció. (…) Táblaképei tehát nem ábrázolni

akarnak, nem a világra nyíló ablakként kívánnak funkcionálni, mint

az ún. mûvészi üzenet, hanem a festôi én kivetülései, mintegy a láthatat-

lan belsô lét képi megnyilvánulásai. Vagyis az alkotó megteremti, és

nem ábrázolja a személyes mélységeket. (…) A lírai geometria hívei

közé sorolhatnánk Gnandt Jánost (…) – jóllehet mint mûvészt, sok szál

fûzheti hozzájuk –, mégis sajátságos, ahogy a színek, az anyagok és 

a formák folytonos ütköztetését szerkeszti. Képein a rétegek az újabb

rétegekre rakódnak, hogy a földkéreg sávos vastagságát érezhessük ki

belôlük. Éppen ekkor mutatkozik meg képeinek ereje, mert a látványok

ellentmondásában, feszültségében, sokrétûségében a vizuális jelek mel-

lett a személyiség feszültsége is föllelhetô. (…) Mibôl ered mûveinek

inspirációja? Tanulmányozza földrétegek, a vulkanikus erôk hatására

összegyûrôdô rétegek formavilágát. Ebbôl indul ki, ezt a vizuális világot

ragadja meg és komponálja újra. A különbözô képek különbözô kép-

formát igényelnek. A négyzet alakú képet negyvenöt fokos szögben

elfordítja, ezáltal teremtve dinamikus egyensúlyt a mûnek. A négyzeten

belül megjelenô vonalas struktúrák, így a különbözô szögekben

találkozó síkok a kompozíción belül más-más feszültséget keltenek.

Nem lehet semmit sem elmozdítani úgy, hogy az egész ne változna

meg, tehát relatív ez a nyugalom, mert a legkisebb változástól is

törékeny az egyensúly. Mint a Föld, látszólag nyugodt, de egy rengés

radikálisan megrázhatja. Magától értetôdik, a Föld színei jelennek meg

ezeken a munkákon, az izzó vöröstôl a fluoreszkáló színeken át 

a barna különbözô árnyalatáig.”

Cs. Tóth János 

Irodalom: Cs. Tóth János: Áttetszô, dinamikus képrétegek – Gnandt

János tárlata Óbudán, Új Mûvészet, 2002/11.

János Gnandt was born in Arad, Romania, on 31 March, 1951. 

He graduated at Temesvár (Timisoara) Teacher Training College in 1973,

and at the Fine Arts Faculty of the Western University in 2002. He has

been a member of the Association of Romanian Fine Artists since 1990.

He settled in Hungary in the same year. He lives in Békéscsaba, and

heads the Painter Workshop of the Jókai Theatre; he is also a stage

designer. He has been a member of the Békés Landscape Art Society

since 1992. He has also been teaching painting, stage and costume

design at secondary school level in the town. He has been a member of

MAOE since 2004.

He was awarded first prize at Romanian National Poster competition in

1986.

“His recent pictures attest to an extraordinarily sensitive and intellectual

personality. Dynamic movement of lyrical rhythm flow from his plates.

Motifs recalling the movement of the earth look haggard; there is no

room here for gravitation, it is rather the humanely outlined hiero-

glyphs of the inner pulsation of music that we sense. The juxtaposed

rhythm of form and colour in his pictures is not ecstatic whirling, no

bookish strutting but passionate abstraction. […] His panel pictures

thus do not wish to represent, not function as windows onto the

world, like the so-called artistic message, but they are the projections

of the painter’s self, as it were, the pictorial manifestations of the invis-

ible inner being. In other words, the artist creates and does not repre-

sent personal depths. […] We might pigeon-hole János Gnandt among

the proponents of lyrical geometry. […] Though he may be related to

them in several ways, his mode of constructing the collision of colour,

material and form is quite extraordinary. Layers layer upon new layer in

his pictures, so as to give us a sense of the striped thickness of the

earth’s crust. This is just when the power of his paintings manifest

themselves, because the both the visual signs and the tensions of the

personality can be found in the contradictions, tensions and diversity of

a sights. […] Wherefore is the inspiration of his works? From his stud-

ies the earth strata, the forms of layers crumpled by volcanic forces.

This is what he starts out from, this the world he grasps and composes

anew. The various pictures need different images. He rotates a square

picture by forty-five degrees, and thus provides it a dynamic balance.

The lined structures within the square, including the various planes

intersecting at different angles thus elicit different tensions in the com-

position. You cannot move anything without changing the whole: this

therefore is a relative repose, because the least of movements upsets

the balance. Like the earth, it is seemingly calm, but the smallest

quake can radically alter it. Obviously, it is earth colours that appear in

these pictures: from glowing red through fluorescent colours to the

various of hues of brown.”

János Cs. Tóth 

Bibliography: János Cs. Tóth: „Áttetszô, dinamikus képrétegek –

Gnandt János tárlata Óbudán” (Translucent, Dynamic Image Strata), Új

Mûvészet, 2002/11.
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Gnandt János: Földmozgások ciklusból, / From the Earth Movements Cycle 1997, papír, pasztell, 53x63 cm



GONDOS ISTVÁN ISTVÁN GONDOS

1948. augusztus 28-án született Veszprémben. 

Az általános iskola elvégzése után porcelánfestést tanult Herenden, de

ezt nem fejezte be, mert szüleivel és egy lánytestvérével az akkor épülô

Leninvárosba költöztek. Miskolcon nyomdász szakképesítést szerzett,

de nem érezte jól magát az új környezetben. Szülei elváltak. 19 éves

korában tiltott határátlépés kísérlete miatt 10 hónapra ítélték.

Büntetését le is töltötte az állampusztai rabgazdaságban, ahol ellen-

zékiekkel – valamint Bibó István, Hamvas Béla írásaival – ismerkedett

meg. Ezután Pestre költözött, ahol egy ideig a Franklin Nyomdában

kéziszedôként, majd színházi díszletmunkásként, mozi fûtôként és

éjjeliôrként dolgozott. Közben könyvtárakba járt, különbözô

szabadiskolákban képezte magát. Mestereinek tartja a miskolci Pataki

János festômûvészt, tanulmányozta Vajda Lajos munkásságát, hatottak

rá barátai, Szeift Béla, O. Papp Gábor és biztatást kapott Vörösváry

Ákos mûgyûjtôtôl. 

1972-tôl kezdôdôen folyamatosan jelentek meg rajzai az Élet- és Iroda-

lomban, elôbb Nagy László, majd Bán András segítségével, valamint

Lázár István révén a Valóságban.

1974-ben megnôsült, három lánya született. Érdeklôdése a vallásfilozó-

fia felé fordult, fôleg a keleti vallások, és a teozófia érdekelték ôt, ebben

az idôszakban látogatta László András tradicionalista körét. 1981-ben

az ÉS teljes számot szentelt munkáinak, ahol Váncsa István mutatta be

mûvészetét. Ugyanezen év augusztusában – többszöri elutasítás után –

váratlanul útlevelet kapott és Ausztriába távozott. Innen elôbb

Olaszországba ment, majd Kanadában telepedett le. Utazásokat tett

Indiában és Thaiföldön. 1981 óta nem járt Magyarországon.

2003. áprilisában az Óbudai Társaskörben átfogó kiállítást rendeztek

munkáiból, az Elsô Magyar Látványtár, Vörösváry Ákos és Andrási

Gábor jóvoltából. 

Csurgó Erzsébet

„Gondosnak egyéni, de jól kiépített kódrendszere van. Valamifajta kép-

írást mûvel, legalábbis szándékai szerint; ha például lerajzolja a napot,

a rajz nem az égitestet ábrázolja, hanem a végsôkig vitt koncentrá-

cióban kialakuló szellemi állapotot, az »egyhelyûséget« jelöli. A víz és

a hegy sem csupán víz és hegy, hanem a két alapprincípium megje-

lenése, azaz jin és jang, pradzsná és upája, vagy a mi tetszik. A kulcs

a mindeneket átfogó tudást szimbolizálja, a tûzfegyver a romboló

érzelmeket vagy a káli-jugát, a szemét a legyôzött gondolatformákat.

(…) Egyszóval Gondos a maga naiv-szimbolikus stílusában a hinduizmus

és a mahájána-buddhizmus alapfogalmaival pasziánszozik, persze

a képei nem ezért figyelemreméltók, hanem ennek ellenére.”

Váncsa István

Irodalom: Váncsa István: Bemutatjuk Gondos István grafikáit, Élet és

Irodalom, 1981.

István Gondos was born in Veszprém on 28 August, 1948. 

„After primary school, he learned porcelain painting at Herend, but did

not finish this school because his family moved to Leninváros, which

just being built. In Miskolc, he became a qualified printer, but he dis-

liked the environment. His parents divorced. At the age of 19, he was

imprisoned for 10 months for illegal attempt at border crossing.

He served his sentence at the Állampuszta prisoner farm, where he

met dissidents and read the writings of István Bibó and Béla Hamvas.

Afterwards, he moved to Budapest, taking up various jobs, typesetting

at the Franklin Press, stage-handing at a theatre, fire-tending at a cine-

ma, night-watching. In the meanwhile, he studied at libraries and vari-

ous free schools. He regarded János Pataki his master, was influenced

by Lajos Vajda and his friends, Béla Szeift and Gábor O. Papp, and was

encouraged by Ákos Vörösváry.

From 1972, his graphics began to appear in the Élet és Irodalom

through the support of first László Nagy, then András Bán, and in

Valóság through István Lázár.

In 1974, he married, and now had three daughters. He began to be

interested religious philosophy, especially eastern religions and theoso-

phy; it was at this time that he attend traditionalist circle of András

László. In 1981, Élet és Irodalom devoted a whole issue on his work,

introduced by István Váncsa. In this same year, he was unexpectedly

given a passport, and left for Austria. He then went on to Italy, and

settled down in Canada. He went on major travels in India and

Thailand. Since 1981, he has not been to Hungary. 

In the April of 2003, the Óbuda Social Circle put up exhibition present-

ing his whole oeuvre with the generous support of the First Hungarian

View Collection Ákos Vörösváry and Gábor Andrási.”

Csurgó Erzsébet

“Gondos has an individual, but well-constructed code system. He culti-

vates some sort of pictography, at least according to his intentions; if,

for instance, he makes a drawing of the sun, it is not a depiction of

the celestial body, but signifies a spiritual state, a “single-placedness”,

coming into being through concentration taken to its extremes. Water

and mountain are also not simply some water or a mountain, but the

appearance of two basic principles, yin and yang, prajna and upaya, as

you wish to call them. The key symbolizes all-encompassing knowl-

edge, the firearm destructive emotions or the Kali Yuga, rubbish the

vanquished types of ideas. […] In a word, Gondos, in his own naïve

symbolic way, plays patience with the basic concepts of Hinduism and

Mahayana Buddhism; of course, his pictures are noteworthy not

because, but in spite of this.”

Váncsa István

Bibliography: István Váncsa: „Bemutatjuk Gondos István grafikáit”

(Introdction to István Gondos’s Work), Élet és Irodalom, 1981.
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Gondos István: Cím nélkül, / Untitled 1972, vászon, akril, 80x120 cm

Gondos István: Cím nélkül, / Untitled

1972, vászon, akril, 80x60 cm



GROSS-BETTELHEIM JOLÁN JOLÁN GROSS-BETTELHEIM

1900. január 28-án született Nyitrán és 1972. július 29-én hunyt el

Budapesten.

1918-19-ben a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolára járt. Mestere Edvi

Illés Aladár és Berény Róbert volt. 1919 és 1925 között különféle külföl-

di iskolák látogatója volt: Kunstgewerbeschule, Bécs (1919-20), mestere

Emil Orlik; Akademie der Bildende Künste, Berlin (1920-22), mestere

Karl Hofer; Grande Chaumière Akadémia, Párizs (1922-24); Cleveland

School of Art (1925), mestere Henry Kelly. 1925-55 között az USA-ban

élt. 1956-ban tért vissza Magyarországra.

„Budapesten készült, korai olajfestményeire hatással volt a Nyolcak,

közülük is Berény Róbert puritán expresszionizmusa. 1920-22 között

Berlinben Futott fel – egyetlen fantasztikus lendülettel – pályájának

legfényesebb, s munkásságában teljesen egyedülálló csúcsára. Berlini

pasztellkréta képeinek látomásos, nagy erejû tájai iszonyú energiákkal

szinte leszakadnak a papírról. Rajtuk, vaskos, szálas, fekete kontúrokkal

szigorú kompozíciókat rajzol fel: dôlô, lendülô hegyeket, ívben meg-

hajló vízpartot, átlósan rohanó fatörzseket, folyóként zuhogó felhôket.

A sötét kontúrok között érzéki színfelületek izzanak: mély tüzû kékek,

vörösek, élesen csendülô lilák, a teret felszabdaló, világító fehérek. 

Ez az expresszív színkavalkád a berlini évek elmúltával nyomtalanul tûnt

el, Gross-Bettelheim soha többé festett ilyesmit. 1925-ben az USA-ba

költözött. Itt 1955-ig többnyire fekete-fehér grafikai lapokat: szénraj-

zokat, litográfiát, rézkarcot, késôbb pasztellrajzokat készített. Rajtuk 

a német expresszionizmus és verizmus hatása érezhetô. (…) A korszak

legértékesebb lapjai az amerikai nagyváros élményébôl táplálkoznak:

hidak, kábelhidak, felüljárók, utak, gyárak, futószalagok sötét, szigorú

kompozíciói, amelyeket szinte szétfeszít valami különös belsô mozgás.

(…) Élete utolsó éveiben ablakából látott kertrészleteket vetett papírra,

csöndes, fáradt, részletezô rajzokat. Hazai kiállításain elôször mint

baloldali mûvészt méltatták; valódi értékére: nagy erejû expresszioniz-

musára a legutóbbi évtizedben figyeltek fel.”

Kernács Gabriella

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, 1999;  

Jolán Gross-Bettelheim was born in Nyitra on 28 January, 1900,

and died in Budapest on 29 July, 1972. She studied at the MKF in

1918-19. Her master was Aladár Edvi Illés and Róbert Berény. Between

1919 and 1925, she attended various schools abroad, such as:

Kunstgewerbeschule, Vienna (1919-20), her master being Emil Orlik;

Akademie der Bildende Künste, Berlin (1920-22), her master being Karl

Hofer; Académie de la Grande Chaumière, Paris (1922-24); Cleveland

School of Art (1925), her master being Henry Kelly. She lived in

the USA between 1925-55, and returned to Hungary in 1956.

“Her early oils made in Budapest were influenced by The Eight, especially

Róbert Berény’s puritan expressionism. With a single, fantastic swing,

she rose to the absolute, unique summit of her whole life work in

Berlin. The powerful visionary landscapes filled terrific energy of her

Berlin pastels seem to break loose of the paper. She draws her compo-

sitions with thick, fibrous contours: mountains tilting r swinging, river

bank bent in an arc, tree trunks running diagonally, clouds falling like

rivers. Sensual surfaces of colour glow between dark contours: deep

fiery blues, reds, sharply ringing purples, space-diving, shining whites.

This expressive cavalcade of colours disappeared without leaving any

trace after Gross-Bettelheims Berlin years; she never again painted any-

thing akin. In 1925, she moved to the USA. She mostly worked in

graphics: drawings in chalk, lithographs, engravings and later on pas-

tels. These were markedly influenced by German Expressionism and

Verism. […] The most valuable sheets in this period drew their subjects

from American metropolitan life: dark, strict compositions of bridges,

cable bridges, flyovers, roads, factories, conveyor belts, almost bursting

with some inner movement. […] At the end of her life, she drew the

details of the garden she saw from her window; these were silent,

weary, particularizing graphics. At her first Hungarian exhibitions, she

was appreciated for her left-wing art; her genuine value, her powerful

Expressionism has only recently been really noticed.

Gabriella Kernács

Bibliography: KMML.
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Gross Bettelheim Jolán: Pozsonyi öreg házak, / Old Houses in Pozsony 1923 k., papír, szén, 107x80 cm



GUBIS MIHÁLY MIHÁLY GUBIS

1948. április 4-én született Békéscsabán és 2006. május 17-én tragikus

körülmények folytán hunyt el a németországi Mundelsheimben.

Szülôhelyén temették el.

Autodidakta képzômûvész. Érettségi után a Kner Nyomdában tanult.

1967-68-ban a Mártélyi Mûvésztelepet, Békéscsabán Mokos József

szakkörét, 1969-70-ben, Budapesten a Gutenberg és Vasas

képzômûvészeti szakköröket látogatta, de megfordult a Hajdúnánási és

a Tokaji Amatôr Képzômûvészeti Táborokban is. 1974-ben a Magyar

Hirdetô békéscsabai részlegében dolgozott és egy tanulmányút során

az NDK-ban elsajátította az ipari szitanyomás technikáját. 1975-ben

a MEZÔGÉP Vállalatnál kreatív reklámgrafikai munkákkal foglalkozott és

részt vett a Békéscsabai Országos Grafikai Mûvésztelep létrehozásában

és munkájában is. 1976-ban a Budapesti Mûhely hatására barátaival

megalakították a Békéscsabai Mûhelyt, majd 1978-ban a Békés Megyei

Fiatal Alkotók Körét (FAK). 1981-ben finnországi tanulmányúton járt.

1984-ben önálló kiállítása volt a szentendrei VLS Pincemûhelyében, ettôl

kezdve minden jelentôsebb VLS kiállításon részt vett, a VLS állandó

tagjai közé tartozott. 1984-85-ben két hollandiai tanulmányutat bonyolí-

tott le. 1986-ban a grödingei Layota Art Stúdió vendége volt. 1986-88-

ban ún. „erdôkiállításokat”, „földgrafikákat”, „föld- és botszobrokat”

készített Gyula környékén, az erdélyi Hargitán (RO) és Mikkeliben (FIN).

Számos szakmai díj tulajdonosa. A Patak csoport (1994) és a Fonyi

Kertalja Mûvésztelep alapító tagja. 

Fiatalon ismerkedett meg Moholy-Nagy László munkásságával és 

a Bauhaus nézeteivel, késôbb a Budapesti Mûhely alkotóinak geomet-

rikus-konstruktivista szemléletû mûvei befolyásolták pályáját.

Kezdetben a multiplikáció elméletén és gyakorlatán alapuló grafikákat,

festményeket, gyûrt hálósfilmeket, hajlított alumíniumszobrokat készí-

tett, de diaporáma-vetítéssel és fényszobrászattal is foglalkozott.

Mûvészetének alfája és ómegája a vonal volt. A 80-as évek elsô felétôl

kezdôdôen konstruktív-strukturalista vonalhálói fellazultak, ettôl kezdve

mûvei egyre inkább a gesztusok nyelvén beszéltek. Fokozatosan

kialakult több alapelemre épülô, rendkívül expresszív, drámai feszült-

ségekkel teli, monomániásan egyszerû és mégis kreatívan változatos,

kombinációkban gazdag, emblematikus kontúrokat alkalmazó, szenve-

délyes grafikai és festészeti formavilága, illetve szimbólumrendszere

(kereszt, zászló, szék, torony, létra, obeliszk, kabát, (toló)kocsi vagy

szekér, sátor vagy mell-forma stb.).  Sokoldalúságát haláláig megôrizte.

Az anyaggal szemben nem voltak gátlásai: expresszív módon hegesz-

tett, csiszolt, festet, köszörült, rajzolt, fûrészelt, ácsolt stb.). Minden

mûfajban otthon érezte magát (táj- és földmûvészet, installáció,

plasztika, performansz, alkalmazott grafika stb. Élete utolsó perió-

dusában az „5+2” – Öt kontinens + az Északi- és a Déli-sark inter-

kontinentális székszobor állítási világprogramján dolgozott.

Novotny Tihamér

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 1999; A Szentendrei

Vajda Lajos Stúdió (antológia), Szentendre, 2000, (szerk.: Novotny T. -

Wehner Tibor); Gubis Mihály, Szentendre, 2001, (szerk.: Novotny T.);

Novotny T.: A Székember trónja üres..., Bárka, 2006/4.

Mihály Gubis was in Békéscsaba on 4 April, 1948, and died in tragic

circumstance in Mundelsheim, Germany, on 17 May, 2006. He was

buried in his birthplace.

He was an autodidact. After secondary school, he learned printing at the Kner

Press. He participated at the Mártély artists’ colony in 1967-68, the painting

circle of József Mokos in Békéscsaba in between 1969-70, and at the Buda-

pest Gutenberg and Vasas art circles, as well as the Hajdúnánás and Tokaj

amateur art camps. In 1974, he worked at Békéscsaba branch of the

Hungarian Advertising Agency, and went to the GDR and acquired the tech-

niques of industrial screen-printing. In 1975, he produced creative advertise-

ment graphics for the Mezôgép Factory, and participated in organizing and

the work of the Békéscsaba National Graphics Workshop. Taking the cue

from the Budapest Workshop, he and his associates established the

Békéscsaba Workshop in 1976, and a the Békés County Young Creative

Artists’ Circle (FAK) in 1978. In 1981, he went on a study tour of Finland.

In 1984, he put up a one-man show at the VLS cellar workshop; from then on

he participated at all major VLS exhibitions, and became a permanent mem-

ber of the studio. In 1984-85, he went on two study tours of Holland. In 1986,

he was a guest artist of the Grödinge Layota Art Studio. In 1986-88, he made

so-called “forest exhibitions”, “earth graphics” and “earth and stick statues”

around Gyula, on the Hargita in Transylvania (Romania) and in Mikkelin,

Finland. He has been awarded several prizes. He is a founding member of the

Patak Group (1994) and the Fony Kertalja (Backyard) Artists’ Colony.

“He got acquainted with the work of László Moholy-Nagy and the

Bauhaus concepts at an early age, and he was later influenced by the

geometric-constructivist works of the Budapest Workshop. Initially, he

produced graphics and paintings, reticulate films and bent aluminium

sculptures based on the theory and practice multiplication, but was also

interested in son et lumière and light sculpture. The alpha and omega of

his art has been the line. From the first half of the 1980s, his construc-

tivist-structuralist line grids began to loosen up, and his pictures started

to speak the language of gestures. He gradually developed a new,

extraordinarily expressive, passionate pictorial and graphic world of forms

based on several base elements, which is full of dramatic tension, mono-

maniacally simple and creatively variegated, rich in combinations, and

uses emblematic contours and a system of symbols (cross, flag, chair,

tower, ladder, obelisk, coat, (push) cart or wagon, tent or breast form,

etc.). He was versatile to the last. He had no scruples about material: he

welded expressively, he polished, painted, ground, drew, sawed, scaffold-

ed, etc.). He felt at home in genres (landscape and earth art, installa-

tions, sculpture, performance, applied graphics, etc. In the last period of

his life, he was involved in the “5+2” – Five Continents + North and

South Poles – intercontinental chair sculpture erection world project.

Tihamér Novotny 

Bibliography: KMML; A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió (antológia),

Szentendre, 2000, (Tihamér Novotny and  Tibor Wehner eds.); Gubis

Mihály, Szentendre, 2001, (Tihamér Novotny ed.); Gubis Mihály: A szék

(The Chair), Békéscsaba, 2005; Tihamér Novotny : „A Székember trónja üres:

Gubis Mihály (1948-2006) képzômûvész, halott” (The Throne of the Chair

Man is Empty: the Artis Mihály Gubis is Dead [1948-2006]), Bárka, 2005/4.
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Gubis Mihály: Abortusz, / Abortion 1989, textil, akril, 134x200 cm



COLLECTION I88GYÛJTEMÉNY I .

Gubis Mihály: Hármaskép I., / Triple Picture 1991, papír, szitanyomat, (9/20), 72x52 cm
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Gubis Mihály: „Dorkó” 1995, papír, vegyes technika, 62,5x82 cm (069gubis.)



GVÁRDIÁN FERENC FERENC GVÁRDIÁN

1950. november 21-én született Budapesten. 

Középiskoláit a Roth Gyula Erdészeti Technikumban végezte,

Sopronban. 1970-ben, elsô díjat kapott Gyôrben a Kisfaludy Napok

diákoknak meghirdetett képzômûvészeti pályázatán. Ez inspirálta arra,

hogy rendszeres képzômûvészeti tanulmányokat folytasson. Tanára

Szlávik Lajos volt. 1982-88-ban a Magyar Képzômûvészeti Fôiskola szob-

rász szakára járt. Mestere Vigh Tamás volt. Tagja a Magyar Alkotómû-

vészek Országos Egyesületének (MAOE), a Magyar Szobrász Társasá-

gnak és a REGIOART Dél-Buda Környéki Regionális Mûvészeti Egyesü-

letnek. Köztéri mûvei állnak a Kispesti temetôben, Diszelben,

Kisújfaluban (SZL) és Budaörsön. 

Kedveli a személyessé átírt mitológiai és krisztológiai témákat, valamint

a prehistorikus formákat és az ôsi kultúrák jelképrendszereit. Régebben

elsôsorban kôvel foglalkozott, újabban fából, kötözô anyagokból, nád-

ból és méhviaszból, kis és nagyméretben készíti szobrait. Egyetlen

példányban összerakott, felépített kisplasztikáiról mindig csak egyetlen

bronzmásolatot öntet. Jelenleg az Illatos úti Kézmûipari Szakközép- és

Szakiskola mûvésztanára.  

Novotny Tihamér

„…Ezek a formák, melyek a Kezdet vidékein hemzsegnek s riogatják,

falják, ölik, elviselik és szeretik egymást – meg amelyek egyedi

magányosságukban bôrük fém-rovátkáit, görcseit feszítô szomorúsá-

got, pöffeszkedést, árválkodást, ûzöttséget, idôtlen nyugalmat s korlát-

lan mivoltot mutatnak –, e formalények arról beszélnek, hogy fájdalmas

és szép a mítoszban tartózkodni, s hogy a Kezdet a legszebb vidék. (…)”

Cukor György

„Az »ellengô« és mégis biztos, sok helyütt statikailag bravúros figurákat

– a hátán fekvô, széles csípôjû, szúrós mellû nôi aktot (Kiemelt helyen

I.), a Kis katedrális hosszú felsôtestû nyugságos hölgyét, a kifeszítetten

is szállongó mitológiai=képzet ég-föld irányultságát (Lélekmadár

kertben), a keresztmaradványon lévô Corpus plasztikai ûrhidegségét

(Stáció) – nem csupán az anyagalakító szenvedély álmodta-formálta

ilyenné, hanem a kéz mozgását irányító mítoszi-mitológiai képzet is.

Ez utóbbit tekintve csaknem hevületet mondtam, hiszen a Biblia és

a különféle népek jelképei – a kereszthalál éppúgy, mint a felsôbb

hatalmak és az embervilág között közvetítô sámán vagy a nyers alvilági

erô, ugyanakkor a bölcsesség és ôstudás szimbólumaként ismert lény

stb. – olyan, plasztikailag eleven szobor-valósággá váltak, hogy kevésbé

patinázott felületük hullámzásakor érezni a szellemet kordában tartó

anyag feszültségét.” 

Szakolczay Lajos

Irodalom: Gvárdián Ferenc szobrászember 1997,(katalógus);Gvárdián

Ferenc szobrászember 2003, (katalógus); Szakolczay Lajos: Mito-

logikus én-kifejtések, Mai magyar kultúra, 2005/7.

Ferenc Gvardián was born in Budapest on 21 November, 1950. 

He attended the Gyula Roth Forestry Technical School, Sopron. In 1970,

he was awarded first prize at the students’ arts competition at the Gyôr

Kisfaludy Days. This encouraged him to take up regular studies in the

arts. His teacher was Lajos Szlávik. He studied sculpture at the MKF, his

master being Tamás Vigh. He is a member of the MAOE, the Society of

Hungarian Sculptors and the REGIOART, South Buda Regional Artist

Society. He has statues on display in the Kispest cemetery, in Diszel, in

Kisújfalu (Slovakia) and Budaörs.

“He is fond of mythological and Christological subject, prehistoric forms

and the symbol systems of primeval cultures. Earlier on he worked

mostly in stone, but recently he has been making both small and large

scale statues from wood, binding materials, reeds, beeswax. He has his

statuettes he assembles and constructs cast in single bronze copies.

He is art teacher at the Illatos Street Technical School, Budapest.”

Tihamér Novotny 

“… These shapes, which swarm in the regions of the Beginning, and

scare, eat, kill, bare and love one another, and which show a sorrow,

a conceit, a lonesomeness, a pursuedness, a timeless peace and

boundlessness forcing the metallic grooves of their skin, their cramps,

these form beings speak of pain and beauty of residing in myth, and

of the most beautiful region of all, the Beginning…”

György Cukor 

“Though ‘swinging away’, these secure, statically brilliantly executed

figures – the nude lying on her back with her broad hips and prickly

tits (In an Marked Place), the restive woman with long a bust in Little

Cathedral, the heavenly and earthly orientation of the mythological

concept that flies though crucified (Spirit Bird in the Garden), plastic

space coldness of the Corpus on the cross remnant (Station) – were

dreamed and fashioned in this way by not only the passion to shape

matter, but the mythological conception steering the movement of the

hand. I was about to say enthusiasm, for the symbols of the Bible and

the various peoples – the death on the cross just as much as the

shaman mediating between the powers above and the world of man,

the raw power of hell, the being otherwise known as the symbol of

wisdom and primeval knowledge, etc. – became such vivid sculptural

realities that we sense the tension of the material keeping a hold on

spirit as their less patinated surfaces quiver.”

Lajos Szakolczay 

Bibliography: Gvárdián Ferenc szobrászember1997, (Ferenc Gvárdián,

the Sculptor Man; catalogue); Gvárdián Ferenc szobrászember

2003, (Ferenc Gvárdián, the Sculptor Man; catalogue); Lajos

Szakolczay: „Mitologikus én-kifejtések” (Mythological Self-Expositions),

Mai magyar kultúra, 2005/7.
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Gvárdián Ferenc: Afrikai figura, / African Figure 2000, bronz, 22x7x7 cm



GYARMATHY TIHAMÉR TIHAMÉR GYARMATHY

1915. március 8-án született Pécsett és 2005. január 9-én hunyt el

Budapesten.

1933-ban kezdte tanulmányait a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán.

Mesterei Vaszary János és Kandó László voltak. 1937-39-ben tanul-

mányutakon járt Nyugat-Európában. 1945-ben az Európai Iskola tagjai

közé választották; 1946-tól az Elvont Mûvészek Magyarországi Csoport-

jának, illetve a Galéria a 4 Világtájhoz alapító tagja volt. 1971-tôl

újabb körutazásokat tett Nyugat-Európában, dolgozott és kiállított

Belgiumban. 1973-ban két hónapot Afrikában töltött.

Fontosabb díjai és kitüntetései: Kormányzósági Ezüstkupa, Nápoly

(1977); XII. Festival Cagnes-sur-Mer (FR), a zsûri különdíja (1980);

Érdemes mûvész (1985); Kiváló mûvész (1987); Kossuth-díj (1990).

„1937-tôl utazásokat tesz Olaszországban, Franciaországban, Német-

országban és Svájcban. Megismerkedik Beöthy Istvánnal, Piet

Mondriannal, André Bretonnal, Jean Arppal és Max Bill-lel. Ezek a kap-

csolatok készítik elô azt a szemléleti fordulatot, amit a hazatérés után

a Kállai Ernôvel és Kassák Lajossal kötött barátság tesz véglegessé. 

A festô 1945-46-ban az önálló csoporttá szervezôdô magyar absztrak-

ció egyik kulcsfigurája lesz. A Kállai-féle Új világkép a '40-es években

Gyarmathy számára új univerzumot tár fel, amely egyszerre makro- és

mikrokozmikus jellegénél fogva a képzômûvészet hagyományos

térérzékeltetô eszközeivel bejárhatatlannak bizonyul. Ez az imaginárius

„gondolati tér” s a benne zajló történések képezték festészetének

szinte kizárólagos témáját, melyen kisebb kitérôktôl eltekintve 1946

óta dolgozott. (…) A '60-as években a teória érzéki látvánnyá

lényegítésének eszköze a mértani elemeket felhasználó, lapidáris egy-

szerûségû új rendszer lesz, amely az évtized végére kiérlelt egyéni stílus

legfontosabb összetevôje. E jelrendszer, e képi nyelv segítségével filozó-

fiai és vizuális értelemben vett világmodell is születik. Az euklideszi

geometrián alapuló reneszánsz perspektíva és a kanti szemléleti tér

vizuális egyeduralmának megtörésén fáradozó festô Kállai bioromanti-

ka elméletére figyelve »a természet rejtett arcát« sem tévesztette szem

elôl. Festészetének kétarcúsága tükrözi ezt a bipolaritást. Az atek-

tonikus, szerves asszociációkat keltô formák nem pusztán a metafizikus

szorongás pszichés lenyomatai, hanem a rácsszerkezetbe rendezett,

magnetikus erôkkel átjárt spirituális tér ellenpontjai.”

Várkonyi György

Irodalom: György Péter - Pataki Gábor: Az Európai Iskola, Bp., 1990;

Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, 1999.

Tihamér Gyarmathy was born in Pécs on 8 March, 1915, and died in

Budapest on 9 January, 2005. He began his studies at the MKF in

1933, under the mastership of János Vaszary and László Kandó. He did

study trips in Western Europe in 1937-39. He was elected to be a mem-

ber of the European School in 1945; in the following year he joined the

Hungarian Abstract Artists’ Group, and was a founding member of

Gallery for the 4 Cardinal Points. From 1971, he again went on tour of

Western Europe, and also worked and exhibited in Belgium. He spent

two months in Africa 1973.

His major prizes and honours include: Provincial Silver Cup, Naples

(1978); special prize of the jury at the 12th Cagnes-sur-Mer Festival,

France (1980); Artist of Merit (1985); Outstanding Artist (1987);

Kossuth Prize (1990).

“From 1937, he goes on tours of Italy, France, Germany, and

Switzerland. Becomes acquainted with István Beöthy, Piet Mondrian,

André Breton, Jean Arp, and Max Bill. These contacts had prepared the

intellectual turn-about that was to be finalized through the friendships

with Ernô Kállai and Lajos Kassák. Gyarmathy became one of the

key figures in Hungarian abstractionism, which established itself as an

independent group in 1945-46. Kállai’s New World View opened up a

new universe for him, which, due to its both macrocosmic and micro-

cosmic nature, could never have been traversed by the traditional

painterly means of rendering space perceptible. This imaginary

“thought space” and the events taking place within them almost exclu-

sively constitute the subject matter he worked from 1946. […] By the

60s, the means of substantiating theory into sensual vision was a

pithily simple new system of geometric elements, which would be

the most important component of his mature style by the end of the

decade. By the help of this system of signs, this pictorial language, a

new model of the world came into being in both a philosophical

and a visual sense. Striving to overthrow the visual tyranny of the

Renaissance perspective based on a Euclidean geometry and of the

Kantian view of space, the painter, taking heed of Kállai’s ‘bioroman-

ticism theory’, did not overlook ‘hidden face of nature” either. The

Janus-faced nature of his painting is reflected in this bipolarity. Forms

eliciting non-tectonic, organic associations are not merely the psychic

impressions of metaphysical anxiety, but the counterpoints of a spiri-

tual space imbued magnetic forces ordered in a grid.”

Várkonyi György

Bibliography: Péter György –Gábor Pataki: Az Európai Iskola (The

European School), Budapest, 1990; KMML.
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Gyarmathy Tihamér: Látás és alkotás, / Vision and Making 1972, papír, szitanyomat, (55/100), 60x43 cm



GYÖRGY CSABA BORGÓ CSABA GYÖRGY, BORGÓ

1950. május 10-én született Marosvásárhelyen [Târgu Mures, (RO)].

Tanulmányait 1973-75 között a Kolozsvári Református teológián, majd

1976-80 között a Ion Andreescu Képzômûvészeti Fôiskola festô szakán

végezte. 1986 óta él Magyarországon. Tagja a szentendrei Grafikai

Mûhelynek, a Vajda Lajos Stúdiónak (VLS), a MAMÛ Társaságnak,

a Túlsó Part csoportnak, a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesüle-

tének (MAOE), a Magyar Képzô-és Iparmûvészek Szövetségének. Készít

festményeket, grafikákat, szobrokat, monumentális gobelineket és

installációkat, s esetenként performanszokban is részt vesz. Számtalan

szakmai díj tulajdonosa.

Fontosabb díjai: Neufeld Anna Emlékdíj (1991); Kulturális díj, Száz-

halombatta (1996); Munkácsy-díj (2002).  

György Csaba Borgó már a '80-as évek elejére kidolgozta igen karakte-

ressé váló mûvészetének „szerkezeti” alapelveit, amelyre mintegy zárt

rendszert képezô erôvonalhálóra felaggatta szertartásszerû logikával

felépülô, profanizált magánvallásának emblematikus-szimbolikus jeleit,

fantázia-tárgyait és élôlényeit. Különös mûvészetét a következô azonos

intenzitású kulcsfogalmakkal lehetne a legmegfelelôbben meghatá-

rozni: Szubjektív kozmológia (mert a filozófiai és paravallásos síkon

megfogalmazódó énképének tér- és idôbeliségét absztrakt jel- és szim-

bólum-rendszerekkel teszi képileg érzékletessé). Énkép-teremtésének

legfôbb vizuál-logikai segédeszközei pedig a következôk:

Szimmetriaelv (mintha az ember két keze egyszerre mozogna, egy-

szerre rajzolna, s a kisebb-nagyobb módosulásokat csupán az agyfél-

tekék más-más beállítottságai artikulálnák); Kétszarvú szillogizmus

(formai szempontból nézve az a vizuállogikai folyamat, amikor két

„elôzménybôl” jutunk el a „zárótételig”); Egyszarvú enklitika (amelyen

egy vizuális hangsúly melletti vizuális hangsúlytalanságot, vagyis egy

saját hangsúly nélküli forma megkettôzését kell értenünk egy

képzeletbeli vagy egy jelképileg érzékletessé tett függôleges tengely

mentén; Hermeneutikus dialektika (amelyen a kép szín és formafej-

lôdésének ellentmondásokon és kölcsönhatásokon alapuló zárt, belsô

folyamatát kell értenünk).

A mûvész emitt szenved, sírdogál és imádkozik, amott pedig játékosan

pajzánkodik képi „legendáriumának” szereplôivel. Leállíthatatlan jelhal-

mozó gesztusaival mintegy végtelen sokaságában szemléli a Létet.

Olyan költôi világteremtés ez, ahol a mûvész a család- és kultúrtörténeti,

sôt kultúrfilozófiai utalások „heraldikussá” tett nyelvezetén, a keresz-

ténység elôtti és utáni vallások átszemélyesített, emblematikussá tett

szimbólumain, illetve a népmûvészet-, a templom-, és várépítészetbôl

merített motívumok szubjektív elvonatkoztatásain keresztül, valamint

az alkotói önkény és fantázia segítségével teremti meg egyetemes

igényû, szimmetrikus képi jelrendszerét. Szubjektív „heraldikája” nem-

csak magán-mitologikus jellegû, de szinte észrevétlenül olvasztja

magába az úgynevezett „virágos reneszánsz” címeres leveleinek, 

a falusi református templomok kazettás mennyezeteinek képszer-

kesztési elveit és szimbolikáját is.

Novotny Tihamér

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, 1999; Novotny T.: Szét-

guruló üveggolyókban, Szentendre, 2004. 

Csaba György, Borgó, was born in Marosvásárhely (Târgu Mures,

Romania). He studied at the Reformed Theological Academy between

1973-75 and at the Ion Andreescu Academy of Fine between 1976-80.

He settled in Hungary in 1986. He is a member of the Szentendre

Graphics Workshop, the VLS, the MAMÛ Society, the Other Bank, the

MAOE, the MKISZ. He makes paintings, graphics, statues, monumental

tapestries, and installations, and occasionally participates in perform-

ances. He has been awarded several prizes and honours, the most

important one being: the Anna Neufeld Memorial Prize (1991); the

Cultural Prize of Százhalombatta (1996); the Munkácsy Prize

(2002).

“As early as the 1980s, Borgó fashioned the characteristic “structural”

principles of his art, which as closed system of a grid of lines of force

he strew with emblematic and symbolic signs, imaginary objects and

beings of his profane private religion built on a ritual logic. His idiosyn-

cratic art could defined with the following terms: a subjective cosmolo-

gy (as he renders the temporality and spatiality of his self-image formu-

lated on a philosophical and para-religious plane visible through

abstract systems of signs and symbols). The major visual and logical

means of his self-image creation are: the principle of symmetry (as

though both hands of someone were simultaneously moving and

drawing, and the minor or major modifications were articulated by the

different dispositions of the two cerebral hemispheres); the two-horned

syllogism (from a formal perspective, the visual logical process in which

we reach a “conclusion” from two “premises”); the one-horned enclisis

(by which we mean a visual non-accentuation beside a visual accentua-

tion, i.e. the duplication of a form without an accent of its own along

an imaginary or symbolically perceivable vertical axis); and a hermeneu-

tical didactics (whereby we mean the closed, inner process based on

contradictions and interactions of the development of the colours and

forms of the picture).

Here the artist suffers, weeps and prays; there he frolics with the fig-

ures of his of pictorial “legendary”. With his sign-accumulating gestures

that can never be stopped, he sees Existence in its infinite multitude.

His is such a poetic world creation wherein the artist makes a universal

system of pictorial, symmetrical signs through a language of family and

cultural historical, even philosophical allusion made “heraldic”, through

personalized symbols of pre- and post-Christian religions made

emblematic, as well as through the subjective abstractions motifs

drawn from folk, church and castle architecture, and through creative

arbitrariness and fantasy. His subjective “heraldry” not only bears the

features of a private mythology, but also absorbs, almost unnoticeably,

the pictorial structuring principles and symbolism of the so-called “flow-

ery Renaissance” and village Reformed churches.”

Tihamér Novotny

Bibliography: KMML, 1999.; Novotny T.: Szétguruló üveggolyókban

(In Marbles Rolling Away), Szentendre, 2004.
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György Csaba Borgó: Stick „E. E.”, 1997, papír, szitanyomat, (  ), 90x65 cm

György Csaba Borgó: Stick „W. R.”, 1997, papír, szitanyomat, (  ), 80x65 cm



GYÔRFFY SÁNDOR SÁNDOR GYÔRFFY

1951. június 26-án született Kapolcson.

A növény- és állatvilág közelsége döntô hatással volt szellemi fejlôdésére.

1970-ben Budapestre költözött. Az érettségi után két évig a Kirakat-

rendezô és Dekoratôr Iskolába járt, majd ezt követôen idôs, progresszív

szemléletû mesterek mellett tanult festészetet és grafikát. Kapcsolatba

került több általa választott avantgárd szemléletû mûvészcsoporttal (pl.

PLAN•K, 1975; Vajda Lajos Stúdió, 1976; ART-el, 1979 /alapító tag/ stb.)

1976 óta kiállító mûvész. Számos tanulmányúton járt Nyugat-Európában,

hazai és külföldi mûvésztelepeken dolgozott, valamint szimpóziumok

résztvevôje volt. Ösztöndíjasként hosszabb idôt töltött Nyugat-Berlinben

(1988) és az Amerikai Egyesült Államokban (1990). Különbözô kulturális

rendezvények szervezôjeként is ismert (pl. Rézonances, francia-magyar

mûvészeti fesztivál, 1991; Mûvészetek Völgye, Kapolcs, 1992-99; 1992-tôl

AGORA Budapest, képzômûvészeti és zenei workshop; 1997-tôl Mura-

vidék Baráti Kör Kulturális Egyesület kiállításai és irodalmi mûsorai). Tagja

a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének, a Magyar Képzômû-

vészek és Iparmûvészek Szövetségének, a Magyar Grafikusmûvészek

Szövetségének, a Magyar Festôk Társaságának, a Magyar Illusztrátorok

Társaságának, a VLS Kulturális Egyesületnek, a MAMÛ Társaságnak és

a Muravidék Baráti Kör K. Egyesületnek. A képzômûvészet szinte minden

mûfajában otthonosan mozog. 

Gyôrffy Sándor 1997-tôl kezdôdôen rétegrôl-rétegre építi fel újabb képeit.

A végsô befejezésig lépésrôl-lépésre mindig mellétesz, melléilleszt és hoz-

záad valamit a már megszületett képmezô-réteghez (rétegekhez), és sem-

mit sem vesz el – ha csak a geometrikus, emblematikus kihagyásokkal és

a ragasztócsíkos kifedésekkel nem – a már meglévô alapfelületbôl

(alapfelületekbôl). Ezért az ô tárgyiasult, vizualizált retinafilozófiája a „fecse-

gô felszín” dinnyehéjaként úszkál a titkokat rejtô mélységek felett, mert

mégis csak „a legmélyebb a bôr” –, ahogy Paul Valéry mondaná. Ezeken

a képtípusokon rendszerint valamilyen talált tárgy vagy tárgyak felülete-

inek az egyszeri vagy többszöri felhasználásán, átnyomásán, átpréselésén,

levonásán (pl. vaslemez, kerítésdeszka, rajztábla, fotó-fénymásolat, szöveg-

tábla, lábtörlô, festékvödör stb.), a nyomhagyások véletlenszerûségén

(lásd felületképzôdés), és a tudatos továbbalakításokon (a színharmóniák

és kompozíciós arányok megválasztása), az elforgatásokon és illesztéseken

(szimmetriák és aszimmetriák megkomponálása) van a hangsúly. – Lénye-

gében négy alapelemet használ legújabb akril festményein: a szabályos

trapézét, a háromszögét, a téglalapét és az íves formáét. Ezek variálódá-

sait leginkább az egypéldányos szerigráfiáin követhetjük nyomon, ahol

a hiba, a rontás, a becuppanás képezi a mû kiindulási alapját, az alapele-

mek elforgatásai, összeillesztései, elcsúsztatásai, és egymásra préselései

pedig a folyamat végteleníthetôségét illusztrálják. 

Festményfelületeinek finom színharmóniáit és leírhatatlan, egyszerre mo-

dern és antikizáló színeit és színkeveréseit a festékek festôkéssel történô

egymásba és egymásra dolgozásával éri el. Ugyanakkor elvont, dekoratív

síkgeometriájának létezik egy épületekre, oromfalakra, tetôkre, fölülnézeti

udvarokra emlékeztetô asszociációs mezôje is, amivel viszont megidézi

a szentendrei festészet konstruktív hagyományait is.

Novotny Tihamér

Irodalom: Novotny T.: Gyôrffy Sándor, ART-el Bt, 1995; Szétguruló

üveggolyókban, Szentendre, 2004.

Sándor Gyôrffy was born at Kapolcs on 26 June, 1951. The nearness of

the world of plants and animals had determined his intellectual devel-

opment. In 1970, he moved to Budapest. After finishing secondary

school, he attended the Window-dresser and Decorator School for two

years. Then, he studied painting and graphics under older masters of a

progressive bent. He joined several avant-garde groups of his choice

(e.g. PLAN•K, 1975; VLS, 1976; founding member of ART-el, 1979).

Since 1976, he has been regularly exhibiting. He has been several study

tours in Western Europe, participated at artists’ colonies at home and

abroad, as well as symposia. As a scholarship grantee, he spent longer

periods in Berlin (1988) and the USA (1990). He is well-known organiz-

er of various cultural events (e.g. Rézonances, the French-Hungarian

Art Festival, 1991; the Valley of the Arts, Kapolcs, 1992-99; AGORA

Fine Arts and Music Workshop, since 1992; the exhibitions and literary

readings of the Mura Region Friends’ Circle Cultural Society, since

1997). He is a member of the MAOE, the MKISZ; the MGSZ, the MFT,

the MIT, the VLS Cultural Society, the MAMÛ Society, the Mura Region

Friends’ Circle. He is at home in almost all genres of the fine arts.

“Since 1997, Sándor Gyôrffy has been building his pictures layer by

layer. Until finally finishing, step by step he keeps adding or fitting

something to the ready layer (layers) of the pictorial field, and never

removes anything from the ready base surface (surfaces) except for

geometric, emblematic omissions and coverings. Thus his objectified,

visualized retina philosophy floats as a melon rind on the “chatting sur-

face” hiding mysteries in the depths, for, as Paul Valéry would have it,

“the deepest is the skin”. These types of picture emphasize the use or

several uses, the pushing or pressing through, the printing of the sur-

face or surfaces of a finding or findings (e.g. metal plate, fence plank,

drawing board, photo or photocopy, message board, door mat, paint

bucket, etc.), the accidence of leaving their marks (see surface shap-

ing) and the conscious further formation they undergo (the choice of

colour harmonies and compositional proportions), and their rotations

and fittings (the composition of symmetries and asymmetries).

Essentially, Gyôrffy uses four basic elements in his latest acrylics, namely:

the regular trapezium, the triangle, the rectangle and the arced shape.

The way he varies these can be followed in the single-copy serigraphic

prints, where the starting point is fault, spoiling, squashing-in, and

rotations, fittings, slidings, pressings upon each other illustrate the

infiniting of the process.

He makes the refined colour harmonies, indescribable, at once modern

and antiquating colours and colour mixtures of the surfaces of his

paintings by applying paint upon paint with the spatula.

Simultaneously, his abstract, decorative plane geometry has an associa-

tive field calling buildings, gables, rooftops, bird’s-eye views of gardens

suggestive of the Constructive tradition Szentendre painting.”

Tihamér Novotny

Bibilography: Tihamér Novotny: Gyôrffy Sándor, ART-el Bt, 1995;

Tihamér Novotny: Szétguruló üveggolyókban (In Marbles Rolling

Away), Szentendre, 2004.
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Gyôrffy Sándor: Sárga mezôben / In a Yellow Field 2004, akril, vászon, 90x90 cm



HAÁSZ ÁGNES ÁGNES HAÁSZ

1951. július 31-én született Budapesten.

1987 óta készít elektrografikákat. 1990-tôl tagja az Árnyékkötôk mûvé-

szeti csoportnak, 1995-tôl pedig a Magyar Grafikusok szövetségének.

Fontosabb díjai: Elektrografikai díj a krakkói Nemzetközi Nyomat

Triennálén (1997); a 3. Praha Graphic '97 ezüstdíja.

„Képeit „alkotótársa”, a fénymásoló gép, azaz a fényvibráció szín- és

formaalakító képessége segítségével készíti. A xerox-gép hullámmoz-

gása, ritmusa, vibrációja lázgörbeszerûen rajzolja, hozza létre Haász

Ágnes munkáit. Az egyszeri és a sokszorosított pillanat, a sorozatszerû

és a variáció kódolja, végteleníti alkotásait. Így születô elektro-ikonjai

a teremtés egyszeri individuumainak és a meditációs, misztikus kreáció

folyamatának leképezései. Absztrakt fényképrészleteket használ

munkáihoz nyersanyagként, amiket azután többszörös nagyítás és

színpolarizáció útján alkot újjá.”

Beke Zsófia

„A látszólag anakronisztikusnak tûnô két fogalom [elektro-ikonok] egy-

ben mûfaji megjelölésül is szolgálhat Haász Ágnes képeinek. (…)

A technika is fokozhatja a mélység és magasság feszültségének meg-

jelenítését.  Az elektrografika – jelen és pillanatra orientált – mûfaja,

mint ezt [H. Á. munkái is] sugallhatják: az idôpillanatok megsokszoro-

zásával, elnyújtásával és a felületek rejtett dimenzióinak elôhívásával

eddig nem sejtett távlatokat nyithat meg. A természetes formáktól

a forma természetéig húzódhatnak a kísérletek, hogy az ikonok ismét

azt a különös, semmihez nem hasonlítható jelentésüket visszavegyék,

amit többnyire elveszettnek hiszünk. A sziklák repedései, a felhôk kör-

vonalai, a természet millió kontúrja jelezhetik mindazoknak a formák-

nak a lényegét, amelyek alakulásukkal meghatározzák a körülöttünk

lévô világot. Az idôpillanatok egymásutániságában tanúi lehetünk

a bomlásnak – újraépülésnek. Haász Ágnes megfigyelései is ezeket

a folyamatokat célozzák meg. A formák növekedésének és semmivé

válásának rajzait rögzítik elektro-ikonjai.”

Bohár András

Irodalom: Bohár András: Elektro-ikonak – Haász Ágnes kiállítása, Új

Mûvészet, 1993/3.; Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, 2000, Bp. 

Ágnes Haász was born in Budapest on 31 July, 1951. She has been

involved in electrographics since 1987. She has been a member of the

artists’ group Shadow-binders since 1990 and the Association of

Hungarian Graphic Artists since 1995. Her major prizes include:

electrographics prize of the Krakow International Print Triennial (1997);

the silver prize of “Praha Graphic ’97”.

„She makes her pictures with the help of her “creative partner”, the

photocopier, its capacity to shape colour and form by light vibration.

The wavy movement, the rhythm and vibration of the Xerox draws

and creates her works like temperature curves. The singular and the

multiplied moment, the serial and the variation codes, infinites her

works. Her electro-icons thus made are projections of the singular

individuals of Creation and of the process of meditative, mystical

creation. Ágnes Haász uses details of photos as the raw material of

work, which she recreates through blowing up and polarizing their

colours several times.”

Zsófia Beke

“Though seemingly an anachronism, the concept ‘electro-icons’ could

be a generic term for the pictures of Ágnes Haász. […] Technique

can increase the tension in the representation of depth and height.

The genre of electrographics,  orientated as it is at the present and the

moment, as suggested also by the work of Ágnes Haász: can open up

new perspectives by multiplying, lengthening the moments of time and

thus conjuring up hidden dimensions. Experiments extending from nat-

ural form and to the form of nature so have icons recapture their

meaning which is comparable to nothing and we have thought lost.

The cracks in rocks, the outlines of clouds, the myriad contours of

nature may signal the essence of the forms that determine the world

around us through their transformations. We may be witnesses of

both decay and reconstruction in the sequence of the moments of

time. Ágnes Haász’s observations address these processes. Her electro-

icons record the growth and annihilation of forms.”

András Bohár

Bibliography: András Bohár: „Elektro-ikonok – Haász Ágnes kiállítása”

(Electro-icons – Ágnes Haász’s Exhibition), Új Mûvészet, 1993/3;

KMML.
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Haász Ágnes: Variációs formák II., / Variant Shapes II 1995, papír, elektrografika, szitanyomat, 52x72 cm



HERVÉ, LUCIEN [ELKÁN LÁSZLÓ] LUCIEN HERVÉ [LÁSZLÓ ELKÁN]

1910. augusztus 7-én született Hódmezôvásárhelyen.

1928-ban reáliskolai érettségi után Bécsben a Közgazdasági Egyetemen

és a Technische Hochschulén tanult. 1929-ben Párizsba költözött, 1937-

tôl francia állampolgár lett. A Patou divatháznak tervezett, baloldali 

társaságokkal tartotta a kapcsolatot, a CGTU szakszervezet magyar

szárnyának egyik irányítója volt. Belépett a Francia Kommunista Pártba,

de 1938-ban kizárták. 

„A '30-as évek végétôl kezdett riportfotókat készíteni. Képeit közölte 

a Vue, a Picture Post és a Match. A háború alatt katona, Dunquerque-nél

fogságba esett. A fogolytáborban kezdett festeni. Megszökött, és

a francia ellenállás tagjaként harcolt. A háború után nonfiguratív fest-

ményeivel Budapesten és Franciaországban egyaránt részt vett kiállítá-

sokon. 1948-ban megszervezte a Magyar Képzômûvészek Csoportját

a Párizsi Magyar Házban (Étienne Hajduval). 1947-tôl hivatásos

fényképész, a France-Illustration munkatársa. 1949-ben találkozott 

Le Corbusier-vel; az építész haláláig (1965) készített számára fotókat,

több mint 18000-et. Más építészekkel is dolgozott (Gropius, Breuer

Marcell, Aalto, Niemeyer, Candela, Nervi, Neutra, Prouvé, Kenzo

Tange stb.). A Carré bleu c. építészeti folyóirat munkatársa. Építészeti

fotók mellett absztrakt képeibôl is rendezett kiállításokat. Foglalkozott

kollázzsal, környezettervezéssel is.”

Kincses Károly

„A véletlen hozza össze egy pesti fotóssal: együtt készítenek riportokat,

Hervé elébb csak ír, majd amikor a fotós elutazik, kölcsöngéppel

helyébe áll. Ekkori fotói még történeteket mondanak el. (…) A tájélmény

hatására vetôdnek fel a fényképészet új kifejezési problémái: a látvány

és érzés kettôssége, a »nem látható« megidézése. 1942-tôl ellenállási

mozgalom – s közben fest, ekkori, fôleg expresszionista olaj és tempera

képei 1942-43-ban kiállításra is kerültek. 1944-tôl illegálisan Párizsban

szervezi a deportáltak és hadifoglyok mozgalmát. Az illegalitásnak

ebben a szakaszában veszi fel a Lucien Hervé nevet – amely végül is

mûvésznévvé lett. A párizsi felkelésben már fényképezôgéppel vesz

részt, felvételeket készítve barikádokról, az elsô felszabadító amerikai

katonákról, Leclerc tábornok francia hadseregérôl. Hervé fotómûvészi

pályája valójában a második világháború befejezése után kezdôdik. (…)

Festészetében az expresszionizmusból indul, majd nagy hatással van rá

többek között Picasso, Pignon. (…) A díszlet- és kosztümtervezésben új

színelméleti kísérletei, a geometrikus formákkal való kifejezés egyre

inkább az absztrakcióhoz közelítik. A felé az absztrakció felé indul,

amely végül is építészeti fényképészetében teljesedik ki.”

Szabolcsi Hedvig  

Irodalom: Batár Attila: Lucien Hervé, Bp., 1992; Szabolcsi Hedvig:

Lucien Hervé látomásai, Új Mûvészet, 1993/5.; Kortárs Magyar

Mûvészeti Lexikon, 2000. 

Lucien Hervé (László Elkán) was born in Hódmezôvásárhely on 7

August, 1910. After finishing real school in 1928, he studied at

Economics University and the Technische Hochschule in Vienna.

He moved to Paris in 1929, and acquired French citizenship in 1937.

He made designs for the Patou fashion house, and joined left-wing

societies. Entered the French Communist Party, but was excluded.

“He started making documentary photos, which were published by the

magazines Vue, Picture Post and Match. He fought in the war, and

was captured at Dunkirk. He started painting at the POW camp.

He escaped, and continued to fight as member of the French

Resistance. After the war, he presented his non-figural works at exhibi-

tions in Paris and Budapest. In 1948, he organized (with Étiene Hajdu)

the Hungarian Artists’s Circle in Hungarian House in Paris. From 1948,

he was professional photographer, working for the France-Illustration.

In 1949, he met Le Corbusier, and made photos (over 18,000) for him

until his death in 1965. He worked for other architects, too (Gropius,

Breuer Marcell, Aalto, Niemeyer, Candela, Nervi, Neutra, Prouvé, Kenzo

Tange, etc.), made pictures for architectural magazine Carré bleu.

Apart from photos of buildings, he exhibited his abstract paintings.

He also made collages, environmental designs.

Károly Kincses

“He accidentally met a Budapest photographer: they were to make

reports, Hervé was only to write, but, the photographer had to travel

somewhere, so he took his place borrowing his camera. At this time,

his photos tell stories. […] As result of his experience with landscape,

the problems of a new mode of photographic expression occur to him:

the duality of sight and emotion, the conjuring up of the ‘invisible’.

From 1942, he fought in the resistance movement, and, in the mean-

time, painted mostly expressionist pictures in oil or tempera, which he

exhibited in 1942-43. In 1944, he organizes the underground move-

ment of deportees and POWs. It was during in this period of under-

ground activity that took up the name Lucien Hervé, which became a

nom de plume. He participated in the Paris uprising with his camera in

hand, taking photos of the barricades, the liberating American troops,

the French army of General Leclerc. Hervé’s career as photogra-

pher really began after the World War. […] In painting, he started

with expressionism, but later came under the influence of Picasso,

Pignon. […] In his stage and costume designs, his experiments with

geometric forms increasingly tended towards abstraction – towards

the kind of abstraction that is fulfilled in his architectural photography.”

Hedvig Szabolcsi

Bibliography: Attila Batár: Lucien Hervé, Budapest, 1992; Hedvig

Szabolcsi: „Lucien Hervé látomásai”, Új Mûvészet, 1993/5; KMML.
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Hervé, Lucien [Elkán László]: Kompozíció, / Composition 1945, papír, szitanyomat, (22/100), 60x50 cm



JOLÁTHY ATTILA ATTILA JOLÁTHY

1927. december 15-én született Budapesten és 1998. június 30-án

hunyt el Tokajban.

1942-44-ben hadapródiskolába járt Marosvásárhelyen. 1944-46 között

amerikai hadifogságban volt Ludwigshafenben. 1948-50-ben a Standard

gyárban címfestôként, majd mûszaki rajzolóként dolgozott. 1949-50

között a Standard gyár képzômûvészeti körében tanult, utána 1951-52-

ben Márffy Ödön Budai Képzômûvész Körében képezte tovább magát,

és ugyanitt, 1952-55-ben Márffy tanársegédje volt. 1956-74 között

Franciaországban élt. 1958-60 között a Grande Chaumière magának-

adémiába járt. 1962-ben részt vett az Art 62 mûvészcsoport (Evry)

megalapításában. 1975-ben hazatért Magyarországra. 1981-tôl az

Országos Közmûvelôdési Központ (korábban Népmûvelési Intézet) szak-

tanácsadójaként dolgozott, és a Tokaji Nyári Mûvésztelep szitamûhe-

lyének vezetôje volt. Munka közben, itt érte a halál.

„Figuratív festôként kezdte, Márffy nyomán sajátította el színlátását,

összegzô szemléletét. A '60-as évek elején Párizsban hosszan foglalkoz-

tatta az egyiptomi mûvészet, amelynek hatására született egyiptomi

sorozata, ahol a dekoratív színeket, vastagon felhordott fetékrétegeket

használt. A '60-as évek közepétôl fordult figyelme a geometria felé.

Mûszaki rajzolóként is dolgozott, és a gépek, szerkezetek világa festé-

szetében is meghatározóvá vált. Joláthy felfedezett és kijelölt magának

egy ôt foglalkoztató szeletet a mûvészet világában, ettôl fogva minden

mûvészeti megnyilvánulása (ecsetvonása, vonala, színe, konstrukciója,

képszerkezete), festôi léte errôl az egyetlenrôl szólt. Ebben a festé-

szetben a térrôl, a formákról, szerkezetekrôl van szó, a változások

a pálya további részében minimálisak. Geomart elnevezést használt

ezekre a mûvekre, amelyek nemcsak síkban léteznek, de objektként

a térbe is kilépnek. (…) Életmûve rendkívül következetes. 1957-ben

a Prizmakemence c. képpel a Magyar Szalon kiállítás díját nyerte.”

Fitz Péter

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, 2000; A Szentendrei

Vajda Lajos Stúdió (antológia), Szentendre 2000, (szerk.: Novotny T. -

Wehner Tibor).

Attila Joláthy was born in Budapest on 15 December, 1927, and died in

Tokaj on 30 June, 1998. He was a cadet in Marosvásárhely 1942-44,

and was captured by the Americans, serving as a POW in Ludwigshafen

in 1944-46. Between 1948-50, he was a sign painter and later a

draughtsman at the Standard Factory. He studied art in the fine arts

circle of the factory in 1949-50, and in Ödön Márffy’s Buda art circle in

1951-52, where he was Márffy’s assistant between 1952-55. He lived in

France between 1956-74. He studied at the private art academy Grande

Chaumière between 1958-60. He participated in establishing the artists’

circle Art 62 (Evry) in 1962. He returned to Hungary in 1975. He worked

as a consultant for the National Public Cultural Centre from 1981.

He led the screen-printing workshop of the Tokaj artists’ colony. It was

here, while working that he died. 

“He began as a figural painter, learning see colours from Márffy and

acquiring his comprehensive view with his help. In Paris, he spent a

long time studying Egyptian art, and it was as a result of this that he

made his Egyptian series using decorative colours and applying thick

layers paint. From the mid-60s, he turned geometry. He had worked as

a draughtsman, and the world of machines and structures came to

determine his painting. He thus discovered and defined an area of art

for himself, and from then on all his manifestations (each stroke of

brush, line, colour, construction, pictorial structure) and all his painterly

life was about that. His painting is thus about space, form and struc-

ture, and he hardly changed significantly throughout the remainder of

his career. He called these works of Geomarts, which had an existence

not only in plane, but as objects stepped out into space, too. […] His

oeuvre is extraordinarily consistent. In 1957, his Prism Stove won the

prize of the Hungarian Salon.

Péter Fitz

Bibliography: KMML; A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió (antológia),

Szentendre, 2000, (Tihamér Novotny and  Tibor Wehner eds.).
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Joláthy Attila: Desztilláció, / Destillation 1977, farost, olaj, 60x80 cm

Joláthy Attila: Ácsolatok, / Timber Work 1978, vászon, olaj, 62x80 cm
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Joláthy Attila: Lepkeszárny, / Butterfly Wing 1974, farost, olaj, 60x60 cm

Joláthy Attila: Kompozíció, / Composition 1973, vászon, olaj, 60x90 cm



105

Joláthy Attila: Új hajtás – Vízinövények, / Water Plants 1974, vászon, olaj, 60x90 cm

Joláthy Attila: Kompozíció – Sárga lombik, / Composition – Yellow Flask 1974, vászon, olaj, 60x90 cm



JÚLIUS GYULA [MOLNÁR GYULA] GYULA JÚLIUS [GYULA MOLNÁR]

1958. július 28-án született Budapesten.

1977-84 között végzett a Magyar Képzômûvészeti Fôiskola grafika

szakán. Mesterei Raszler Károly és Kocsis Imre voltak. Tanulmányutakon

járt Dániában és Portugáliában. Mûvészi tevékenysége mellett külön-

bözô televízióknál dolgozott kulturális programok szerkesztôjeként.

Grafikát, festményt, installációt, videó munkát egyaránt készít.

Tevékenysége intermediálisnak tekinthetô.

„Pályafutása a '80-as évek elején grafikusként kezdôdött. A fôiskola

mellett rendszeres látogatója az Indigó csoportnak. Ebben az idôszak-

ban leginkább a mágnesesség foglalkoztatta. Grafikáinak, litográfiáinak

formavilága ötvözi a szocialista-realista mûvészet banális emblemati-

káját és a kvázi természettudományos kísérletek képi megfogalmazá-

sát. A '80-as évek végén anyaghasználata megváltozott. A rézkarc

alapját képezô savval maratott rézlemez vált mûalkotássá, a nyomtató-

formát installációként állította ki. Ezáltal a kémiai reakció fontos szere-

pet kapott a mûalkotás létrejöttében. Anyaghasználatában az arte

poverára emlékeztet, gyûjtött és talált tárgyakból, rozsdás vasakból,

ócska akkumulátorokból, rézdrótokból, kémiai csövekbôl, ólom és

cinklemezekbôl, márványtöredékekbôl, jégkrémes pálcikákból hozza

létre installációit, elvont és fogalmi modellek bemutatására.

Kísérleteinek alapja metaforikus jellegû, a technikai fejlôdés XX. század-

végi jelentôségére kérdez rá. Grafikáinak, intallációinak megfogal-

mazásában ötvözi a geometrikus konstrukciót az expresszionisztikus

megjelenítéssel.”

Molnár Mária

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, 2000. 

Gyula Július was born in Budapest on 28 July, 1958. He studied graph-

ics at the MKF between 1977-84, under the mastership of Károly

Raszler and Imre Kocsis. He went on study tours in Denmark and

Portugal. Apart from his activities in the fine arts, he has worked as an

editor of cultural programmes at various television companies. He makes

graphics, paintings, installations, videos. His activity may be called

intermedial.

“He began his career as a graphic artist at the beginning of the 80s.

While studying at the academy, he regularly visited the Indigo Group.

In this period, he was mostly interested in magnetism. The formal

world of his graphics and lithographs blends the banal emblems

of socialist realism and the pictorial formulations of quasi-scientific

experiments. At the end of the 80s, the materials he used changed.

The etched copper plate for engravings became the work of art,

exhibiting the printing form as an installation. Thus the chemical reac-

tion came to have an important role in the origination of the work of

art. This use of material recalls arte povera: curiosities and findings,

rusty metals, waste batteries, copper wires, chemical tubes, lead and

zinc plates, marble fragments, ice-cream sticks constituting his installa-

tions which demonstrate abstract and notional models. The basis of

his experiments have an experimental quality, questioning the signifi-

cance of technological development at the end of the 20th century.”

Mária Molnár

Bibliography: KMML.
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Július Gyula [Molnár Gyula]: Közös nevezô I-III., / Common Denominator 1994, vegyes technika, 160x300x12 cm



K. KOVÁCS IMRE IMRE K. KOVÁCS

1944. február 2-án született Debrecenben és 2002. április 23-án halt

meg Budapesten.

Debrecenben kezdte tanulmányait: 1963: Képzô- és Iparmûvészeti

Szakközépiskola, grafika szak, esti tagozat. 1971-ben egy évet töltött

Pécsett, Martyn Ferenc környezetében, aki jóindulatúan foglalkozott

vele és szakmai tanácsokkal látta el, mellette az Uránbányában vájatraj-

zolóként dolgozott. 1973-ban, a VI. Szentendrei Szabadtéri Tárlaton

keresztül kapcsolódott be az itt csoportosuló autodidakta fiatalok

munkájába, s 1975-ig tagja is volt a Vajda Lajos Stúdiónak, késôbb

azonban annak csak holdudvarához tartozott. Debreceni éveiben elsô-

sorban a KLTE bölcsész hallgatóival tartott fenn élénk szellemi kapcsola-

tot, s a helyi Medgyessy Ferenc képzômûvészeti körben az ún. „alföldi

iskola” mestereinek irányítása alatt (Veress Géza, Holló László, Meny-

hárt József, Félegyházi László) nevelkedett. Bár ez az „iskola” végig

érzôdött szemléletén, saját belsô fejlôdése és nem utolsó sorban

Martyn Ferenc, Vajda Lajos és Barcsay Jenô munkáinak hatására a '90-

es évek elejéig szinte kizárólag biologizáló, a zeneelmélettel összefüg-

gô, absztrakt-szürreális és a konstruktivizmus széles tárgykörébe tartozó

képeket festett. Kb. 1992-tôl kezdôdôen azonban bizonyos értelemben

visszatért a figurációhoz és neokubisztikus csendélet-kollázsokat

készített, illetve kialakított magának egy sajátos, ún. „röntgen-realista”

stílust, ahol a finom átláthatóság, a fényáteresztés játszotta a fô szere-

pet. 2002-ben tüdôbajjal került kórházba és rákban hunyt el egy buda-

pesti kórházban. 

„Már kisgyerekkoromban leszedtem a tûzfalról a vakolatot és külön-

bözô figurákat rajzoltam rájuk. Kiszíneztem ceruzával vagy kifaragtam

ôket. Azóta több év telt el, a játékból cél lett, életemnek célja.

Nyugtalan kísérlet, félelmek, rianások – talán megmaradó bizonyítékok-

kal –, állandó munka, és tevékenység. Mindig a dolgok, a jelenség,

az eredmények okát, a gyökereket, az alapképletet keresem. Az em-

berben az embert úgy, ahogy az égben az miért kék, a zenében, hogy

milyen színûek is a hangok. Szeretnék zenét komponálni. Anyanyelvû

zenét, hogy mindenki megértse a festészet nyelvén a festôit.” 

K. Kovács Imre

Irodalom: A szentendrei Vajda Lajos Stúdió füzetei I., 1974. Részlet

a megvalósulatlan katalógus kéziratban maradt szöveganyagából;

Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2000; A Szentendrei Vajda

Lajos Stúdió (antológia), Szentendre 2000, (szerk.: Novotny T. -

Wehner Tibor).

Imre K. Kovács was born in Debrecen on 2 February, 1944, and died in

Budapest on 23 April, 2002.

He began his studies in Debrecen, then, in 1963, went on to do graph-

ics at the Fine and Applied Arts Secondary School in evening classes.

In 1971, he spent a year in Pécs surrounding Ferenc Martyn, who treat-

ed him benevolently and advised him on professional matters; in the

meantime, he worked as working face drawer at the uranium mine.

In 1973, he joined the autodidact young painters through the 6th

Szentendre Open-Air Exhibition, was a member of the VLS until 1975,

later only belonging to its periphery only. During his Debrecen years, he

mostly sought intellectual contacts with students at the faculty of arts,

and matured under the masters of the so-called “Great Plains School”

(Géza Veress, László Holló, József Menyhárt, László Félegyházi) at the

Ferenc Medgyessy Fine Arts Circle. Though this school could always be

sensed in his attitude, his own inner development and not insignificantly

the influence of the work of Ferenc Martyn, Lajos Vajda and Jenô

Barcsay led him to paint exclusively pictures with a subject matter relat-

ed to biological and musical theory in broadly conceived abstract, surre-

al and Constructive idiom until the early 90s. From around 1992, he

returned to figuration to a certain extent, and made neo-cubist still life

collages in a characteristic, so-called “X-ray realistic” style, wherein fine

translucency and transparency had the major role. In 2002, he hospital-

ized for pulmonary troubles, and died in cancer in a Budapest hospital.

“Already as a child, I beat the plaster off the firewall to draw various

figures on it. I coloured them with a pencil or carved them. Many years

have passed since then, the playing has become an aim, the aim of my

life. Agitated experimenting, fears, crevasses – perhaps with lasting

proofs: constant work and activity. I keep looking for the reasons

behind things, phenomena, results, for the roots, the basic patterns.

I look for man in man, just as the blue in the sky, and what colours the

sounds in music have. I would like to compose music. A vernacular

music, so that everyone could understand the painterly in the language

of painting.” 

Imre K. Kovács 

Bibliography: A szentendrei Vajda Lajos Stúdió füzetei I. (Booklets

of the VLS I), 1974. A part of the tome never published; KMML.
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K. I. [K. Kovács Imre]: „Cím nélkül”, /„Untitled” 1972, vászon, olaj, 84x59 cm



Kadar, Joseph [Le K'dar; Kádár József] Joseph Kadar [Le K'dar; József Kádár]

1936. július 25-én született Debrecenben.

1956-61-ben végzett a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán. Mesterei

Bernáth Aurél és Fónyi Géza voltak. 1939-54 között Hajdúszoboszlón

élt. 1969-ben Párizsba költözött. 1990-tôl jár újra Magyarországra.

Alapítója a gyôri Grafikai Biennálénak, a hajdúszoboszlói Nemzetközi

Modern Múzeumnak, amelynek törzsanyagát gazdag magángyûjte-

ménye adja. Létrehozta a Groupe A-Z-t, mely olyan mûvészeket tömörít,

akik elektronikus úton alkotják mûveiket. Igen jelentôs mûvészetszer-

vezôi és elméleti szakírói munkássága is. Számos biennálét szervezett és

rendezett: Budapesten, Berlinben, Szöulban, Szombathelyen, Hajdú-

szoboszlón és Szentendrén. Több folyóirat kiadója és szerkesztôje:

Revue d'Art és Parisiens Hongrois 1984-tôl; Revue Envelope és Elektro-

grafika 1992-tôl. Legfontosabb mûvészeti írásait a post-mail art, a dua-

lizmus, a detaillizmus és a horizontalizmus tárgykörébôl publikálta. 

„Magyarországon erôsen expresszív, figurális festôként volt ismert.

Korai párizsi korszakában megérintette a szürrealizmus, a konstruktiviz-

mus és a különféle absztrakt irányzatok. 1973-tól datálható dualista,

1984-tôl horizontalista korszaka. 1969-ben alkotta meg elsô mail art

borítékait, s az elsô könyvtárgyait. 1979-tôl készített mûvészi fotókat és

fotogramokat, amelyeken izraeli, indiai, itáliai, görög- és spanyolországi

élményeit dolgozta fel. Lucien Hervé méltatta e mûveit. Ugyancsak

1979-ben kezdett elektrografikával foglalkozni. A '80-as évek elején

kezdte a fénymásológépet mûvészeti célra használni. Fotóit, kollázsait

másolta, nyújtotta, zsugorította. 1985-ben abbahagyta a festést, csak

fénymásolóval, számítógéppel hozta létre fekete-fehér vagy színes elek-

trografikáit. Olyan mûveket is alkotott, melyeket a hagyományos sok-

szorosító technikákkal nem lehet elôállítani (pl. háromdimenziós relief-

elektrografikák). Mûveiben jelentôs szerep jut a fénymásológép hibás

mûködésének. Könyvtárgyakat, mail art mûveket is készít. Rendkívül

sokágú munkássága nehezen kapcsolható stíluskörökhöz. Kollázsain

szívesen használ figurális idézeteket (nem ritkán saját korábbi

munkáit). Általában azonban a feszes kompozíció, a konstruktív szem-

lélet és a geometrizáló hajlam jellemzi mûveit.    

Hann Ferenc - Lóska Lajos

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2000.

Joseph Kadar was in Debrecen on 25 July, 1936. He studied at the MKF

between 1956 and 1961, under the mastership of Aurél Bernáth and

Géza Fónyi. He lived in Hajdúszoboszló between 1939-54. In 1959, he

settled in Paris, coming back to Hungary from 1990. He founded the

Gyôr graphics biennial, the Hajdúszoboszló International Modern

Museum, the core material of which is made up of his rich private col-

lection. He organized the Groupe A-Z for artists producing their work

electronically. Apart from his art organizing activities, he has written

extensively on art theory. He has organized several biennials in

Budapest, Berlin, Seoul, Szombathely, Hajdúszoboszló, and Szentendre.

He is the publisher and editor of several magazines: Revue d’Art and

Parisiens Hongrois since 1984, Revue Envelope and Elektrografika since

1992. His most important writings are post-mail art, dualism, detailism,

horizontalism.

“In Hungary, he was known for his highly expressive, figural painter.

In his early Paris period, he was influenced by various trends, including

surrealism, constructivism and the various abstract aspirations.

His dualism can be dated to 1973, and his horizontalism to 1984.

He produced his first mail-art envelopes and his book objects in 1969.

From 1979, he has been producing artistic photos and photogrammes

of his experiences in Israel, India, Italy, Greece, and Spain. Lucien Hervé

has acclaimed his works. Also fro 1979, he has been involved in

electrographics. He began to use the photocopy machine for this

purpose from the early 80s, copying, enlarging and reducing his

collages. In 1985, he gave up painting to produce balck-and-white or

colour electrographics with his photocopier and computer. He made

works which could not be produced by traditional copying technologies

(e.g. three-dimensional relief electrographics). The faulty operation of

photocopiers also have an important role in his works. He also creates

book objects and mail-art works. His multifarious oeuvre cannot be

readily attached to definite groups of stylistic tendencies. He has a ben

to use figural quotes in his collages (often from his own earlier works).

Generally, a taut composition is, a Constructive attitude and tenden-

cy to geometrize characterizes his works.”

Ferenc Hann and Lajos Lóska

Bibliography: KMML.
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Kadar, Joseph – Nem’s, Judith: Mail Art (részlet/detail), 

1992-93

Kadar, Joseph: Le K’dar

1993 k., papír, szitanyomat, (29/100), 63x77 cm

Kadar, Joseph – Nem’s, Judith: Mail Art

1992-93, (tabló 5 képpel, 3 bélyeggel), 66x51 cm

Kadar, Joseph – Nem’s, Judith: Mail Art (részlet/detail), 1992-93
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Kadar, Joseph: Dualité

1983-1993, papír, szitanyomat, (34/100), 63x77 cm 

Kadar, Joseph: Le K’dar

1971-95, papír, szitanyomat, (29/100), 77x63 cm

Kadar, Joseph: Le dualisme 

1987-1993, papír, szitanyomat, (33/100), 77x63 cm

Kadar, Joseph: Espacegraphique

1993 k., papír, szitanyomat, (40/100), 77x63 cm
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Kadar, Joseph: Paris

1992-93, papír, elektrografika, 62x77 cm

Kadar, Joseph: Árnyék fénykép, / Shadow Photo

1980, fotó, 40x27 cm

Kadar, Joseph: Le K’dar

1971-93, papír, szitanyomat, 43x35 cm

Kadar, Joseph: Hommage à Bartók

1981-93, papír, szitanyomat, (sorszám nélkül), 53x66 cm
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Kadar, Joseph – Haász Ágnes: Mail Art 1993-94, (tabló 6 képpel), 66x51 cm

Kadar, Joseph – Arden, Pierre : „Mail Art”
1992-95, (tabló 9 képpel), papír, akril, kollázs, 66,5x51,5 cm

Kadar, Joseph – Haász Ágnes: Mail Art (részlet/detail), 1993-94, (044.1.)

Kadar, Joseph – Nem’s, Judith: Mail Art

1992-96, (tabló 5 képpel, három bélyeggel), 66x51 cm
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Kadar, Joseph – Zöld Anikó: Mail Art (részlet/detail), 

1992-93, 

Kadar, Joseph – Nem’s, Judith – Haász Ágnes: Mail Art

1991-95, (tabló 8 képpel), 66,5x51,5 cm

Kadar, Joseph – Zöld Anikó: Mail Art

1992-93, (tabló 7 képpel), 66,5x51,5 cm

Kadar, Joseph – Galántai György – Zsuffa András: Mail Art

1980-92, (tabló 4 képpel, 2 bélyeggel), 66x51 cm 
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Kadar, Joseph – Nem’s, Judith: Mail Art (részlet/detail)

1993

Kadar, Joseph – Nem’s, Judith: Mail Art

1993, (tabló 6 képpel), 66x51 cm (046)

Kadar, Joseph – Nem’s, Judith: Mail Art (részlet/detail)

1993

Kadar, Joseph – Nem’s, Judith: Mail Art (részlet/detail)

1994

Kadar, Joseph – Nem’s, Judith: Mail Art

1994, (tabló 4 képpel), 51x66 cm 
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Kadar, Joseph – Patak Csoport: Mail Art (részlet/detail) 1996 Kadar, Joseph – Patak Csoport: Mail Art

1996, (tabló 6 képpel), 52x72 cm

Kadar, Joseph – Nem’s, Judith: Mail Art

1996, (tabló 4 képpel), 52x72 cm

Kadar, Joseph – Puha Ferenc: Mail Art

1996, (tabló 8 képpel), 72x52 cm 



KÉRI MIHÁLY MIHÁLY KÉRI

1949. október 4-én született Sárbogárdon.

1963-66-ban Szepes Gyula érdi mûvészeti iskoláját látogatta, 1966-72-

ben pedig a Vasutasok Képzômûvészeti Körébe járt. 1972-ben elvé-

gezte a Népmûvelési Intézet Akadémiáján a színjátszó-rendezôi szakot.

1972-73-ban kétszer megfordult a Zebegényi Szônyi István Képzômûvé-

szeti Szabadiskolában. 1977-80-ban a Debreceni Tanítóképzô Fôiskola

népmûvelés-könyvtár szakán szerzett diplomát, 1985-88-ban pedig

az ELTE BTK népmûvelés szakára járt. Tagja a Nagy István Csoportnak

(1971-94); 1982-tôl az INSULA Csoportnak; 1986-tól a Mûvészeti

Alapnak; 1992-tôl az X-Art; 1994-tôl a Magyar Képzô-és Iparmûvészek

Szövetségének; 1995-tôl a Patak Csoportnak; 1996-tól a Magyar Festôk

Társaságának; 1995-tôl a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesü-

letének; 2003-tól a REGIOART Dél-Buda Környéki Regionális Mûvészeti

Egyesületnek. 1999-02 között a Pest Megyei Millenniumi Munkacsoport

elnöke. 2000-tôl a Duna-Part c. folyóirat szerkesztôje és 2004-tôl az Érdi

Lap állandó rovatvezetôje.

1999-ben a Patak Csoport tagjaként a Pest Megye Mûvészetéért kollek-

tív díját kapta.

„Pályakezdésekor Lakner László korai mûveihez közel álló táblaképekkel

jelentkezett. Késôbb a kompozíció centrumába állított jelek, elbukó,

elmosódó figurák jellemezték munkáit. A figuralitásra utaló formák

késôbb eltûntek, s a háttér vált a mû tárgyává, azaz széles ecsetvoná-

sokkal festett, erôsen expresszív felület lett a mû témája. Újabban szín-

és formarelációk, azaz tisztán festôi problémák foglalkoztatják ôt.”

Hann Ferenc

Kéri mûvészetét a pop art örökségébôl nem a triviális és a mindennapi

apróságok mûbe emelése által érzett öröm irányította, hanem sokkal

inkább a személyesség kinyilvánításának drámai problémája. Mond-

hatnánk azt is, hogy a dolgok átszemélyesítésének miértjei és mikéntjei

izgatták és izgatják fantáziáját. Újabban a leltárba vett és veendô apró

alanyi gesztusainak és motívumainak lajstromozásával és rendszerezé-

sével (amelyek egyébként Patak Csoportbeli mûvésztársai képi ábécéi

iránt sem mutatnak közönyösséget), illetve e jövevény-motívumok

átírásával, szubjektív geometrikus rendszerekbe foglalásával, mondhatni

„kériesítésével” foglalatoskodik. 

Novotny Tihamér

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2000; Büki Attila:

Sejtelmes és sejtetô festészet – Kéri Mihály festményei a Keve

Galériában, Új Idôk, 2004/1.; Novotny T.: Szétguruló üveggolyókban,

Szentendre, 2004.  

Mihály Kéri was born in Sárbogárd on 4 October, 1949. He attended

the art school of Gyula Szepes in Érd between 1963-66, and the

Railwaymen’s Art Circle between 1966-72. He completed the actor and

director course of the Academy of the People’s Cultural Institute in

1972. He attended the István Szônyi Free School at Zebegény in 1972

and 1973. He studied librarianship and cultural management at the

Debrecen Teacher Training College between 1977-80, he then went on

to take a university degree in cultural management at the Budapest uni-

versity in 1985-88. He has had memberships in the István Nagy Circle

(1974-94); INSULA Group from 1982; the Art Fund from 1986; the X-

Art from 1992; the MKISZ from 1994; the Patak Group 1995; the MFT

since 1996; the MAOE from 1995; the REGIOART South Buda Region

Art Society from 2003; He presided the Pest County Millennial Work

Group. He has been the editor of the magazine Duna-Part from 2000,

and has been a columnist of the Érdi Lap since 2004. As a member of

the Patak Group, he received the collective prize For the Culture of Pest

County in 1999.

„At the beginning of his career, his panel paintings resembled László

Lakner’s early works. Later on, his works were characterized by signs

placed in the centres of his compositions, falling and blurring figures.

The forms suggestive of figure later disappeared, and the background,

i.e. an powerfully expressive surface by wide strokes of brush, became

the subject matter of works. Recently, he has been interested in the

relationship between colours and forms, i.e. in purely painterly issues.”

Ferenc Hann

“Kéri’s art has been driven not by the joy of lifting trivia and mundane

detail into the work of art in the pop art tradition, but by the drama

involved in personal manifestation. It could in other words be said that

his fantasy has been moved by the whys and wherefores of personaliz-

ing things. Lately, he has been, as it were, cataloguing and systematiz-

ing his little subjective gestures and motifs (not indifferent to the picto-

rial alphabets of his colleagues in the Patak Group) and the rewriting

of new-comer motifs, and their inclusion in subjective geometric sys-

tems, in other words, making them ‘Kériesque’.” 

Tihamér Novotny

Bibliography: KMML; Attila Büki: „Sejtelmes és sejtetô festészet –

Kéri Mihály festményei a Keve Galériában” (An Allusive and

Suggestive Painting – the Pictures of Mihály Kéri at the Keve Gallery”,

Új Idôk, 2004/1.; Tihamér Novotny: Szétguruló üveggolyókban (In

Marbles Rolling Away), Szentendre, 2004.
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Kéri Mihály: Gyóni Géza emlékére III., / In Memoriam Géza Gyóni III

1984, papír, ceruza, tempera, 30x30 cm (képfelület); 66x55,5 cm

Kéri Mihály: Ezoterikus táj, / Esoteric Landscape 1994, vászon, akril, 65x94 cm



KESERÜ ILONA ILONA KESERÜ

1933. november 29-én született Pécsett.

1952-58-ban végzett a Magyar Képzômûvészeti Fôiskola festô szakán.

Mesterei: Bencze László és Szônyi István voltak. 1975-79 között a Buda-

pesti Mûhely tagja. 1983-tól a pécsi Janus Pannonius Tudományegye-

tem Tanárképzô Karán tanít. 1986-ban vendégtanár volt a Cergy

Pontoise-i (FR) Képzômûvészeti Fôiskolán. 1988-ban részt vett a szöuli

Mûvészeti Olimpián. 1991-tôl a pécsi Képzômûvészeti Mesteriskola pro-

fesszora. 1994-tôl a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia tagja.

1995-tôl a Képzômûvész doktori (DLA) program vezetôje.

Fontosabb díjai és kitüntetései: Munkácsy-díj (1984); Érdemes Mûvész

(1989); Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti keresztje (1996);

Kossuth-díj (2000). 

„Keserü Ilona a '60-as évek közepén induló neoavantgárd mûvészgene-

ráció jelentôs alakja, az IPARTERV csoport és a Budapesti Mûhely tagja.

A Magyar Képzômûvészeti Fôiskola elvégzése után fedezi fel magának

az absztrakt mûvészetet, korai képeivel gyerekkori mestere, Martyn

Ferenc festôi világát folytatta. Pályáján jelentôs fordulópont az 1962-

63-as olaszországi tartózkodás. Ekkortájt készült Zsilett-rajzainak

lendületes, kusza kalligráfiái a '60-as évek közepén fokozatosan

átvezetnek nagy gesztusfestészeti képeihez, amelyeknek erôs vörös-

narancs-fekete koloritja felváltja a korábbi képek sötét tónusú mono-

krómját. 1966-ban kezd díszletfestéssel foglalkozni, színházi munkái

fontos szerepet játszanak tér- és tárgyformáló tevékenységében. 1967-

ben fedezte fel a balatonudvari temetô szív alakú sírköveit, amelyek

hosszú idôre festészetének központi motívumává váltak. 1969 körül

mûvészetében vászondomborítás és textil-applikációk formájában

a plasztikus alakítás jelent meg. A kezdetben festetlen mûveket foko-

zatosan elborítja Keserü '70-es évekre jellemzô koloritja: a geometrikus

mustrákba rendezett szivárványszínek, majd az azokat kiegészítô sem-

leges emberi testszín árnyalatai. 1971-tôl sokszorosított grafikákat

készít, amelyeken a sírkômotívum jellegzetes hullámvonallá alakított

formáját variálja. 1982-tôl kezdôdôen új optikai problémák foglalkoz-

tatják: a lecsukott szem recehártyáján megjelenô utóképek. (…) A '80-

as évek második felében készült mûveken ismét feltûnnek korábbi

alkotói korszakainak motívumai: a kalligrafikus gesztusok, a vászon-

domborítások és a szivárványszínek. Legutóbbi mûvein egymás mellett

élnek az idôben egymástól távol esô formák, színek és mozdulatok.”

Zwickl András

Irodalom: Szabadi Judit: Keserü Ilona mûvészi pályaképe, Ars

Hungarica, 1978/1.; Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2000.    

Ilona Keserü was born in Pécs on 29 November, 1933. She took her

degree course in painting at the MKF between 1952-58, under the mas-

tership of László Bencze and István Szônyi. She was member of the

Budapest Workshop between 1975 and 1979. She has been teaching

at the Teacher Training Faculty of the Janus Pannonius University, Pécs,

since 1983. She was guest lecturer at the Academy of Fine Arts in

Cergy Pontoise, France, in 1986. She participated at the Seoul Arts

Olympics in 1988. She has been a professor of the Pécs Fine Art Master

School. She has been a member of the Széchenyi Academy of

Literature and Fine Arts since 1994. She has been heading DLA pro-

gramme at the university since 1995. Her most important prizes and

honours include: the Munkácsy Prize (1984); the Artist of Merit (1989);

the Order of Merit of the Hungarian Republic, Officer’s Cross (1996);

the Kossuth Prize (2000).

“Ilona Keserü is a significant member of the neo-avant-garde genera-

tion of artists starting out in the mid-1960s; she was a member of the

IPARTERV (Industrial design) group and the Budapest Workshop.

Having graduated at the Hungarian Academy of Fine Arts, she discov-

ered for herself abstract art, and continued the world of her childhood

master, Ferenc Martyn. An important turning-point in her life was here

visit in Italy in 1962-63. The sweeping, tangly calligraphies of her razor

drawings made in the mid-60s gradually lead to her great gesture

paintings, in which the red, orange and black colouring takes the place

of darkly toned monochrome of the earlier pictures. She began to be

involved in stage designing in 1966; and her work for the stage had an

important role in her later space and object shaping manner. It was in

1967 that she discovered the lover-heart shaped tombstones of the

Balatonudvari cemetery, which became one of her central motifs fore

several years. From 1969, plastic formation: canvas embossing and tex-

tile applications began to appear in her work. These, first unpainted

works Keserü gradually covered with here characteristic colouring of

the 70s: rainbow colours order in geometric patterns and later, as com-

plements, various hues of neutral human body colours.  In 1971, she

began to make reproduced graphics, in which she varied the tomb-

stone motif changed into a characteristic wave line. Fro 1982, she

began to interested in new optical problems: after-images left on the

retina after closing the eye. […] In the works of the second half the

80s, motifs of the earlier period: the calligraphic gestures, canvas

embossments and rainbow colours begin to reappear. In her latest

works, forms, colours and movements depicted in distant times begin

to appear side by side.”

András Zwickl

Bibliography: Judit Szabadi: „Keserü Ilona mûvészi pályaképe” (An

Artistic Portrait of Ilona Keserü), Ars Hungarica, 1978/1; KMML.
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Keserü Ilona: Szín nyolcas, / Coloured Eight 1983, papír, szitanyomat, (E.A. 8/30), 70x50 cm



KIS TÓTH FERENC FERENC KIS TÓTH

1949. június 14-én született Kiskunfélegyházán.

1975-80-ban végzett a Magyar Képzômûvészeti Fôiskola festô szakán.

Mestere Sváby Lajos volt. A '70-es évek végétôl az Erdélyben élô vagy

az onnan áttelepedô fiatal képzômûvészek segítôje, pártfogója. 1982-

85-ben Derkovits-ösztöndíjban részesült. 1986-tól a Képzômûvészeti

Fôiskola Festô szakán tanít. 1992-ben a rövid életû Pentaton csoport

egyik alapító tagja volt. 1986-tól a szentendrei Vajda Lajos Stúdió,

1991-tôl a MAMÛ (MA születô Mû-vek Társaság) tagja. 

Munkái a táblakép és a relief hatású muráliák határán állnak, mert

egyszerre festôiek és plasztikusak. A hordozóanyag felületére plextollal

kevert, porfestékkel színezett, többrétegû nemes vakolatot, homokot

hord fel (de kezdetben ezekre a felületekre kötôanyaggal átitatott, raj-

zolt papírlapokat is elhelyezett). Ezek az összeépült rétegek rendkívül

rusztikus, ugyanakkor érzékeny faktúrákat képeznek. Így majdhogy-

nem megismétlik a plakáttöredékekre, vakolathámlásokra emlékeztetô,

leépülô rétegfunkciókat. Nem lehet véletlen, hogy alkotásai kezdetben

kifejezetten a nagyvárosi vizuális miliôbôl születtek. Mûvei ezeknek

a rétegdimenziós, málló esztétikai látványelemeknek az absztrahált, s

egyben költôi tér-idô kövületeiként foghatók fel. Alapként a formákra

vágott farostlemez mellett szívesen használja a gyakran maga szôtte,

vagy a különféle felhasználói célra iparilag gyártott dróthálókat, ahol

az üresen hagyott helyeken átlát a szemlélô a mögöttes térbe. A tér

kitüntetett helyet tölt be életmûvében, hiszen az egyenként nagymé-

retû vaskeretekbe foglalt, speciálisan meg- és kimunkált hálókra

és/vagy kivágott, illetve egyben tartott, mindkét oldaláról nézhetô,

bevakolt farostlapok kerülnek, mely elemekbôl azután labirintusrend-

szerek épülhetnek föl, ahová besétálhat a nézô. A '80-as évek közepén-

végén a színes vakolatokba keser-ironikus hangütéssel, kritikai éllel,

kultúrhistóriai felhangokkal, véleményformáló célzattal, morális és

parabolikus tartalommal olykor (náci) svasztikát, (kommunista) sar-

lót, kalapácsot, (vörös) csillagot és más jelentéshordozó, szimbolikus

ábrákat karcolt, formázott és szerepeltetett egy közös rendszerben.

Újabban azonban a népmûvészet díszítômotívumaiból, valamint az al-

földi homokba spontán módon íródó-rajzolódó, ott változékonyan

föllelhetô természeti, emberi és állati nyomhagyások készleteibôl,

sôt a gyermekkor ilyen vonatkozású emlékképeibôl is bôven merít.

Filozófiai tartalmakat súroló munkái azonban olyan öncélú formai

gazdagsággal, színharmóniákkal és más esztétikai értékekkel is ren-

delkeznek, amelyek megértéséhez nem feltétlenül kell külsô magya-

rázatokat keresnünk.

Hann Ferenc - Novotny Tihamér

Irodalom: Pentaton 1., Szentendre, (katalógus), 1992, (szerk.: Hann

Ferenc); Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2000; A Szentendrei

Vajda Lajos Stúdió (antológia), Szentendre 2000, (szerk.: Novotny T. -

Wehner Tibor).

Ferenc Kis Tóth was born in Kiskunfélegyháza on 14 June, 1949.

He studied at the MKF between 1975-80, under the mastership of Lajos

Sváby. From the late 70s, he actively supported the young

Transylvanian artists living there or moving to Hungary. He was grantee

of the Derkovits scholarship in 1982-85. He has been teaching painting

at the MKF since 1986. He was one of the founding members of the

short-lived Pentaton Group. He has been a member of the VLS since

1986, and the MAMÛ Society since 1991.

“His works are on the border between panel paintings and relief-like

murals, being both painterly and plastic. He applies several layers of

plaster mixed with Plextol and coloured with pulverized paint or sand

on to the surface of the base (in the beginning, he used to place on

these surfaces paper slips saturated with binding material and with

drawings on them). These layers he assembles together to make an

extraordinarily rustic yet sensitive facture. As it were, they repeat the

functions of layers that recall poster remains, plaster flakes and decay.

It is no coincidence that his first works were born of a metropolitan

visual milieu. His works can be conceived of as abstract and poetic

spatial-temporal petrifications of crumbling elements of aesthetic

sight with several layer dimensions. He likes to use chipboard cut to

shape or wire nettings meshed industrially or by himself for his bases,

and through the wholes of which left open the viewer sees into the

background spaces. Space has a distinguished role in his oeuvre, as

the specially wrought nets on large-scale iron frames are fitted with

plastered chipboards with openings cut into them and visible from

both sides, and these then build up systems of labyrinths which the

viewer can go into. 

In the middle of the 80s, striking a bitter-ironic tone, he scratched

symbolic diagrams, sometimes (Nazi) swastikas, the communist sickle

and hammer and (red) star or other meaningful signs into the coloured

plasters in order to make a critical remark, a cultural-historical allusion,

to form opinion, and convey moral and parabolic message. Recently,

however, he has had recourse to motifs of folk art ornamentation, the

traces left in sand of the Great Plains by elements of nature, animals or

men, or he often draws on such memories of childhood. His works

bordering philosophical contents, however, have such a wealth of

self-contained form, colour harmony and other aesthetic qualities, the

understanding of which do not necessarily need external explanations.” 

Ferenc Hann – Tihamér Novotny 

Bibliography: Pentaton 1., Szentendre, (catalogue), 1992 (Ferenc

Hann ed.); KMML.
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Kis Tóth Ferenc: „Cím Nélkül”, / Untitled 1985 k., vas, drót, színezett homok, plextol, farostlemez, 203x111 cm



KOLBE MIHÁLY MIHÁLY KOLBE

1907. augusztus 9-én született Légrádon és 1990. szeptember 3-án

hunyt el Mohácson.

1925-31-ben végzett a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán, ahol mestere

Glatz Oszkár volt, de a képzômûvészettel Aba Novák Vilmos és Patkó

Károly körében kezdett foglalkozni. 1926-ban, Itáliában, 1931-ben,

Párizsban járt tanulmányúton. 1931-tôl Mohácson élt. 1933-ban

a Szinyei Társaság Nemes Marcel utazási ösztöndíjával újabb három

hónapos tanulmányutat tett Itáliában. 1982-ben életmû-kollekciója

szerzôdéssel Mohács város tulajdonába került. 

Fontosabb díjai, kitüntetései: 1975-ben Mohács város díszpolgára lett;

1979-ben Janus Pannonius mûvészeti díjat kapott. 

„A csendes visszavonultságban, de rendkívüli következetességgel épí-

tett alkotói pálya korai szakasza az elôtanulmányoknak megfelelôen

egyrészt a neoklasszicista ideál, másrészt a rusztikus inspirációk irá-

nyában mutat kötôdéseket. E kettôsségnek a késôbbiekben a murális

feladatok és technikák (…), valamint a történelmi témák iránti érdek-

lôdés, illetve a kisvárosi miliô, a soknemzetiségû község, a színes folklór

motívumai feleltek meg. A legelmélyültebb viszony mégis a termé-

szethez, a növényekhez és a vízparti látvány optikai szenzációihoz

fûzte. Szinte eszköztelenné tisztult fekete-fehér rajzain a folt, a vonal,

a fény, a ritmus válik fôszereplôvé. E végsôkig desztillált kompozíciók-

ban a nonfigurativitás határáig jutott el.”

Várkonyi György

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2000.  

Mihály Kolbe was born in Légrád on 9 August, 1907, and died in

Mohács on 3 September, 1990. He studied at the MKF under Oszkár

Glatz between 1925-31, but he had started to paint in the circle of

Vilmos Aba Novák and Károly Patkó. He went on study tours in Italy in

1926 and Paris in 1931. From that year he lived in Mohács. In 1933,

the Szinyei Merse Society granted him the Marcel Nemes scholarship to

study in Italy for three months. In 1982, his collection was bequeathed

to the town of Mohács. His most important prizes and honours include:

honorary citizen of Mohács (1975); the Janus Pannonius Art Prize

(1979).

“His creative career, which was built up in silent withdrawal, but with

extraordinary consistency, had begun, in accordance with his prelimi-

nary studies, with an orientation partly to the neo-classical ideal, partly

to rustic inspirations. Mural tasks and techniques […], an interest in his-

torical subject matter and a small-town milieu, a multi-national commu-

nity, colourful folklore motifs best suited this duality. His deepest rela-

tion, however, was with nature, plants and water-side optical sensa-

tions. Almost without technique, his black-and-white drawings give the

primary role spots, lines, light, rhythm. In his compositions distilled to

the utter limits, reached the borders of the non-figural.”

György Várkonyi

Bibliography: KMML.
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Kolbe Mihály: Duna-part, / Danube Bank 1980 k., vászon, olaj, 50x60 cm

Kolbe Mihály: Pincék, / Cellars 1980 k., vászon, olaj, 40x50 cm



KONDOR BÉLA BÉLA KONDOR

1931. február 17-én született Pestszentlôrincen és 1972. december

12-én hunyt el Budapesten.

1950-56-ban végzett a Magyar Képzômûvészeti Fôiskola, festô, majd

harmadévtôl grafika szakán. Mesterei Barcsay Jenô, Kmetty János,

Domanovszky Endre és Koffán Károly voltak.

Fontosabb díjai: Derkovits-ösztöndíj (1959); az Országos Grafikai 

Biennálé nagydíja, Miskolc (1963); a Tokiói Nemzetközi Grafikai

Biennálé (1965) és a Krakkói Nemzetközi Grafikai Biennálé díjazottja

(1970); Munkácsy-díj (1971); posztumusz Kossuth-díj (1990).

„Rendszeresen dolgozott a miskolci és a kecskeméti mûvésztelepeken,

tanulmányúton járt Franciaországban, Jugoszláviában, Lengyelország-

ban, Csehszlovákiában, a Szovjetunióban. Készített fametszeteket,

rézkarcot, hidegtût, litográfiát, monotípiát, papírmetszetet, fényképet.

Festett vászonra, fára, üvegre, falra, írt verset és ritkábban prózát.

Kitûnôen orgonált, ezért is nevezték uomo universalenak. Megalkudni

nem tudó, saját törvényei szerint élô és alkotó személyisége miatt már

a fôiskolán vihart kavart maga körül. A fôiskola festô szakáról való

eltanácsolásától a tehetségét már korán felismerô mesterei, Barcsay és

Koffán mentették meg, így került a grafika szakra. Diplomamunkáját

Juhász Ferenc Tékozló ország címû mûvéhez készítette. (…) Pályája

során gyakran gyûlt meg a baja a hivatalos mûvészetpolitika diktáto-

raival. Elbeszélô, a múlt nagy tradícióihoz kapcsolódó mûvészete nem

tartozott az avantgárd irányzatokhoz. Mûvészeti felfogása, egyéni 

világa, sajátos látásmódja a '60-as évek mûvészetszemléletével sem

volt összevethetô. Fogadott mesterei, Giotto, Dürer, Grünewald,

Rembrandt, Goya, Blake, Picasso és mások, igazodást jelentettek

számára, de mûvészete sohasem vált archaikussá vagy eklektikussá.

Stílust és egyéni mitológiát teremtett, amely követhetetlen volt, de

sokan kerültek hatása alá a kortársak és a következô mûvésznemzedék

tagjai közül. Mûvészetében újraértelmezte az egyetemes szimbólumo-

kat, választ keresve saját korának kérdéseire. A kondori ikonográfia 

visszatérô figurája az ember-Krisztus (…) és az ember-angyal (…).

A rovar, a madár, az angyal, a repülés, a szárnyalás motívumai

Kondornál konkrét és átvitt értelemben egyaránt értelmezhetôek. (…)

Apokaliptikus víziói az emberiség meddô harcairól szólnak. (…) Mind

az emberiséget féltô, morális kérdéseket boncolgató festô látomásai.

(…) Húsz kötet jelent meg illusztrációival. (…) Szerteágazó érdeklôdése,

állandó kísérletezô kedve új technikák kipróbálásához vezette. Élete

utolsó éveiben fényképeket készített, tárgyuk a mûteremben álló, pál-

cikákból eszkábált repülôgép-szerkezetek voltak.”

Nagy T. Katalin

Irodalom: Németh Lajos: Kondor Béla, Bp., 1976; Andrási Gábor -

Pataki Gábor - Szûcs György - Zwickl András: Magyar Képzômûvészet

a 20. században, Bp., 1999; Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, 2000,

Bp., 2000.   

Béla Kondor was in Pestszentlôrinc on 17 February, 1931, and died in

Budapest on 12 December, 1972. He studied painting and later graph-

ics at the MKF under the mastership of Jenô Barcsay, János Kmetty,

Endre Domanovszky, and Károly Koffán.  His major prizes included:

Derkovits scholarship (1959); the Grand Prize of the National Graphics

Biennial, Miskolc (1963); the Munkácsy Prize (1971); posthumous

Kossuth Prize (1990).

“He regularly participated at the artists’ colonies of Miskolc and

Kecskemét; he went o study tours to France, Yugoslavia, Poland,

Czechoslovakia, the Soviet Union. He produced woodcuts, engravings,

dry-points, lithographs, monotypes, paper-cuts, photos. He painted on

canvas, wood, glass, walls; wrote poetry and a little prose. He was also

an excellent organist, and thus was called uomo universale. Unable to

compromise, always autonomous in life and art, he got into a scandal

already as a student at the Academy. Expelled from the painting

department, he was saved by Barcsay and Koffán, who had both recog-

nized his talent, and took him to the graphics department. His diploma

work was an illustration series for Ferenc Juhász’s The Prodigal Country.

[…] In the course of his career, he often ran into conflict the appa-

ratchiks of official art policy. His narrative art related to the great tradi-

tions of the past did not belong in any avant-garde trend. His concep-

tion of art, his idiosyncratic world, characteristic way of seeing was not

comparable with the artistic attitudes of the 60s. His adopted masters:

Giotto, Dürer, Grünewald, Rembrandt, Goya, Blake, Picasso, and others

meant a kind of standard to stick to, but his art never became archaic

or eclectic. He created a style and a mythology of his own, which was

difficult to follow, nevertheless, many of his contemporaries and mem-

bers of the younger generations came under his influence. He reinter-

preted the universal symbols in his art in attempting to find answers to

the challenges of his times. One recurrent figure of Kondor’s iconogra-

phy is the man-Christ […] and the man-angel. […] The motifs of insects,

birds, angels, flying, soaring can be interpreted concretely and figura-

tively in his works. […] His apocalyptic visions are about the sterile con-

flicts of mankind. […] They are all the visions of a painter anxious about

mankind, and on who dissects the moral issues he faces. […] He pub-

lished twenty volumes with illustrations. […] His wide-ranging interests

and inkling for experiment led him try many a new technique. In the

last years of his life he made many photos, the subjects of which were

his aeroplane structures in his studio he had built from wooden sticks.”

Katalin Nagy T. 

Bibliography: Lajos Németh: Kondor Béla, Budapest, 1976; Gábor

Andrási - Gábor Pataki - György Szûcs - András Zwickl: Magyar

Képzômûvészet a 20. században (Hungarian Fine Arts in the  20th

Century), Budapest, 1999; KMML.
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Kondor Béla: Férfi, / A Man 1960, papír, rézkarc, 8x7 (képfelület); 41x32 cm cm



KORNISS DEZSÔ DEZSÔ KORNISS

1908. december 1-én született Besztercén és 1984. augusztus 17-én

hunyt el Budapesten.

Képzômûvészeti tanulmányait Podolini-Volkmann-féle szabadiskolában

kezdte 15 évesen. 1923-24 között egy évet Hollandiában töltött, ahol

többek között Rembrandt és a De Stijl mûvészete hatott rá erôsen.

1925-29-ben végzett a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán. Mesterei

Csók István és Vaszary János voltak. 1928-ban vizsgálatot indítottak

a MKF-án a nyugati orientációjú festôtanárok és festônövendékek, köz-

tük Korniss ellen is. 1929-ben belépett a Képzômûvészek Új Társaság-

ába, majd 1930-ban az Új progresszív mûvészek csoportjába.

1930-31-ben a Kassák Lajos szervezte Munka-körben, 1934-tôl Szent-

endrén és Budapesten dolgozott. 1930-ban Párizsba utazott, majd haza-

térte után támogatta a Szocialista Képzômûvészek Csoportjának

munkáját. 1945-48-ig az Európai Iskola, 1946-tól a Szentendrei Festôk

Társaságának volt a tagja. 1947-48 között a Magyar Iparmûvészeti

Fôiskolán tanított. 1949-56 között bábfestésbôl és kereskedelmi plaká-

tok színezésébôl élt. 1963-69 között a Pannónia Filmstúdióban dolgo-

zott, ahol Kovásznai Györggyel 8 animációs filmet készített. 

1978-ban Érdemes mûvész kitüntetést kapott.

„1927-28-ban készültek azok az archaizáló-kubisztikus, a mediterrán

klasszikus mûvészet hatását ôrzô fejkompozíciók, amelyeket egyben

szigorú plasztikai formálás, sötét alapszínek és fény-árnyék játékok

jellemeznek. (…) A fôiskolán ismerkedett meg Vajda Lajossal (…)

A francia és az orosz avantgárd mûvészet tanulmányozása, azoknak

eredményeit integráló formakeresés jellemzô ebben az idôben mun-

káira. (…) Gyakran használta a fotomontázs technikáját. (…) 1935-ben

kezdte meg programszerûen a népmûvészeti, építészeti motívumok

gyûjtését Vajdával együtt Szentendrén és Szigetmonostoron. A konven-

ciókkal teli mûvészettel szemben az orosz avantgárdhoz hasonlóan

a mûvészet tradícióját, az elemi formákat a népmûvészetben és a pro-

vinciális mûvészetben találták meg. Céljuk a Bartóki program hatására

a nyugati és keleti mûvészet számos eredményének integrálásával egy

új, közép-kelet-európai mûvészet megteremtése volt. Vajda és Korniss

ezt a Szentendréhez kötôdô programot »konstruktív-szürrealista

sematikának« nevezte. Kollektív jellegû absztrakt és népi formákból

építették meg kompozícióikat. (…) 1968 utolsó alkotói korszakának

kezdete volt. A népmûvészetbôl átemelt, absztrahált motívumvilág

tûnik fel a hard edge festésmódban készült képein. A szûrmotívum

vagy a zászlómotívum a tiszta formaviszonylatok hordozójává válik. (…)

Ebben az alkotói periódusban újra a geometrikus absztrakció jegyében

dolgozott, elemi mértani formákat használt, végsôre egyszerûsített

jeleket analizált.”

Bodonyi Emôke

Irodalom: Hegyi Lóránd: Korniss Dezsô, Bp., 1984; Kortárs Magyar

Mûvészeti Lexikon, Bp., 2000.  

Dezsô Korniss was in Beszterce on 1 December, 1908, and died in

Budapest on 17 August, 1984. He began his art studies at the Podolini-

Volkmann free school at the age of 15. He spent a year in the

Netherlands in 1923-24, where he was deeply influenced by the art of

Rembrandt and the De Stijl. He graduated at the MKF in 1929, under

the mastership of István Csók and János Vaszary. In 1928, Western-ori-

entated tutors and students at the MKF, including Korniss, were sub-

jected to an investigation. In 1929, he joined the KUT, and then, in

1930, the group of New Progressive Artists. In 1930-30, he worked in

the circle around the magazine Munka edited by Lajos Kassák. From

1934, he worked alternately in Szentendre and Budapest. In 1930, he

travelled to France, and, upon returning, he supported the work of the

Socialist Artists’ Group. He was a member of the European School

between 1945-48, and joined the Society of Hungarian Painters in

1946. He taught at the Hungarian Academy of Applied Arts between

1947-48. Between 1949 and 1956, he made a living from colouring

advertisement posters and puppets. Between 1963-69, he worked at

Pannónia Film Studio, where he made 8 animated films. In 1978, he

was awarded the Artist of Merit Prize.

“It was in 1927-28 that he made the archaizing-cubistic head composi-

tions preserving the influence of classical Mediterranean art which are

the characterized a rigorous plastic formation, dark basic colours and

chiaroscuro. […] He got acquainted with Lajos Vajda at the Academy.

[…] He studied the work of the French and Russian avant-garde artists,

and a search for form integrating their results is the conspicuous fea-

ture of his works in this period. […] He often used the technique of

photo montage. […] It was in 1935 that he and Lajos Vajda began the

systematic collection of folk art and architectural motifs in Szentendre

and Szigetmonostor. In opposition to conventional art, they sought for

the tradition of art and the elemental forms in folk and provincial art in

the Russian avant-garde did. Under the influence of the Bartókian pro-

gramme, they wanted to create Central-East European art through the

integration of many achievements of Eastern and Western art. Vajda

and Korniss called this programme connected to Szentendre the

“Constructive-Surrealist scheme”. They constructed their compositions

from collective, abstract and folk forms. […] His last creative period

began in 1968. Motifs abstracted from folk art appear in the picture

painted in the hard edge mode. The motifs of the embroidered cloak

and the flag become vehicles of pure formal relations. […] In this cre-

ative period, he again worked in the spirit of geometric abstraction,

he used elemental geometric forms, and analyzed absolutely simplified

signs.”

Emôke Bodonyi

Bibliography: Lóránd Hegyi: Korniss Dezsô, Budapest, 1984; KMML.
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Korniss Dezsô: Miska 1954-80, papír, szitanyomat, (100/17), 62x42 cm



KÓTAI TAMÁS TAMÁS KÓTAI

1959. december 2-án született Makón.

1981-86 között végzett a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán. 1983-tól

szerepel kiállításokon. 

Tagja a szentendrei Mûhely Galériának, a Vajda Lajos Stúdiónak,

a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének, a Képzô- és

Iparmûvészek Szövetségének és a Magyar Grafikusmûvészek Társaságának.

Számtalan szakmai díj tulajdonosa, ezek közül a fontosabbak: Derkovits-

ösztöndíj (1989-92); Barcsay-díj (1993); Római ösztöndíj (1994);

Csohány Kálmán-díj (1994); Neufeld Anna Emlékdíj (1995); Munkácsy-

díj (1997).

„A '80-as években visszafogottan színes, álomszerû, vizionárius,

organikus képi világot alkotott ki, majd az elemek redukciója során egy

szigorúbb, letisztultabb síkfestészetig jutott el. Motívumai a magyar

népmûvészet, a keleti mûvészetek, az indián kultúra, a prehistorikus

mûvészet formáit idézik, azonban egyikhez sem kapcsolódnak

közvetlen módon, a kulturális örökség [emblematikus vizuális] emlékeit

mintegy ösztönösen letapogató festményeinek, rajzainak „mágikus

realizmusa” a mûvészet egykori közösségi jellegének megidézésével

ellenpontozza a mûvészi alakítás szubjektív mozzanatait.”

P. Szabó Ernô

„Az általa kiválasztott jelek és impulzusok felfedezésük pillanatában még

konkrét viszonyban állnak környezetükkel, ezért jelentésük is adott

esetben olvasható, de a képkészítés során ezek saját szubjektív

»szûrôjén« keresztül haladva végül mint azonosíthatatlan formák jelen-

nek meg. (…) Az ismétlés a munkák egy további jellegzetességét is

eredményezte, amit talán a »szônyegszerûség« fogalmával írhatnánk

körül. Számomra e pontatlan szó azt jelenti, hogy a nézônek az az ér-

zése, hogy a képmezôn kívül az alakzatok sora bizonyosan folytatódik.

A látható felület tehát a valóságnak egy része csupán, egy esetleges

kimetszés, a tudat horizontjának, egyetlen szegmensének bemutatása.

(…) Új rajzairól általánosságban elmondható, hogy az említett repetí-

ció, és a határ használaton kívül helyezése az ál-térbeliséget szûnteti

meg a rajzokon. A formák esetleges elhelyezése csak saját környezetük

pillanatnyi viszonyában nyer értelmet, azaz egymással csak asszociatív,

és nem feltétlenül fizikai kapcsolatot létesítenek. (…) A rajzokon látha-

tó formákon többször véljük felismerni objektumok részleteit (mintha

csákány, kalapács, szökôkút stb. volna), de hasonlóan a festmények

pszeudo térbeliségéhez, ezek ál-tárgyias elemeknek nevezhetôk. Az azo-

nosítás ez esetben is a nézô tudatában történik, mert egyetlen forma

sincs olyan helyzetben, hogy felvetéseinket visszaigazolná, így munkái

némileg hasonlíthatóak a Rorschach teszt ábráihoz is.”

Petrányi Zsolt

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2000; A Szentendrei

Vajda Lajos Stúdió (antológia), Szentendre, 2000, (szerk.: Novotny T. -

Wehner Tibor). 

Tamás Kótai was born in Makó on 2 December, 1959. He studied at

the MKF between 1981-86. He exhibits since 1983. He is member of

the Szentendre Workshop Gallery, the VLS, the MAOE, the MKISZ and

the MGSZ. His many prizes and honours include: the Derkovits scholar-

ship (1989-92); the Barcsay Prize (1993); scholarship in Rome (1994);

the Kálmán Csohány Prize (1994); the Anna Neufeld Memorial Prize

(1995); the Munkácsy Prize (1997).

“In the 80s, he shaped a dream-like, visionary, organic pictorial world

with restrained colours, but later reached a stricter, purer plane paint-

ing in the course reducing elements. He motifs recall Hungarian folk

art, oriental arts, native American culture, pre-historical art forms, but

never relating to them directly; the “magic realism” of his paintings and

drawings, so to speak, instinctually feel for the [emblematic visual]

mementos of cultural heritage, and counterbalance the subjective ele-

ments pf artistic formation by evoking the formerly communal charac-

ter of art.”

Ernô P. Szabó

“At the time of their discovery, the signs and impulses of his choice are

in a concrete relation with their environment, and thus their meaning

can also be understood in certain cases, but finally, in the course of

making the picture, progressing through their subjective ‘filters’, they

appear as unidentifiable forms. […] Repetition has resulted in another

feature of his works, which could be described as ‘carpet-likeness’.

For me this imprecise word means that the viewers feels that the series

of figures are bound to continue outside the field of the picture.

The visible surface is thus only part of reality, it is only one clipping of

it, the introduction of the horizon, one segment of consciousness. […]

In general, it can be said of his new drawings that the said repetition

and the non-use of border put an end to pseudo-spatiality in drawings.

The accidental position of forms acquires meaning only in the momen-

tary relation of their environment, i.e. they establish only associative

and not necessarily physical relations. […] In the various shapes of the

drawings, we might often discover details of objects (as though it were

a pickaxe, hammer, fountain, etc.), but, as the in the case of the

pseudo-spatiality of the paintings, these can be called pseudo-objective

elements. The identification occurs in the mind of the viewer only, as

there is no object in a situation that would justify any suggestion, thus

his works can be likened to the diagrams of the Rorschach tests.

Zsolt Petrányi

Bibliography: KMML; A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió (antológia),

Szentendre, 2000, (Tihamér Novotny  and Tibor Wehner eds.). 
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Kótai Tamás: Kéregrajz, / Crust Tracery 1996, papír, szitanyomat, (15/20), 102x72,5 cm



KOVÁTS ALBERT ALBERT KOVÁTS

1936. április 10-én született Budapesten.

1954-56-ban és 1959-61-ben különféle képzômûvészeti szabadiskolák-

ban tanul. Két '56-os börtönév vágta ketté pályáját, közben többnyire

segédmunkásként dolgozott. 1969-tôl a Mûvészeti Alap tagja.

1994-ben alapító tagja a Belvárosi Mûvészek Társaságának, 1995-ben

a Magyar Festôk Társaságának, amelynek ügyvezetô elnöke lett, 1996-

ban pedig a Magyar Vízfestôk Társaságának. Festôi munkássága mellett

1991 óta ír, publikál képzômûvészeti és várostörténeti vonatkozású

cikkeket. Kiállítás-szervezô tevékenysége is jelentôs.

Számos szakmai díj és elismerés tulajdonosa. Közülük a legfontosabbak:

a Magyar Képzô- és Iparmûvészek Szövetségének díja (1993); az Eötvös

Alapítvány díja (1993); Pro Urbe-díj arany fokozat (1993); Munkácsy-díj

(1999); Simsay Ildikó-díj (1999).

„Korai munkái csöndes, statikus, ikonhatású képek, velük – szellemi tün-

tetésként – Vajda Lajos emléke elôtt tisztelgett. A '60-as évek végén

festett mágikus tájai fölött Vajda és Paul Klee szelleme lebeg. 1967-es

Übü apóján elôször pendül meg késôbbi nagy témája: Übü király. De

A. Jarry diáktréfa-groteszkjének címszereplôje Kováts értelmezésében

a Kádár-korszak sötét áthallásokkal terhes, ikonpózba merevedô,

dísztribünön magasodó Diktátor-bábuja lett. (…) A '80-as évek végén,

a '90-es években gyakran dolgozott csôtollal, vegyes technikával, fa-

rostlemezre. Kedvelt kompozíciós eleme a míves-rajzos, nagy befoglaló

forma, amelynek kontúrján belül fantasztikus utazás kezdôdik egy

aprólékosan kidolgozott, valószínûtlen tájon. Szeszélyesen indázó vona-

lakkal, pontok, pöttyök, szálas vonalkák sokaságával ír rájuk olyasmit,

ami lehetne repülôgéprôl nézett szántóföld-sakktábla, régészeti ásatás

vagy mikroorganizmusok nyüzsgése egy vízcseppben. »Összeolvasva«

mindez tollas kalapú profillá változhat: XX. századvégi Arcimboldo-fejjé

vagy egy új, titokzatos létezôvé. Kováts a vajdai, kafkai szürrealizmus

szellemi kisugárzásából indulva elérkezett egyfajta intellektuális,

tûnôdô, elegáns abszurdhoz, egy finoman szerkesztett, organikus szür-

realizmushoz. Vibráló, élô képfelületein régi korok mívessége keveredik

a Holdra szállás izgalmával.”                                                              

Kernács Gabriella

Irodalom: Kortárs Magyar Képzômûvészeti Lexikon, Bp., 2000.

Albert Kováts was in Budapest on 10 April, 1936. He studied at various

free art schools between 1954-56 and 1959-61. His career was broken

by the two years he spent in prison for 1956, afterwards mostly earn-

ing his living an unskilled labourer. From 1969 he has been a member

of the Art Fund, he was one of the founders of the Inner City Painters’

Society (1994), and is member of the MFT (since 1995), which he has

been managing as a director; he also joined the Society of Hungarian

Watercolourists. Apart from his activities as a painter, he has published

various pieces on the arts and city history since 1991. His most impor-

tant prizes and honours include: the prize of the MKISZ (1993); the

prize of the Eötvös Foundation (1993); the golden degree of the Pro

Urbe Prize (1993); the Munkácsy Prize (1999); the Ildikó Simsay Prize

(1999).

“His early works are silent, static, icon-like pictures, with which he paid

his respect – as a kind of intellectual protest – to the memory of Lajos

Vajda. The spirit of Vajda and Klee loom above his magic land-

scapes painted in the 60s. He later major theme of Ubu Roi appears

first in his 1967 Old Ubu. In Kováts’s interpretation, the hero of

Jarry’s school farce grotesquery appears as a gravely allusive dictator

puppet of the Kádár era frozen in an iconic pose, standing on a

grandstand. […] In the late 80s and early 90s, he often worked with

isograph pens using a mixed technique on chipboard. One of his

favourite elements of composition is large inclusive form meticulously

drawn, within the contours of which a fantastic adventure takes place

in a implausible landscape depicted in full detail. With whimsically

running lines, spots, points, myriads of string little lines, he writes on

these things that could be a plough field seen from an aeroplane, a

chessboard, an archaeological excavation, or the teeming of micro-

organisms in a drop. “Reading these together”, all this might

become a profile with a feathery hat: a 20th-century Arcimbolo head

or a new, mysterious being. Starting out from the intellectual ema-

nations of a Vajdaesque and Kafkaesque surrealism, Kováts has

reached a kind of elegant, intellectual, meditative absurd, a sophisti-

catedly structured, organic surrealism. In his vibrating, vivid picto-

rial surfaces, the craftsmanship of old blend with the excitement

of landing on the Moon.”

Gabriella Kernács

Bibliography: KMML.
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Kováts Albert: Állkapocs, / Jaws 1994, farost, vegyes technika, 106x86 cm

Kováts Albert: Szunnyadó vulkán, / Slumbering Volcano

1994, farost, vegyes technika, 96x87 cm



KRIZBAI SÁNDOR SÁNDOR KRIZBAI

1949. július 15-én született Marosvásárhelyen [Târgu Mures̨ (RO)].

Szentendrei Vajda Lajos Stúdió (antológia), Szentendre 2000, (szerk.:

Novotny T. - Wehner Tibor). (RO)].

1964-68-ban végzett a Marosvásárhelyi IV. sz. Elméleti Líceumban.

Szakmai ismereteit részint autodidakta módon, részint különbözô

marosvásárhelyi képzômûvészeti szakkörökben szerezte meg. 1975-80-

ban tevékenyen részt vett az ún. Apolló Ifjúsági Alkotókör program-

jainak szervezésében és az ún. Marosvásárhelyi Mûhely (MAMÛ) elô-

munkálataiban. 1980-83-ban aktív résztvevôje a MAMÛ által szervezett

kiállításoknak és akcióknak. 1984-tôl áttelepül Magyarországra, s 

a szentendrei Vajda Lajos Stúdió tagja lesz. 1985-ben Szentendrére köl-

tözik. 1990-ben Elekes Károllyal és Nagy Árpád Pikával megalakítja

az ún. PANTENON csoportot, amely 1994-ig mûködött. 1991-ben egyik

alapítója az új MAMÛ Társaságnak (MA születô Mû-vek Társaság).

Tagja továbbá a szentendrei Grafikai Mûhelynek, a Magyar Képzô- és

Iparmûvészek Szövetségének, a Magyar Alkotómûvészek Országos

Egyesületének. 2002-tôl a MAMÛ Társaság elnöke. 

Díjai: Neufeld Anna Emlékdíj (1997); HUNGART Alkotói ösztöndíj

(2004); a XXXIV. Alföldi Tárlat festészeti díja.

Krizbai Sándor mondhatni „szürenon” festô, aki a szürrealizmus és a non-

figuráció eszközrendszerét egymásból eredezteti, de meg is haladja fest-

ményein. Ugyanakkor szimbólumkeresô és szimbólumteremtô is egyben, aki

elsôsorban a természeti, mitikus, folklorikus és a kiemelt szerepkörû,

totemisztikus vagy táj jellegû tárgyakból, illetve mágikus értékkel bíró jelek-

bôl (átszemélyesített jel-idézetekbôl), valamint a sorskérdéssé tett minden-

napi (politikai, egzisztenciális) helyzetekbôl eredezteti absztrakcióit és meríti

témáit. „Onirikus”, álomlátó dimenziókat feltáró, lélektani perspektívákat

nyitó mûvészete tehát szintetikus természetû is egyben, mert alkotásaiban

ott bujkálnak a modern festészeti „tradíciók” egyéni útjainak érzéki, szem-

léleti tanulságai (Munch, van Gogh, Csontváry, Sutherland, T̨uculescu) és

a neoavantgárd törekvések folytonosan haladni akaró intellektuális elemei,

keveredve az ösztönös mûvészet „ôsaktív” önkiírási vágyával.

Olvasmányélményekbôl táplálkozó költöi filozófiája szerint az emberi agy és

kultúra, a teremtés és alkotás, sôt, a „világszellem” és az „isten” materia-

lizálódott metaforáját az ún. Szoláris-mítoszokban, konkrétabban Stanislaw

Lem Solaris c. tudományos-fantasztikus regényében találhatjuk meg.

Itt ugyanis a Solaris óriásbolygó, a „gondolkodó monstrum” úgy szerepel,

mint egy nagyagy, mint egy magas szervezettségû, folyékony sejtburkolat,

amely csillagászati arányú megjelenítési képességgel rendelkezik. A Pan-

tenon csoport felbomlása után (1994) ezt a költôi metaforát a „trepanáció”,

azaz a koponyalékelés ugyancsak költôi elméletével egészítette ki. Véle-

ménye szerint idônként szükségessé válik, hogy rést üssünk a megkövesedô

emberi kultúra lényeget eltakaró, idézetekben élô és gondolkodó, „mûtárgy-

felhalmozó” szövetén keresztül az alkotói önazonosság és eredetiség vissza-

nyerése érdekében. A hangköltészetet és a hangformálást (Sound Designe),

a tárgy- és térképzést, a festészetet és az animációt egyesíteni kívánó

„összmûvészeti” mûveiben Ô is valamiféle valóságfelettiségre utaló mágiát

mûvel az anyagi dolgok átlelkesíthetôsége, átszellemiesíthetôsége

érdekében.

Novotny Tihamér

Irodalom: Novotny Tihamér: Szétguruló üveggolyókban, Szentendre, 2004. 

Sándor Krizbai was born in Marosvásárhelyen (Târgu Mures̨, Romania),

on 15 July, 1949. After his school years in the Marosvásárhely

Theoretical Lyceum between 1964-68, he acquired his professional skills

partly as an autodidact, partly at various art circles in Marosvásárhely.

He was actively involved in the Apollo Youth Creative Circle and in the

preparations of the so-called Marosvásárhely Workshop (MAMÛ:

Marosvásárhely Mûhely). Between 1980-83, he actively participated in

the exhibitions and actions of the MAMÛ. In 1984, he moved to

Hungary, and joined the VLS. In 1985, he settled down in Szentendre.

With Károly Elekes and Árpád Nagy Pika, he founded the PANTENON

artists’ group in 1990, which functioned until 1994. In 1991, he was

one of the founders of the new MAMÛ (MA születô MÛ-vek Társaság –

WOrks born TOday  Society). He is a member of the Szentendre

Graphics Workshop, the MKISZ, the MAOE, and he has been the chair-

man of the MAMÛ since 2002.

His most important prizes include: Anna Neufeld Memorial Prize (1997); HUN-

GART scholarship (2004); painting prize of the 34th Great Plains Exhibition.

Sándor Krizbai could be called a “surenon” painter, who traces surreal-

ism and the non-figural to each other, but also transcends them in his

paintings. At the same time, he is a symbol seeker and creator, who

primarily draws his abstractions and themes form natural, mythical,

folkloristic and functionally important, totemic or landscape-like objects

and signs with a magic quality (personalized sign quotes) and everyday

situations of fateful import (politics, existence). His oneiric art, reveal-

ing visionary dimensions and opening up psychological dimensions, is

thus simultaneously synthetic, too, for the sensual, visual lessons of the

individual routes of the modern painterly tradition (Munch, van Gogh,

Csontváry, Sutherland, Buculescu) and the intellectual elements of the

neo-avant-garde aspirations always striving to progress are there hid-

den in his works and blending with the arch-active desire for self-

expression of instinctual art. According to his poetic philosophy deriv-

ing from his reading experiences, the materialized metaphor of the

human brain and culture, creation and making, even the “world spir-

it” and “god” are to be found in the Solaris myths, particularly in

Stanislaw Lem’s science-fiction novel Solaris. The gigantic planet

Solaris, the “thinking monstrosity”, appears here as a highly organ-

ized, liquid cellular membrane capable of representations at astronom-

ical scale. After the dissolution of the Pantenon Group in 1994, he

eked this poetic metaphor out with a similarly poetic theory of “trepa-

nation”, i.e. the perforation of the skull. In his opinion, it is some-

times necessary to bore holes in petrified human culture, in the mem-

brane of quotation, thought, “artwork-accumulating” that  hides its

essence in order to recapture creative identity and authenticity. In his

works striving to achieve a sort of “total art” uniting sound poetry

and design, object and space formation, painting and animation, he

cultivates a magic suggestive of something above the real in order to

spiritualize material things.”

Tihamér Novotny

Bibliography: Tihamér Novotny: Szétguruló üveggolyókban (In Marbles

Rolling Apart), Szentendre, 2004.
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Krizbai Sándor: Cím nélkül, / Untitled 1998, papír, tempera, 50x35 cm
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Krizbai Sándor: Trepanációs karcok, / Trepanation Scratches 1998, papír, szitanyomat, litográfia, (23/5), 72x52 cm

Krizbai Sándor: Trepanáció, / Trepanation 

1998, papír, szitanyomat, (E.A. 10/19), 49x37 cm

Krizbai Sándor: Trepanációs jelölések, / Trepanation Marks

1998, papír, szitanyomat, (7/19), 49x37 cm



LAKATOS PÁL SÁNDOR SÁNDOR PÁL LAKATOS

1960. január 29-én született Kispeleskén [Pelis̨or (RO)].

1976-79-ben a szatmárnémeti Képzômûvészeti Líceumba járt. 1990-ben

végzett a kolozsvári Ion Andreescu Képzômûvészeti Fôiskolán. Mesterei

Gergely István, Korondi Jenô és Eugén Gocan voltak. Tagja a MAMÛ

Társaságnak.

Fontosabb díjai: Országos kisplasztikai kiállítás, Bukarest, I. díj és a zsûri

külön díja (1985); Országos kisplasztikai kiállítás, Bukarest, I. díj és

az Arta folyóirat külön díja (1987); a Bács-Kiskun megyei Téli Tárlat

különdíja (1998).

„A '80-as évek elején az elszürkült életre és a kommunista diktatúrára

reagáló groteszk, abszurd hangvételû tárgyszobrokat készít. 1991-ben

Magyarországon, Kecskeméten telepszik le, egy-egy évig a helyi

Nemzetközi Zománcmûvészeti Alkotómûhely, majd a Nemzetközi

Kerámia Stúdió munkatársa. 1993-tól a kecskeméti képzômûvészeti

szabadiskola tagozatvezetô tanára. 1994-ben saját bronzöntô mûhelyt

alakít ki. A '90-es években felállított köztéri szobrai a kolozsvári fôisko-

lán uralkodó figurális tradíció és szigorú szerkesztés hatása érezhetô.

Fokozatosan jut el a '90-es évek végére szintetizáló, páncélokra

emlékeztetô kéregszobraihoz. Középméretû elvont plasztikáit kôbôl,

vasból, de elsôsorban bronzból készíti. Rendszeresen részt vesz

nemzetközi alkotótáborokban.”

ifj. Gyergyádesz László

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2000.

Pál Sándor Lakatos was born at Kispeleske (Pelis̨or, Romania) on 29

January, 1960. He attended the Szatmárnémeti Art Lyceum between

1976-79, under the mastership of István Gergely, Jenô Korondi and

Eugen Cocan. He is a member of MAMÛ. His most important prizes

include: first prize and jury’s special prize at the National Sculpture

Exhibition, Bucharest (1985); first prize and the Arta Magazine special

prize at National Sculpture Exhibition, Bucharest (1987); special prize at

the Bács-Kiskun County Winter Exhibition (1998).

“At the beginning of the 80s, he made object sculptures with

grotesque and absurd tone in reaction to an intolerably dull life and

the communist dictatorship. In 1991, he moved to Hungary, settling

in Kecskemét, and participated in the local International Enamel Art

Workshop and the International Ceramics Studio. He established his

own bronze-casting workshop in 1994. His statues in public spaces of

the 90s witness to the influence of the figural tradition and strict struc-

turing prevailing at the Kolozsvár (Cluj) Academy of Arts. He produces

medium-scale stone, iron and mostly bronze sculptures. He regularly

participates at international artists’ colonies.”

László Gyergyádesz Jr.

Bibliography: KMML.
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Lakatos Pál: Trónoló, / Sitting in State 1999, bronz, kô, 20x18x15 cm



LOVÁSZ ERZSÉBET ERZSÉBET LOVÁSZ 

1954. október 11-én született Budapesten.

1969-73-ban a Képzô- és Iparmûvészeti Szakközépiskola díszítôfestô szakára

járt. Tanárai Sebestyén Jenô és Szkok Iván voltak. 1976-81-ben a Magyar

Képzômûvészeti Fôiskola festô szakán szerzett diplomát. Mestere Sváby

Lajos volt. 1980-tól a Magyar Népköztársaság Mûvészeti Alapjának és utód-

szervezetének a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének (MAOE);

1986-89-ben a Fiatal Képzômûvészek Stúdiójának (FKS); 1990-91-ben

az Aktív Art Galériának, Szentendre; 1992-tôl a MAMÛ Társaságnak; 2001-

tôl a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesületnek; 2003-tól a Magyar

Festôk Társaságának; 2005-tôl az X-ART Egyesületnek a tagja.

Díjai: a Fiatal Képzômûvészek Stúdiójának díja (1986); a Magyar Hitelbank fél-

éves ösztöndíja (1991); MAOE Nívódíj, FÖLD címû kiállítás, Dunaharaszti (2005).

„Lovász Erzsébetet friss mûvészeti törekvések és aktuális irodalmi élmények

egyaránt foglalkoztatják. Bestiariumának gondolati ihletôje Hamvas Béla

irodalmi pamfletje a csirihauk világáról, amely viszont – az emberi faj ko-

runkbeli szellemi, erkölcsi leromlottságát ábrázolandó – a Bosch, Bruegel, s

a szürrealista festészet képi rébuszait valóságként értelmezô írói szemlélet-

nek köszönhette létrejöttét.

Festôként a modernek közül Chagall, valamint Paizs Goebel harmincas

évek eleji mûvészetét érzi magához közelállónak, a maiak közül Molnár

Sándor barokkos lendületû színgazdag festészetét. Kötik szálak kétségkívül

nemzedéke újexpresszionista híveihez is, ez a rokonság azonban, ha stilá-

risan érzékelhetô is, festészete személyes indíttatásáról vajmi keveset árul

el. (…) Ami a képek szintjén a jelenetekbôl és a különbözô fragmentumok-

ból – az alkotói szándék tiszteletben tartásával – kiolvasható, az a sorsdön-

tô pillanatokba torkolló következmények víziószerû megjelenítése. (…)

Amíg az Édenkert korábbi darabjainak távoli elôképeként valóban Paizs

Goebel ôserdei környezetbe helyezett állatképeire gondolhatunk, a stilá-

risan expresszívebb, fragmentumszerû megoldású Variációk a tudás fájához

I-V. a kései Ámos-képekkel mutatnak valamelyes rokonságot. (…) Az Éden-

kert és a Variációk motívumai jelennek meg néhány újabb festményen és

tusrajzokon, a továbbérlelôdô képi gondolatot közvetítô festményvázla-

tokon. A Szent Sebestyén gyökerestôl kitépett fája, a Gyümölcsevôk szín-

erôs groteszk fejpárosa, a Kapcsolatteremtés és az Önmeghatározás vissza-

térô motívumai, melyek közül egy-egy az elôzô rajzsorozat, a Szent

Sebestyén lapjain is feltûnik („sebzô tölcsér” nyílvesszô helyett, kesztyû: kép

és gondolat többrétegû megfeleltetésével), Lovász Erzsébet festészetét

végül is egyazon problémakör megoldásával birkózó, azt más és más

módon körbejáró képcsalád szorosan összetartozó tagjainak mutatják.

Nemcsak az ismétlôdô témák és motívumok vallanak erre, hanem a rajzok

és festmények fokozatosan kiterjeszkedô s közben az eredeti témához is

vissza-visszatérô gondolatisága, amely – a jelek szerint – megindító, az em-

bert s magát a mûvészt újabb és újabb számvetésre késztetô lelki alaphely-

zetek képi megjelenítésére irányul.”

Mezei Ottó 

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2000; Mezei Ottó:

Az Édenkert tartós vonzásában, Új Mûvészet, 1991/2.; SZAKOLCZAY

Lajos: A létezés boldogságának ikonjai – Lovász Erzsébet festményei a

Vigadó Galériában, Napút, 2003/7.; CUKOR György: Idézetek és cím-

szavak Lovász Erzsébet képeirôl, Új Forrás, 2004/5. 

Erzsébet Lovász was born in Budapest on 11 October, 1954. She stud-

ied ornamental painting at the Fine and Applied Arts Vocational School

between 1969-73, under Jenô Sebestyén and Iván Szkok. She graduat-

ed at the MKF in 1981, under the mastership of Lajos Sváby. She has

been a member of the Art Fund and its successor the MAOE since

1980; she was a member of Young Artists’ Studio (1986-89); the Active

Art Gallery 1990-91, Szentendre (1990-91); she joined MAMÛ in 1992;

the Mura Region Friends’ Circle Cultural Society (2001); the MFT

(2003); X-Art Society (2005). Her most important prizes and honours

include: the prize of Young Artists’ Studio (1986); half-year scholarship

by Hungarian Credit Bank (1991); MAOE award of excellence for the

exhibition Earth, Dunaharaszti (2005).

“Lovász concerns herself with both fresh artistic tendencies and liter-

ary experiences. The inspiration for her bestiary was from Béla

Hamvas’s literary pamphlet on the world of the chirihau, which – in

order to represent the intellectual and moral decay of contemporary

mankind – interpreted the rebuses of Bosch and Bruegel and surreal-

ism as reality. She regards the art of Chagall and that of the Paizs

Goebel of the early 30s as congenial from among the moderns, and

the baroquely sweeping, colourful painting of Sándor Molnár from

among the contemporaries. She certainly has ties with the neo-

expressionists of her generation, but this connection, though stylistical-

ly perceptible, hardly explains the personal motives of her painting.

[…] Respecting the artist’s intention, what we can gather from the

scenes and fragments, from the images as such, is a visionary presen-

tation of inner events with unfathomable consequences. […] While,

indeed, Paizs Goebel’s pictures of animals in primeval forest scenes can

be thought of as precursors of Lovász’s earlier pieces in the Garden of

Eden series, the stylistically more expressive Variations on the Tree of

Knowledge I-IV show an affinity with the late works of Imre Ámos. […]

The motifs of Garden of Eden and Variations appear in some of her

newer works conveying the maturing pictorial idea. The uprooted tree

of the oil version of Saint Sebastian, the powerfully coloured,

grotesque pair of heads in Fruit Eaters, Connecting and Self-Defini-

tion, some of which appear in the first drawing series of St Sebastian

(the “wounding funnel” instead of arrows and gloves: squaring idea and

image), show that the painting of Lovász struggles with and revolves

around the solution of the same problematic in various ways. It is not

only the recurrent themes and motifs that attest to this, but also the

gradually extending conceptuality of the drawings and paintings which

keeps returning to the original idea, and which – according to the signs

– are directed at pictorial representations of basic situations that lead

both woman and artist to newer and newer, moving reckonings.”

Ottó Mezei

Bibliography: KMML; Ottó Mezei: „Az Édenkert tartós vonzásában”

(Steadily Attracted to Eden), Új Mûvészet, 1991/2.; Lajos SZAKOLCZAY:

„A létezés boldogságának ikonjai – Lovász Erzsébet festményei a Vigadó

Galériában” (Icons of the Bliss of Being – Erzsébet Lovász’s Paintings at

the Vigadó Gallery), Napút, 2003/7.; György CUKOR: „Idézetek és cím-

szavak Lovász Erzsébet képeirôl” (Quotes and Headwords to Erzsébet

Lovász’s Pictures), Új Forrás, 2004/5.
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Lovász Erzsébet: Halak kesztyûkkel, / Fish with Gloves 1986, furnérlemez, olaj, 199x123 cm



MAJOR KAMILL KAMILL MAJOR

1948. február 20-án született Perkátán.

„A Pécsi Mûvészeti Gimnáziumban érettségizett, majd részt vett 

a Lantos Ferenc köré szervezôdött alkotókör munkájában. Jelentôs

szerepe volt a Bonyhádi Zománcmûvészeti Szimpózium elindításában.

Mesterének Lantos Ferencet, Simon Bélát, Bálint Endrét, és Gyarmathy

Tihamért tekinti. Kétévi budapesti tartózkodás után, 1972-ben, Francia-

országban telepedett le. A párizsi École Nationale Supérieure des Arts

Décoratifs-ban szerzett diplomát, ahol jelenleg is tanít. Kapcsolata

a magyarországi mûvészeti élettel azonban nem szakadt meg; részt

vesz itthoni kiállításokon, illetve Franciaországban élô mûvészek csopor-

tos bemutatkozásait szervezi Magyarországon. Hosszú ideig a Pére-

Lachaise temetô szomszédságában lakott, ahol gyakori látogatásai

során fotók százait készítette. Késôbb e »motívumgyûjtô« tevékeny-

ségét más temetôkre is kiterjesztette. Ezekbôl született elsô kiadványa,

a Le Livre des Morts (Holtak könyve) címû szita-albuma 1978-ban. (…)

Grafikai munkáinak készítésével párhuzamosan festészettel is foglal-

kozik. [A geometrikus formákba feszített népmûvészeti motívumokon

keresztül] a fekete és a fehér, színes és színtelen, telt és üres közötti

metamorfózist kutatja; [más munkáiban] az anyag örök átváltozását,

hogy az emberi test, az írott és vésett szövegek maradványainak pre-

zentálásával tudatosítsa bennünk az ember és kultúrájának mulandó-

ságát, s kitapogassa az emlékezet határait. A nyomhagyás eszközeivel

igyekszik a nyomtalanság érzetét kelteni, hogy a megszûnés pillanatát

tetten érje, s mint örök állandót mutathassa fel.”

Mattyasovszky Péter

Irodalom: Curt Asker - Kamill Major: Fent és Lent, BTM Fôvárosi Képtár

katalógusa, 1998; Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2000. 

Kamill Major was at Perkáta on 20 February, 1948.

“He graduated at the Pécs Art Vocational School, and then took part in

the painting circle around Ferenc Lajos. He had a significant role in

starting the Bonyhád Enamel Art Symposium. He regards Ferenc

Lantos, Béla Simon, Endre Bálint, and Tihamér Gyarmathy as his mas-

ters. After spending two years in Budapest, he settled down in France.

He graduated at the Paris École Nationale Supérieure des Arts

Décoratifs, where he continues to teach to this day. He did not sever

his contacts with Hungarian art life; he participates at exhibitions in

Hungary, and organizes group exhibitions in Hungary for French artists.

He lived in the vicinity of the Pére-Lachaise cemetery, where he made

hundreds of photos during his many visits. He later extended this

“motif-collecting” activity to other cemeteries. This provided the materi-

al for his first album of  screen prints entitled Le Livre des Morts (The

Book of the Dead) published in 1978. […] Apart from graphic work, he

paints, too, studying (through folk-art motifs squeezed into geometric

forms) the metamorphosis of black and white, coloured and colourless,

full and empty. In other works, he examines the eternal transformation

of matter so to make us aware of the transience of man and his cul-

ture by presenting the remains of the human body and written and

graven texts. He seeks to elicit the sense of tracelessness by leaving

traces, to catch the moment of ceasing, and show it as an eternal

constant.”

Péter Mattyasovszky

Bibliography: Curt Ascer - Kamill Major: Fent és lent (Above and Bellow),

BTM Fôvárosi Képtár (catalogue), 1998; KMML.
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Major Kamill: Átlós motívum, / Diagonal Motif 1972, vászon, olaj, 63x83 cm
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Major Kamill: Motívum II., / Motif II 1972, vászon, olaj, 103x153 cm

Major Kamill: Fehér négyzet, / White Square 1972, vászon, olaj, 106x156 cm
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Major Kamill: Tulipán, /Tulip

1972, vászon, olaj, 101x51 cm (092)

Major Kamill: Sárga forma, / White Form 

1972, vászon, olaj, 180x50 cm



MERTZ ÉVA ÉVA MERTZ

1957. október 25-én született Budapesten.

„1980-ban kezdtem érdeklôdni a képzômûvészet iránt. Még abban

az évben beiratkoztam a Képzô- és Iparmûvészeti Szakközépiskolába

egy éves grafikai tanfolyamra. Ezután a Moholy Nagy László nevét

viselô képzômûvészeti körbe jártam. Ottani oktatónkkal, Szemadám

Györggyel csoportunk különvált, és megalakítottuk a SZEM csoportot.

Közel hét évig, heti három alkalommal gyûltünk össze a képzômûvé-

szeti foglalkozásokra. Nyáron alkotótáborokban tanultuk meg a külön-

bözô grafikai technikákat. Rendszeresen kiállítottunk az egész ország

területén. Ez az idôszak volt az én iskolám. Eleinte munka mellett,

majd fôállásban mint szellemi szabadfoglalkozású vállalkozó, jelenleg

mint magánember végzem alkotómunkám. Amatôrként több díjat is

kaptam. 1993-ban felvettek a Magyar Alkotómûvészek Országos

Egyesületébe. 1997-ben Soros ösztöndíjat kaptam, és még abban

az évben tagja lettem a Magyar Festôk Társaságának.

Munkámban fontos a szépség megjelenítése. Különös figyelemmel

válogatom a színeket. Az egyszerû formákat és az ebbôl építkezô kom-

pozíciókat kedvelem. Eddig 69 csoportos és 12 egyéni kiállításon vettem

részt. Újabban üvegablak készítéssel is foglalkozom. A festés mellett

a lovaglás is nagy szerelmem, ami idônként képeimen, rajzaimon is

megjelenik.”

Mertz Éva

Irodalom: www.artitude.hu/mertzeva.

Éva Mertz was born in Budapest on 25 October, 1957.

“I began to be interested in art in 1980. In that very year, I enrolled in

the Fine and Applied Arts School for a course in graphics. Then I fre-

quented the the László Moholy Nagy art circle. With our instructor

György Szemadám, we seceded to found the EYE Group. For almost

two years, we met three times a week to work together in the arts.

In the summer, we had camps to study the various techniques of

graphics. And we regularly exhibited our work throughout the country.

This period was my school. At first, I did my art work beside my job,

then as a freelance entrepreneur, now I do it as a private person.

As an amateur, I received several prizes. In 1993, I was admitted to the

MAOE. In 1997, was granted a scholarship by the Soros Foundation,

and had the opportunity to join the MFT. 

Presenting beauty is most important for me in my work. I chose

colours with utmost care. I like simple forms, and the compositions

built up from them. Participated at 69 group exhibitions, and I had 12

one-person shows. Recently, I have been working on making window

glasses. Apart from painting, I love horse riding, which sometimes

appears in my paintings and drawings.”

Mertz Éva

Bibliography: www.artitude.hu/mertzeva.
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Mertz Éva: Tavasz, / Spring

1995, vászon, olaj, átm.: 60 cm

Mertz Éva: Házak VIII., / Houses VIII

1998 k., farost, olaj, 77x49 cm

Mertz Éva: Fény tér, / Light Space

1998, fa-applikáció, olaj, 56x40 cm



MIKLÓS ÁRPÁD ÁRPÁD MIKLÓS

1958. március 11-én született Dicsôszentmártonban [Târnăveni (RO)].

1984-ben végzett a kolozsvári Ion Andreescu Képzômûvészeti Egyetem

grafika szakán. 1988-ban Kecskeméten telepedett le. A Kecskemétfilm

Kft. Animációs rendezôjeként dolgozik. Tagja a Magyar Alkotómûvészek

Országos Egyesületének; a Magyar Grafikusok Szövetségének; a MAMÛ

Társaságnak; a Kecskeméti Képzômûvészeti Mûhelynek; a Vácz Vocem

Video Laboratórium (3VLAB) csoportjának.

Fontosabb szakmai díjai: Képzômûvészeti Fôiskolások Országos Kiállítása,

Brassó (RO), 2. díj (1984); „Szikra” Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál,

Bilbao (SP), Mikeldi da Plata-díj (1992); a Kecskeméti Tavaszi Tárlat díja

(1997); a Kortárs Költészet - Kortárs Grafika c. kiállítás MOSZ-díja

(1997); a Kecskeméti Téli Tárlat díja (1997). 

Animációs filmjei: Echo, Kecskeméti Animációs Filmstúdió, 1990; Szikra,

Kecskeméti Animációs Filmstúdió, 1992; A másik part, Kecskeméti

Animációs Filmstúdió, 1994; Ajánlás a „Lakomához” [Krizbai Sándorral

és Szabó Sándorral], 1997; Öt gén (Hommage à Hamvas B.) [Krizbai

Sándorral és Szabó Sándorral], 1997; Pillangó, Kecskeméti Animációs

Filmstúdió; Új ornamentika [Krizbai Sándorral, Vajdai Miklóssal, Kovács

Mihállyal], 1998.

Mûvészete távolabbról a ’70-es évek elején-végén kibontakozó „új

erdélyi iskola” formavilágával hozható kapcsolatba. Ez a formavilág egy

olyan sajátossággal rendelkezik, amelyet jobb szó híján „erdélyi” jelleg-

zetességnek kell tekintenünk, illetve az „erdélyiség” fogalmával szük-

séges kapcsolatba hoznunk. Hamvas Béla például ezt a sajátos világ-

képet és világszemléletet az Öt géniusz c. munkájában a „kettôsség”,

a „kettôs én”, a „szelídség és a vadság”, a „szakadékosság”, az egy-

szerre „igen és nem”, a „geometrikus” és „démonikus”, a „mindaz, ami

egy, kettô” stb. terminus technicusaival próbálta meg körülírni és

meghatározni. Ennek a világképnek és világszemléletnek tehát szük-

ségszerû következménye a „kettôs formaadás”, illetve a „kettôs kom-

pozicionális” elrendezés, amelyet, ha nem is orvosi értelemben, de „ski-

zoid” formavilágnak kell tekintenünk. Ebben az összefüggésben a mû-

vész éppúgy hangsúlyozza a formaadás szándékának fontosságát, mint

a formához vezetô út folyamatának konkrét ábrázolását; a szellemi tar-

talmat éppúgy, mint az érzékiséget. Így Miklós Árpádnál az elvont,

esszenciális jelek, vagy a félabsztrakt, fázisrajzszerûen megsokszoro-

zott, összekapcsolt figurák és a képlékeny bioformák alkalom adtán

erôsebb kapcsolatban állnak az ember belsô világával, pszichikai énjé-

vel, érzéseivel, vágyképeivel vagy tudatalattijával, valamint szellemi élet-

ével, gondolatokat modellezô vizuális képleteivel, mint a külsô világ

látványtermészetével. Ezért ez a formavilág lényege szerint intelli-

gensen alakítható és önépítôen folyékony természetû; expresszíven

vizionált és mágikusan animált, azaz: „szolárikus” jellegû. 

Novotny Tihamér

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2000.

Árpád Miklós was born in Dicsôszentmárton (Târnăveni), Romania) on

11 March, 1958. He graduated at the Kolozsvár Ion Andreescu

University of Fine Arts in graphics in 1984. He settled Kecskemét in

1988. He works as an animation film director at the Kecskemétfilm Ltd.

He is member of the MAOE, the MGSZ, the MAMÛ, the Kecskemét

Fine Arts Workshop, the Vácz Vocem Video laboratory (3VLAB) group.

His major prizes include: 2nd prize at the Fine Arts Students

National Exhibition, Brassó, Romania (1984); Mikeldi da Plata Prize

at the International Short Film Festival, Bilbao, Spain (1992); prize

at the Kecskemét Spring Exhibition (1997); MOSZ prize at the

Contemporary Poetry – Contemporary Graphics exhibition (1997);

prize at the Kecskemét Winter Exhibition (1997).

His animation films are as follows: Echo, Kecskemét Animation Film

Studio, 1990; Szikra (Spark), Kecskemét Animition Film Studio, 1992;

A másik part (The Other Bank), Kecskemét Animation Film Studio,

1994; Ajánlás a „Lakomához” (Dedication for the „The Symposium)

[with Sándor Krizbai and Sándor Szabó], 1997; Öt gén (Five Genes)

(Hommage à Hamvas B.) [with Sándor Krizbai and Sándor Szabó],

1997; Pillangó (Butterfly), Kecskemét Animation Film Studio; Új orna-

mentika [with Sándor Krizbai, Miklós Vajdai, Mihály Kovács], 1998.

His art is can related to the “new Transylvanian school” evolving in the

70s. A characteristic of this world of forms has to be called, in the lack

of a better term, “Transylvanian”, and related to the concept of

“Transylvanianness”. Béla Hamvas, for instance, attempted to describe

and define this characteristic attitude and worldview in his Five

Geniuses with the terms “duality”, “dual self”, “meek and mild”,

“abysmalness”, “yes and no” at once, “geometric”, “demonic”, and “all

that is one, two”, etc. It is therefore a necessary consequence of this is

the “provision of a dual form” or the “dual compositional” ordering,

which, though not in a medical sense, must seen as a “schizoid” world

of forms. In this context, the artist stresses the importance of giving

form just as much as the concrete representation of the process leading

to the form; the intellectual content just as much as sensuality. Thus in

the work of Árpád Miklós, the abstract, essential signs or semi-abstract

figures multiplied and connected as phase drawings, and the malleable

bio-forms, should the occasion arise, might have a closer relation with

the inner world, psychic self, emotions, desires, subconscious, intellectu-

al life, idea-modelling visual patters of man  than with the spectacle

nature of the external world. Thus this formal world can be sensibly

shaped, and has self-building liquid nature; it is expressively visionary

and magically animated, i.e. it is “solaric” by nature.

Tihamér Novotny

Bibliography: KMML. 
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Miklós Árpád: Piramis, / Pyramid 1989 papír, litográfia, (2/10), 50x60 cm



idôsb NÁDASDY JÁNOS JÁNOS NÁDASDY Sen.

1907. március 6-án született Szigetszentmiklóson és ugyanitt hunyt el

1989. április 10-én.

Az Iparmûvészeti Iskolába Edvi Illés Aladár és Pámer Imre ajánlotta, ahová

1927-ben vették fel. 1929-ben a Kecskeméti Mûvésztelepen Révész Imre

volt a mestere. Itt ismerkedett meg Domanovszky Endrével, Szabó

Vladimirrel, Tóth Menyhérttel és Konecsni Györggyel. 1929-35-ben a

Magyar Képzômûvészeti Fôiskolára járt, ahol Rudnay Gyula, Vaszary János,

Lyka Károly és Réti István tanítványa volt. 1931-ben Nemes Marcell-díjat és

Római ösztöndíjat kapott. 1935-ben részt vett Konecsni György baloldali

jellegû akcióiban, ezért nem kaphatott diplomát. A ’30-as évek végén

feleségével mozit építettek Szigetszentmiklóson, amelyet 1939-tôl 1947-ig,

az államosításig sikeresen üzemeltettek. A Rákosi rendszerben Nádasdyt

ipari kuláknak nyilvánították, így 1947-57-ig különbözô gyárakban hegesz-

tôként dolgozott, de mellette festett és nagyméretû szénrajzokat készített.

1956-ban, fia, ifjabb Nádasdy János disszidálása miatt egy hétig fogva tar-

tották, majd 1957-ben rehabilitálták, ezután ötvenévesen sikeres államvizs-

gát tett a MKF-án, s rajztanárként helyezkedett el. Pályája helyrezökkent és

figyelemre méltó életmûvet hagyva maga után, újra dolgozni kezdett,

Kocsis László (1926-1972) mellett a szigetszentmiklósi képzômûvészeti élet

egyik fô szervezôje volt, tanítványai közé tartozott többek között Somogyi

György és Puha Ferenc. Különféle mûvésztelepeken és a Nagy István cso-

portban alkotott, rendszeresen kiállított bel- és külföldön egyaránt. Több

szakmai díjban részesült, és Szigetszentmiklós díszpolgárává választották. 

„Apám, Nádasdy János szerelmese és mestere volt az olajfestészetnek.

Lazúrosan rakta fel a festéket, azután visszakaparta, s megint lazúrral

ment rá. Ezért egy-egy ilyen kép aránylag sokáig készült. Néhány mûvén

még lehetett érezni Rudnay hatását (girbén-görbén benyúló, kiszáradt fák,

roggyant kerítések), de végül is Paul Klee-t kedvelte meg igazán, akinek

mûvészetét akkor ismerte meg, amikor nálam járt Hannoverben, 1963-

ban és ’65-ben. Jó volt látni, milyen kedvvel keresi és tanulmányozza

a számára új képszerkezeti jelenségeket és képszerkesztési eljárásokat,

az anyag, a festék egyedi értékeit, anélkül, hogy másolta volna azokat.

Az epigonság fogalma nála gyakran képezte vita tárgyát. Erôsen kritizálta

például azokat a fiatal kollégákat, akik az újszerûségért való lelkesedésük-

ben minden átgondolás nélkül vették át a begyûrûzô képzômûvészeti ten-

denciákat, anélkül, hogy azokat a saját kultúrájukból, környezetükbôl,

történelmükbôl és alkotó képzeletükbôl származó többlettel gazdagítot-

ták volna.”                                                                                          

Ifjabb Nádasdy János

„Igazi, önálló stílusra csak néhány éve tett szert, amikor mûvészi önfej-

lesztése során szakított tájábrázolásában a szín- és vonaltávlattal, amikor

különbözô tárgyi elemek felhasználásával, üde koloritjával sajátos, csak rá

jellemzô síkkonstruktivizmust fejlesztett ki. Motívumai a téri formákat már

meglehetôsen alárendelik a síkoknak, szerepet kap a folt- és a színritmus

(…), a felesleges sallangokat mellôzi (…), a lényegre törô összegzés még

fokozódik pár éve született városképeiben.”

Borbély László

(Idézet a Nádasdy és Nádasdy c. kiállítás megnyitószövegébôl, Savoyai-kastély,

Ráckeve, 1983.)        

János Nádasdy Sen. was born in Szigetszentmiklós on 6 March, 1907,

and died there on 10 April, 1989. Aladár Edvi Illés and Imre Pámer rec-

ommended him to the School of Applied Arts, where he was admitted

in in 1927. In 1929, he participated at the Kecskemét artists’ colony with

Imre Révész as his master. He met Endre Domanovszky, Vladimir Szabó,

Menyhért Tóth, and György Konecsni here. He studied at the MKF under

Gyula Rudnay, János Vaszary, Károly Lyka, and István Réti between 1929-

35. He received the Nemes Marcell Prize and a scholarship to Rome in

1931. In 1935, took part in a left-wing action with György Konecsni, and

was denied his diploma. At the end of the 1930s, he and wife established

a cinema in Szigetszentmiklós, which they successfully ran until its national-

ization in 1947. During the Rákosi regime he was declared an “industrial

kulak”, and had to work as welder in factories between 1947-57. In the

meanwhile, he painted and made large-scale drawings in charcoal. In 1956,

after his son fled the country, he was detained for a week, but a year later

he was rehabilitated. Subsequently, as a 50-year-old, he successfully passed

his state examinations, and received his diploma from the MKF, and found

himself a job as an art teacher. His career having got into shape, he

resumed work, and left behind a significant oeuvre. In Szigetszentmiklós,

he was one of the chief organizers of art life together with László Kocsis

(1926-72), his pupils included György Somogyi and Ferenc Puha. He partici-

pated at various artists’ colonies and in the István Nagy group. He regularly

exhibited his work at home and abroad. He received several prizes, and

was awarded honorary citizenship in Szigetszentmiklós.

“My father, János Nádasdy, was a lover and master of painting in oil. He applied

paint with glazing, and then scratched it back, and then covered it with

glazing again. This meant that these pictures took him a relatively long time

finish. In some of his works, one could sense the influence of Rudnay (twist-

ing and winding dried trees reaching in, tottering fences), but, finally, he

came to love Paul Klee more, whose art he first saw when he visited me in

Hannover in 1963 and 65. It was good to see how enthused he was to find

and study new phenomena of pictorial structure and new processes of struc-

turing pictures, the individual values of material and paint without ever copy-

ing them. He was very critical about epigonism. He was rather hard on young

colleagues, who in their zeal for novelty, took over in-coming art tendencies

without enough forethought, without enriching them with the surplus of their

own culture, environment, history and their own creative imagination.”

János Nádasdy Jr.

“He only achieved his own, independent style a few years ago, when,

in the course of his artistic development, he gave up colour and line

perspective in his landscape depiction, and when using various object

elements and his fresh colouring he fashioned a plane constructivism

peculiar to him. His motifs highly subject special forms to planes; the

rhythm of spots and colour also have their roles […], he refrains from

all superfluous trappings […], in his townscapes made a few years ago,

he strives to be essential to even heightened degree.”

László  Borbély 

(Quote from the opening address at the Nádasdy and  Nádasdy

exhibition in Savoya Palace, Ráckeve, 1983.)
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Nádasdy János (1907-1989): Szigetszentmiklósi házak, / Houses in Szigetszentmiklós 1968, farost, olaj, 28x41,5 cm



ifjú NÁDASDY JÁNOS

1939 július 19-én született Szigetszentmiklóson.

1954-55-ben a budapesti Semmelweis utcai Képzômûvészeti Szabad-

iskolába járt, ahol Fenyô A. Endre foglalkozott vele. 1955-56-ban

a budapesti Ipar- és Képzômûvészeti Gimnáziumban érettségizett. 1956-

ban emigrált, és Bécsen keresztül kivándorolt Dél-Amerikába. 1957-

1960-ban elvégezte a Montevideoi (URY) Escuela Nacional de Bellas

Artes, rajz és festészet szakát. 1962-ben visszaköltözött Európába.

1965-1970-ben a hannoveri (D) Képzômûvészeti Fôiskola, festészet és

képgrafika szakára járt, s 1971-ben kitüntetéssel végezte el a mûvész-

képzôt az iskola képgrafikai mûhelyében, Herbert Jaeckel mesternél.

1971-96-ig tanárként mûködött a Hannover-Kolleg Gimnázium mûvé-

szeti szakán.  1970-ben tagja lett a Német Képzômûvészek Szövet-

ségének; 1980-ban a Hannoveri Mûvészegyletnek; 1980-89-ben a han-

noveri PlasMa Mûvészcsoportnak; 1989-ben a Német Mûszövetségnek;

1999-ben a Patak Csoportnak; 2005-ben a Magyar Alkotómûvészek

Országos Egyesületének.                    

Fontosabb díjai: 1960: Mûvészi rajz, I. fokozat, Montevideoi Egyetem;

1968: a Társadalomkritikus grafika díja, Wilhelm-Busch Múzeum, Hanno-

ver; 1987: Rajz I. fokozat, megosztva, Hannover; 1988: International

Art Compatition Certificate of excellence, New York; 1995: Hannover

város baráti körének Kultúr-díja; 1999: Pest Megye Mûvészetéért díj,

[Patak Csoport]. – „Neki csak a nyers valóság számít. A szépség számára

a dolgok valószerûségében rejlik” – írja róla Heinz Thiel.

„Ifjú Nádasdy Jánost a ’70-es években ismertem meg egy kiadvány

révén, amelyben egy nem éppen mindennapi akciójáról számol be:

A hannoveri »Strassenkunst« (mûvészet az utcán) rendezvény alkal-

mából, az alsó szászországi német szövetségi állam parlamentje elôtti

téren felállított drótketrecbe zárta be magát három napra, s a közön-

ség úgy figyelhette meg minden élet-mozzanatát. )…) A ’70-es évek

közepének mail art szokása szerint, levelezés útján mélyítettük el isme-

retségünket, és így szembesítettük egymással (idônként eltérô) néze-

teinket. (…) Mûvészetében egy »elkötelezett realizmus« felé közeledett,

és bizonyos szkepszissel figyelte az akkori avantgárd újabb fejlôdését.

(…) A Hannoverben élô és az itteni Képzômûvészeti Fôiskolán végzô

Nádasdy ekkor már régen, egy másik hannoveri mûvész, a Marcel

Duchamp-val sok tekintetben párhuzamba állítható dadaista és Merz-

mûvész, Kurt Schwitters mûvészeti hagyatékával került kapcsolatba.

(…) Schwitters a ’20-as években ugyan a hulladékgyûjtôbôl szedte ki és

ragasztotta képeibe az eldobott kacatokat, Nádasdy szemét-képeit és

roncs-objektumait és akcióit [lásd Leine-tisztítás!] egy kritikus szemlélet,

egy társadalmi kontextusban fogalmazta meg. Érzékenyen fogalmazott

nagy színes ceruzarajzai és szitanyomatai a természet lágy ölén eldo-

bott olajos hordókat, elsüllyedt olajszárító óceánjárókat, fûvel benôtt

autóroncsokat, ipari tájakat, szemétdombokat ábrázolnak, anziksz-

kártyaszerû, idillikus Kodak-Color táji környezetben, vagy éppen az ún.

Atlanti-fal, lassan a tengerparti standok homokjába süllyedô, második

világháborús betonbunkereket jelenítik meg.”                                      

Beke László (kézirat)  

Irodalom: Nádasdy János: ÉGÉSFÖLD – FLÄCHENBRAND, katalógus,

Szombathelyi Képtár, 1997. szeptember 5. – november 7. 

János Nádasdy Jr. was born in Szigetszentmiklós on 19 July, 1939. He

attended the Fine Arts Free School on Semmelweis utca, where Endre

A. Fenyô worked with him. He completed his secondary education at

the Fine and Applied Vocational School in Budapest in 1955-56. After

the revolution, he fled the country, and, from Vienna, he went on to

Uruguay. He studied drawing and painting at the Montevideo Escuela

Nacional de Bellas Artes in 1957-1960. In 1962, he moved back to

Europe, and enrolled at the Hannover Fine Arts College to study paint-

ing and graphics, and graduated with honours in 1971, his master

being Herbert Jaeckel. He worked as an art teacher at the Hannover-

Kolleg Gymnasium. He was admitted to the Association of German Fine

Artists in 1970; the Hannover Artists’ Society in 1980; he was a mem-

ber of the Hannover PlasMa Artists’ Group between 1980-89; and has

been a member of the German Art Union since 1989; the Patak Group

since 1999; and the MAOE since 2005.

His most important prizes include: first degree in artistic drawing,

University of Montevideo (1960); the Prize for Socially Critical Graphics,

Wilhelm-Busch Museum, Hannover (1967); a shared First Prize in

Drawing, Hannover (1987); the International Art Competition

Certificate of Excellence, New York (1988); the Culture Prize by the

Hannover Friends’ Circle (1995); the Prize for the Art of Pest County

(Patak Group).

„For him, only reality counts. The beauty of things is in the authenticity

of things for him,” as Heinz Thiel writes of him.

“I met János Nádasdy Jr. through a publication in the 70s, in which he

gave account of a rather unusual action of his: on the occasion of the

Hannover ‘Strassenkunst’ (street art), he shut himself up for three days

in a wire cage put up in the square in front of the Lower Saxony

Parliament, and the public could view every movement of his life. […]

In accord with the mail-art custom of the 70s, our acquaintanceship

deepened through correspondence, and we contrasted our (sometimes

divergent) opinions. […] In his art, he sought a ‘committed realism’,

and looked upon the avant-garde developments of the period with a

degree of scepticism. […] Nádasdy living in Hannover and studying at

the Hannover academy had already been connected with the oeuvre of

another Hannover artist, a Dadaist, Merz artist, Kurt Schwitters, who

could be compared with Marcel Duchamp in many ways. […] In the

20s, Kurt Schwitters had picked up thrown away objects from the

wasteyard and stuck them on to his pictures; Nádasdy composes his

waste-pictures and wreck-objects and actions (see his Leine cleaning)

with a critical edge and in a social context. His sophisticated colour

drawings in pencil and screen prints depict oil barrels thrown away in

the soft bosom of nature, in Kodak-colour, postcard-like environments,

or, otherwise, the so-called Atlantic Wall, the concrete bunkers of the

Second World War sunk in the sand of the seashore.”

László Beke (manuscript)  

Bibliography: János Nádasdy: ÉGÉSFÖLD – FLÄCHENBRAND

(SkyandEarth Conflagration), Szombathely Gallery (catalogue), 5

September – 7 November, 1997.
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Nádasdy János: Manôver, / Manoeuvre

1974, papír, egyedi szitanyomat, 60x75 cm

Nádasdy János: Bunker 1/2.

1990-92, papír, egyedi szitanyomat, 70x91 cm

Nádasdy János: Silbermatt

1988-90, karton, olaj, egyedi szitanyomat, 73x107 cm



NÁDLER ISTVÁN ISTVÁN NÁDLER

1938. november 29-én született Visegrádon.

1958-63-ban végzett a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán, mestere

Hincz Gyula volt. 1964-ben és 1970-ben a Károlyi-alapítvány meghí-

vására kétszer Vence-ban (FR) dolgozott. 1966-ban tanulmányúton járt

Párizsban. 1972-ben Folkwang M. ösztöndíjat kapott Essenben (NSZK).

1975-79-ben a Budapesti Mûhely tagjaként dolgozik. 1995-ben

Rómában és Firenzében, 1996-ban Lisszabonban járt. Budapesten és

Feketebácson él.

Fontosabb díjai és kitüntetései: Munkácsy-díj (1986); Érdemes Mûvész

(1997).

„Nádler István a ’60-as évek közepén indult neoavantgárd mûvészeti

mozgalom egyik alapítója, az Iparterv csoport tagja, festészete egyszer-

re kapcsolódott a Kassák-féle történeti, magyar konstruktivista avant-

gárdhoz és a kor egyetemes neoavantgárdjához. A korszakhoz híven

végigjárta a szigorúan strukturális hard edge iskolát, festészetének

geometrikus szakaszában nagy szerepet játszott a stilizált folklórele-

mek használata, az avar motívumok, színek, mígnem a ’80-as évek leg-

elején visszakanyarodott a pályakezdés idôszakának líraian érzelmes,

oldottabb festészetéhez. A ’70-es években a zene és a táj nagy hatás-

sal volt festészete alakulására: Bartók zenéjén keresztül jutott közelebb

a népmûvészet formavilágához, talált rá az archaikus ember alkotó

magatartására. Steve Reich zenéje, a minimál-zene pedig, a spontán

festés, a szabad komponálás nagy lehetôségét teremtette meg számá-

ra. (…) Mûvészetében fontos szerepet játszik egy festészettörténeti

motívum, Malevics keresztje, ami kötôdik a korábbi, geometrikus mun-

káinál kialakult formákhoz; a késôbbiek során ezt a jelszerû formát

megtartotta. Átértékelve és átformálva a geometrikus struktúrát, bele-

illesztette lírai, új festészetébe. (…) A ’80-as évek új festészeti moz-

galmában újra jelentôs szerepet játszott, hasonlóan generációjának

neoavantgárd társaihoz. (…) A táj mint befolyásoló, inspiráló hatás

ebben a periódusban áttételes alkotóeleme mûvészetének. A ’90-es

évekbeli ismételt itáliai tartózkodása új színekkel és formákkal gazdagí-

totta mûvészetét, ami jól érzékelhetô római és firenzei sorozatain.

A ’90-es évek második felében érzéki festészete újra a geometria

irányába mozdult. Grafikákat és szobrokat is készít.”

Fitz Péter

Irodalom: Hegyi Lóránd: Nádler István, Bp. 1999; Kortárs Magyar

Mûvészeti Lexikon, Bp., 2000.  

István Nádler was born in Visegrád on 29 November, 1938. He studied

under the mastership of Gyula Hincz at the MKF. He worked at Vence,

France, on the invitation of the Károlyi Foundation 1964 and 1970. He

was on a study tour in Paris in 1966. He won the Folkwand M.

Scholarship in Essen (FRG) in 1972. He worked as a member of the

Budapest Workshop between 1975-79. He was on sojourns in Rome

and Florence in 1995, and Lisbon in 1996. He lives in Budapest and

Feketebács. His major prizes and honours include: the Munkácsy Prize

(1986), the Artist of Merit Award (1997).

“István Nádler is one of the founders of the neo-avant-garde move-

ment that began in the mid 60s; he was a member of the Iparterv

(Industrial Design) group; his painting in this period was related to

both the Kassákesque historical, Hungarian constructivist avant-garde

and the international neo-avant-garde. Faithful to the period, he went

through the strictly structural hard-edge school; in the geometric peri-

od of his painting, the use of stylized folkloristic elements, Avar motifs

and colours had an important role; by the 80s, he again reverted to

the lyrically emotional, more relaxed painting of his beginnings. In the

70s, the development of his painting was strongly influenced by land-

scape and music: Bartók’s music led him to the formal world of folk art

and to the creative conduct of archaic man. The minimalist music of

Steve Reich, on the other hand, provided him the opportunity of spon-

taneous painting, free composition. […] A motif belonging to the histo-

ry of painting, the Cross of Malevich, which is related to the forms

developed in his earlier, geometric works; he continued to maintain

this sign-like form in his later work. Revaluing and reshaping it, he fit

the geometric structure into his new, lyrical painting. […] He again

took on a significant role in the new painting movement of the 80s,

just as other members of his generation of neo-avant-garde painters.

[…] Landscape as an influencing and inspiring effect is an indirect con-

stituent element of his art in this period. His new Italian sojourn in the

90s enriched his art with new colours and forms, clearly seen in his

Roman and Florentine series. In the second half of the 90s, his sensual

painting moved again in the direction of geometry. He makes graphics

and statues, as well.”

Péter Fitz 

Bibliography: Lóránd Hegyi: Nádler István, Budapest. 1999; KMML.
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Nádler István: Kompozíció, / Composition

1976, papír, szitanyomat, (30/9), 85x60 cm

Nádler István: Négyszínû konstrukció, /

Construction in Four Colours

1980, vászon, akril, 70x50 cm (077)



NAGY ÁRPÁD PIKA NAGY ÁRPÁD, PIKA

1950. július 19-én született Erdôszengyelen [Sângeru de Pădure (RO)].

1961-69-ben a marosvásárhelyi Zene- és Képzômûvészeti Líceumba,

majd 1969-72-ben az Építészeti Technikumba járt. 1973-78-ban végzett

a kolozsvári Ion Andreescu Képzômûvészeti Fôiskolán, ahol mestere

Abodi Nagy Béla volt. 1978-tól ‘89-ig a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház

díszlettervezôjeként dolgozott. 1989-ben települt át Magyarországra.

1980-83-ban aktív tagja volt a Marosvásárhelyi Mûhelynek (MAMÛ).

Alapítója a Pantenon Csoportnak (1990-94), a MAMÛ Társaságnak

(1991). 1999-ben belépett a Block Csoportba.    

Kezdetben F. Bacon és G. Titus-Carmel inspirációja, az alaktorzító gesztus

és a „mágikus realizmus”, a kint a tájban és bent a városban lebonyolított

akciók, a plasztikus képtárgy-építkezések és folyamatmûvek, a megté-

vesztôen pontosan rajzolt, fotót helyettesítô „trompe-l’oeil” realizmus,

az analitikus képfelbontás, és a témaelemzô, jegyzetelô rendszerszerû-

ség, vagyis az intellektuális gondolkodás-, s az egyszersmind álmérnökien

érzéki elôadásmód, a festett-rajzolt ideatervek, a konceptuális és a média-

központú szemlélet jellemezte a világhoz, korunk akkori valóságához

fûzôdô viszonyát, tevékenységi és érdeklôdési körét.

Közvetlenül áttelepülése után érdeklôdése egyértelmûen a „szituáció-

közvetítô” térberendezések felé fordult. Sajátos mûveinek kovásza és táp-

talaja a Krizbai Sándor és Elekes Károly társaságában létrehozott ún.

Pantenon Csoport volt. Ez a szituáció-teremtô, terekben, termekben,

helyszínekben, anyagokban, hangulatokban, filozófiai szinkretizmusok-

ban, szellemi avantgardizmusban gondolkodó, az élet lényegi kérdéseivel

foglalkozó „összmûvészeti mûvészet”, amelyet közös sajátjukénak mond-

hattak a közelmúltban, ma már mindhármuk esetében önálló utakon-

csapásokon halad, fejlôdik tovább. Installált plasztikáinak, vegyes tech-

nikával készített grafikáinak és tusrajzainak, illetve olaj- vagy színes viasz-

festményeinek formáit, amelyeknek fômotívumai leginkább embrionális

állapotú, koravén homunculusokra, fej- vagy tésztakoponyaszerû

lényekre, más esetekben önállósult testrészekre emlékeztetnek bennün-

ket, gyakran mértani kubusokkal, absztrakt tárgyi elemekkel, titokzatos

vázszerkezetekkel társítja és a teátrális, morbid jeleneteket hol egy orga-

nikusnak-amorfnak nevezhetô, hol meg egy metafizikus jellegûnek minô-

síthetô abszurd térbe helyezi. Nagy Árpád olyan archetipikus és mégis

jelenkori színpadra – vagy inkább kínpadra – küldi a maga alkotta, for-

málta szereplôket, mely színpadnak mintha egyidejûleg más és más

nézôpontból, más és más mikrotörténeti elôfeltételezéssel láthatnánk

rejtélyes kulisszáit. Ezeket a szereplôket azonban nemigen nevezhetnénk

„valódi” emberi lényeknek, mivel magányos fejtestszerûségükkel, csökött

végtagjaikkal csak utalnak az egykori, a teremtettségében természet-

szerûen egész emberre. Itt, ezek a koponya-homunculusok egyszerûen

csak szenvednek, folyton-folyvást csak torzulnak, szomorkodnak:

olykor a maguk mocsarába süppednek. A derû halvány visszfényét vagy

inkább fonákját legfeljebb csak a groteszk, szatirikusan gunyoros hang-

vételû, már-már naturalisztikus eszközökkel élô, korhangulatokat, kor-

szellemet festô, néha a kultúrpolitikai célzásoktól sem mentes álkarika-

túraszerû mûveiben érezzük meg egy kicsinykét. 

Novotny Tihamér

Irodalom: Novotny T.: Szétguruló üveggolyókban, Szentendre, 2004.

Árpád Nagy, Pika, was born at Erdôszengyel (Sângeru de Pădure, Romania)

on 19 July, 1950. He went to the Marosvásárhely Music and Fine Arts

Secondary School between 1961-1969, and the Construction Technical

School between 1969-72. He later went to study at the Ion Andreescu

Academy of Fine Arts, Kolozsvár, under the mastership of Béla Abodi Nagy.

He worked as a stage designer at the Marosvásárhely National Theatre

between 1978-89. He was an active member of the MAMÛ between 1981-

83. He was a founding member of the Pantenon Group (1990-94) and the

new MAMÛ (1991). He joined the Block Group in 1999.

In the beginning, the inspiration from Francis Bacon and G. Titus-

Camel, the shape-distorting gesture and a “magic realism”, actions

made in landscapes or in towns, plastic picture object constructions

and process works, a deceivingly exactly drawn, photo-substituting

“trompe-l’oeil” realism, analytical picture definition, a systematic analy-

sis of subject, note-taking, i.e. intellectual thought, pseudo-engineering

mode of presentation, painted and drawn designs, a conceptual and

media-orientated attitude characterized the his relation to the world,

to the reality of our times, his field of activities and interests.

Immediately after settling in Hungary, his interests clearly turned to

spatial arrangements which “mediated situation”. The Panteton Group

established together with Sándor Krizbai and Károly Elekes provided

the leaven and breeding ground for his characteristic works. This situa-

tion-creating “total art”, which thought in spaces and rooms, scenes,

materials, moods, dealt with philosophical syncretism, intellectual

avant-gardism, the essential questions of life, and which the three

artists could call their shared own until recently, now moves along and

develops different routes and tracks in all three cases. Árpád Nagy

often associates geometric cubes, abstract object elements, mysterious

frame structures with the forms of his installed statuettes, his graphics

in a mixed technique, drawings in ink, oils or coloured wax pictures,

whose main motifs mostly resemble precocious homunculi in embryon-

ic states or head-like or pasta-skulled beings or, in other cases, body

parts that have become independent; and places these theatrical, mor-

bid scenes sometimes in organic and amorphous spaces, or sometimes

in absurd spaces that could be deemed as having a metaphysical char-

acter. He sends the figures he created and shaped on archetypal never-

theless modern stages – racks rather – the mysterious coulisses of

which we can see from different points of view, different micro-histori-

cal presuppositions at once. These figures we could, however, hardly

call “genuine” human beings, because their head-like bodies, their

stunted limbs only allude to men as they were created in their natural

completeness. These skull-like homunculi do nothing but suffer, they

are continually distorted and grieve: they sometimes sink in their own

morass, too. A pale reflection or, rather, a reverse of gaiety can be dis-

covered in his pseudo-caricature works with a grotesque, satirically

mocking tone using almost naturalistic means and portraying the

mood and spirit of the times.

Tihamér Novotny 

Bibliography: Tihamér Novotny T.: Szétguruló üveggolyókban (In Marbles

Rolling Apart), Szentendre, 2004.
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Nagy Árpád Pika: Cím nélkül III., / Untitled III 1993, papír, szén, 64x88 cm

Nagy Árpád Pika: Cím nélkül I., / Untitled I

1993, papír, szén, 64x88 cm

Nagy Árpád Pika: Cím nélkül II., / Untitled II

1993, papír, szén, 64x88 cm



NEM’S, JUDITH [NEMES JUDIT] JUDITH NEM’S [JUDIT NEMES]

1948. május 12-én született Budapesten.

A ’60-as évek végén a Petri Galla Kör tagjaként indult el mûvészi pályája.

Korai munkái fôleg zománc táblaképek voltak, illetve olajfesték és

különféle technikai kísérletek ötvözetébôl épültek föl, mindig erôs

színekkel és nonfiguratív felfogásban. A ’80-as évek hosszú hallgatása

után technikája és szemlélete teljesen megújult. 

„1992-ben, Párizsban kapcsolódott be újra a mûvészeti életbe. Fest-

ményei, grafikái a geometrikus absztrakció tartományába helyezhetôk,

ám a tiszta, keveretlen színekbôl építkezô, szigorú kompozícióit finom,

lírai hangütés oldja. Jelentôsek elektrografikái, mail art munkái, könyv-

tárgyai. Papírplasztikái, a fény-árnyék hatására is számító, mozgalmas

felületû reliefjei figyelmet keltettek hazai és külföldi kiállításokon

egyaránt. Mûvészetszervezôi tevékenysége is fontos. Biennálékat, kiál-

lításokat szervez (Berlin, Szöul, Budapest, Hajdúszoboszló).

Társszerkesztôje a Parisiens Hongrois, a Revue Enveloppe és a Revue

d’Art címû párizsi kiadású mûvészeti folyóiratoknak.”

Hann Ferenc

„Nemes Judit nemcsak mûvészként, hanem – férjével közösen – mû-

gyûjtôként is jelentôs teljesítményt mondhat magáénak. Francia-mag-

yar kollekciójukból 2002-ben kiállítás nyílt Angers-ban. A Présence de

l’Art Contemporain kiadásában, Jean-Pierre Arnaud szerkesztésében

megjelent, Artistes hongrois en France 1920-2000 autours de la collec-

tion Szöllôsi-Nagy - Nemes címû katalógusban reprodukált relief számos

nem geometrikus, hanem organikus, gesztusos motívuma kitûnôen

bizonyítja Nemes leleményességét, mûvészi fantáziáját. Itt is meg lehet

említeni a szoros zenei kapcsolatot: ezúttal nem a feszes komponálás,

a zenei rend, hanem éppen ellenkezôleg, a zene felszabadító hatása,

ösztönös, határtalan, korlátlan jellege mentén.”

Ébli Gábor

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2000; Permutációk –

Nemes Judith Nem’s, Magyar Mûhely Kiadó, Bp., 2006.

Judith Nem’s was born in Budapest on 12 May, 1948. Her career in art

began with her membership in the Petri Galla Circle at the end of the

1960s. Her early works were mostly enamelled panel pictures, blending

oil with other experimental materials, always non-figurative and with

powerful colours. After a long period of silence in the 80s, her tech-

nique and attitude were completely renewed.

“In 1992, she rejoined art life in Paris. Her paintings and graphics can

be placed in the domain of geometric abstraction, but her strict com-

positions made up of pure, unmixed colours are mellowed by a fine,

lyrical tone. She has produced significant electrographic and mail-art

works, as well as book objects. Her paper sculptures and reliefs with

animated surfaces counting on chiaroscuro effects attracted consider-

able attention at exhibitions both at home and abroad. Her art organ-

izing activity is also important. She has arranged various biennials and

exhibitions (Berlin, Seoul, Budapest, Hajdúszoboszló). She co-edits the

Paris art journals Parisiens Hongrois, Revue Enveloppe and Revue d’Art.”

Ferenc Hann

“Judit Nemes has produced a significant body of work, though not

only as an artist but, together with her husband, as an art collector,

too. A part of their French and Hungarian collection was exhibited in

Angers in 2002. Her relief reproduced in the catalogue of this show,

Artistes hongrois en France 1920-2000 autours de la collection Szöllôsi-

Nagy – Nemes, published by Présence de l’Art Contemporain and edit-

ed by Jean-Pierre Arnaud, with its many motifs of non-geometric, but

organic gestures, is perfect proof of her inventiveness and artistic

imagination. The close contact with music can be noted here again,

but, in this case, not in the taut composition, the musical order, but in

the very contrary, in the liberating effect of music, in its instinctual,

limitless, boundless nature.”

Gábor Ébli

Bibliography: KMML; Permutációk – Nemes Judith Nem’s, Magyar

Mûhely Kiadó, Budapest, 2006.
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Nem’s, Judith: L’ Horisonaligme 1995, papír, elektrografika, 44x96 cm

Nem’s, Judith: Triptichon, / Triptych 1993, pala, akril, 50x132 cm
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Nem’s, Judith: Mail Art

1994, papír, vegyes technika, 43x55 cm

Nem’s, Judith: Kanalak, / Spoons

1993, papír, szitanyomat, 35x25 cm

Nem’s, Judith: Kanalak, / Spoons

1993, elektrografika, (5/100), 26x34 cm

Nem’s, Judith: Library Libre objekt

1996, festett könyv, talált tárgyak, 28x20x3 cm
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Nem’s, Judith: Kôplasztika, / Stone Sculpture

1996, festett kô, fém, 60x40x20 cm

Nem’s, Judith: Kôplasztika, / Stone Sculpture

1996, festett kô, fém, 60x40x20 cm

Nem’s, Judith: Információ, / Information

1996, papír, karton, számítógépes print, adattároló lemezek, 50x50x30 cm

Nem’s, Judith: Információ, / Information

1996, papír, karton, számítógépes print, adattároló lemezek, 50x50x30 cm



O. PAPP GÁBOR GÁBOR O. PAPP

„1949. április 7-én születem Sárospatakon. Rajztanárom, Agárdi Károly kel-

tette fel bennem az érdeklôdést a rajzolás és festés iránt. Mégis Pataki János

volt az elsô festô, akitôl az olajfestést tanultam. Egy akvarell önarcképemért

egy pályázaton elsô díjat kaptam. Igazán boldog voltam. Kis kamara-kiállítá-

sokon vettem részt Tiszaújvárosban, majd csoportos és egyéni kiállítások

következtek. Sokat segített Petô János és Laborcz Ferenc. Általam nagyra

becsült, élô klasszikusokkal ismerkedtem meg, például Bálint Endrével és

Anna Margittal. Sokat köszönhetek Vörösváry Ákosnak. (…) Vanyó László

lelki vezetômtôl a lavírozott tus technikát tanulhattam meg. A stílusom nehe-

zen alakult ki. A népmûvészet, az archaikus korok, a primitivizmus erôsen

vonzottak, mégis a szürrealizmus szabadsága alakította ki bennem azt a lehe-

tôséget, hogy több törekvést egyesíthessek a születéstôl a halálig. Mindig

azok a jellegzetességek érdekeltek, amelyben éppen voltam. Egy idôben

csatlakoztam a szentendrei Vajda Lajos Stúdióhoz is, de a meghökkentés és

a polgárpukkasztás távol állt tôlem. Inkább a naiv, a költôi, vagy szimbolikus

kifejezési formákban éreztem jól magamat. (…) A Fôiskolára nem vettek fel.

Elég hányatottan éltem. Mindig ott állítottam ki, ahol éppen lehetett. Sokan

segítettek. Leginkább édes öcsém, Papp Lóránt törôdött velem, anyám is

mindenben a javamat akarta. Most megint kórházban vagyok, immár tizen-

harmadszor. Úgy érzem, nagy összefüggésekben már nem vagyok képes kife-

jezni magamat. Képeimet úgy rendezném kiállítás alá, hogy annak szakrális

kerete legyen: Ádám-Évával kezdeném és a „Pietà” lenne az utolsó darab. (…)

Öt-hat mûgyûjtô rendszeresen vásárolt tôlem mûveket. Valószínûleg akkor

döntöttem el, hogy festô leszek, amikor egy kiállított képet csodálva, földbe-

gyökerezett a lábam: igen, ez valami más! Bejártam az országot, stoppal,

gyalogszerrel, mikor mivel. Megismertem tájait, falusi, szép épületeit,

a Dunántúl lágy lankáit, az Alföldi mezôket. Megéreztem és megértettem

Magyarországot, a zöldeket és a barnákat, a finom íveket… Vajon vissza

lehet-e adni mindezt? Szerettem deszkákra festeni. Mindig a természetbôl

indultam ki. Mandulavirágos tavasz volt. Kimentem a felszerelésemmel

a Tanú-hegyekre, még állványt se vittem magammal. Jó idô volt. Ott helyez-

kedtem el, ahonnan a legszebbnek bizonyult a látvány. Egy lapos követ

választottam palettának. Festettem innen egy elég jó képet. Késôbb a város-

ban jártamban-keltemben egy képkeretezô kirakatában láttam viszont ezt

a képet, de bekeretezve alig ismertem rá. Olyan, mint egy Van Gogh! –

álmélkodtam. A népi üveghátlap-festészet (Hinterglasmalerei) – elég nehéz

technika, mert hátulról kell festeni a képet. Matyóláda-festés – ezzel is

foglalkoztam. De kipróbáltam a rézkarcolás, a linómetszés és a monotípia

technikáját is. (…) És nagyon szeretem az ikonokat (Szent György!). Van Gogh

és Gulácsy élete is tragikus véget ért. Képeiket nagyon szeretem. Önéletraj-

zot kezdtem írni, és most már csak töredékekre futja. Egészen kis koromban,

sárból gyúrtam apró állatfigurákat. Arra még emlékszem, hogy a kertünkben

egy róka vitt el egy tyúkot. Ezt mi többször lerajzoltuk. Az általános iskolai

aszfaltrajz-versenyen jutalmat kaptam. (…) Kipróbáltam magamat a fafara-

gásban is. A rajzban az egyvonalasakat tartom a legtöbbre. 1968-ban elôfel-

vételiztem az Egri Tanárképzô Fôiskolára. A katonaságtól megszöktem és

a kórházból szereltem le. 1973-ban kislányom született: boldogság és termé-

keny évek! Három év múlva összeomlás, munkaterápia és intézet. Azért min-

dig talpra segítettek. Nyáron karikatúrákat készítettem a Balatonnál. Voltam

kazánfûtô, képesítés nélküli tanító, érdekelt a régészet, a letûnt korok

kultúrája. Elsô rajzom (apám mesélte) egy lovas hintó volt – egy vonallal!”

O. Papp Gábor kézzel írt önéletrajzának szerkesztett változata  

“I was born in Sárospatak on 7 April, 1949. My school art teacher, Károly Agárdi,

guided my first steps in drawing and painting. Yet it was János Pataki who was the

first painter I learned oil painting from. I received first prize at a competition for a

watercolour self-portrait. I was as happy as the day is long. I took part at small

exhibitions at Tiszaújváros, and then came the proper group exhibitions and one-

man shows. János Petô and Ferenc Laborcz helped a lot. I had the opportunity of

meeting masters I recognized as such, for instance, Endre Bálint and Margit Anna.

I owe a great deal to Ákos Vörösváry. […] From my spiritual leader, László Vanyó,

I had the opportunity of learning the techniques of glazing with ink. It was difficult

to develop my own style. I was strongly attracted to folk art, archaic ages and

primitivism, nevertheless, it was the freedom of surrealism that offered me the pos-

sibility of uniting many aspirations from birth to death. I was always interested in

the characteristics of what I happened to be in. For a period, I even joined the

Szentendre Lajos Vajda Studio, but shocking and teasing citizens was not my line.

Rather, I felt at home in naïve, poetic or symbolic modes of expression. […] I did

not get admitted to the Academy. I was tossed about a great deal at the time.

I exhibited wherever it was possible. Many people helped. My brother, Loránt Papp

took care of me, and my mother also wanted the best for me in everything. Now,

I am at hospital again – for the thirteenth time. I feel I can no longer express

myself in a broader context. I would arrange my works in exhibition in a way that

would give them a sacrificial framework. I would start with Adam and Eve, and the

last one would be the Pietà. […] Five or six collectors regularly bought pictures

from me. I probably decided that I would become a painter when, wondering at a

picture at an exhibition, I remained rooted to the spot! I traversed the whole coun-

try, hitch-hiking, on foot, or however. I know its landscapes, village scenes, beauti-

ful buildings, the softly rolling hills of Transdanubia, and the vast Great Plains.

I sensed and understood the country, the greens and browns, the fine arcs… Can

one render these? I liked to paint on planks. I always worked from nature. It was

spring with almonds blossoming. I went out on to Mount Witness with my equip-

ment, but did not bother to take an easel. The weather was fine. I took my seat

where the view was the most beautiful. I used a flat piece of stone for a palette.

And I painted a pretty fine picture. Later, as I was walking up and down in town,

I noticed the picture again in the shop-window of the framer, but I could hardly

recognize it in the frame. “Like a Van Gogh!” I said to myself amazed. The folk art

of painting the reverse side of windows – a very difficult technique because you

have to paint from the opposite side. Painting Matyó chests – something I also

tried my hand in. I also tried the techniques of engraving, linocuts and monotypes.

[…] I love icons (Saint George!). The lives of Van Gogh and Gulácsy ended tragical-

ly. I admire their painting. I began to write an autobiography, but I have no more

power but for fragments. I was a very little boy, and I rolled little figures from

mud. I remember a fox seizing a hen from our backyard. We made several draw-

ings of it. I was given a prize at the primary-school asphalt drawing competition.

[…] I tried my hand at wood carving, too. In drawing, I esteem the single-line ones

the highest. In 1968, I was admitted to the Eger teacher training college, but there

was the national service before. I ran away from the barracks, and was discharged

because of being hospitalized. In 1973, our daughter was born: happiness and pro-

ductive years. Three years later, total collapse, work therapy and institute. Somehow

I was helped back on my feet. In the summer, I drew caricatures at the Balaton.

I have been a furnaceman, had an interest in archaeology, the culture of vanished

periods. My first drawing, my father said, was a horse-drawn coach – in one line…”

Gábor O. Papp

(The edited version of the painter’s manuscript autobiography.)
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O. Papp Gábor: Anya gyermekével (Donna), / Mother and Child (Donna) 1980 k., falemez, vegyes technika, 91x40 cm
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O. Papp Gábor: Minden késô, / All is Late 1978-1979, farostlemez, olaj, vegyes technika, 181x158 cm
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O. Papp Gábor: Szárnyas Donna, / Donna with Wings 1979, farostlemez, olaj, vegyes technika, 177x137 cm



PENYASKA LÁSZLÓ LÁSZLÓ PENYASKA

1949. november 10-én született Békéscsabán. 

1974-77-ben Gaburek Károlynál; 1980-86-ban Lóránt Jánosnál; 1981-

ben a Zebegényi Szônyi István Képzômûvészeti Szabadiskolában tanult.

1995-tôl tagja a Patak Csoportnak.

1999-ben a Patak Csoport tagjaként Pest Megye Mûvészetéért díjban

részesült. 

Penyaska László a Patak csoport „szentembere”, filozofáló méltóságú,

okos, bár esendô bohóca, beszédhibás sámánja, keresztény lelkületû

szeretet-mestere és türelem-embere, akinek csendes tréfáin, ironikus

megjegyzésein jókat nevethetnek társai, akivel évôdni is lehet, de

akinek mondandója valahogy mindig elmélyülésre, magába szállásra

kényszeríti az embert. Érzékenysége csendes, finom, türelmes és bonyo-

lult lelkületet takar. Bizonyos képeit látva sokszor az az érzése az em-

bernek, mintha csak hajnalban vagy alkonyatkor nyúlna az ecsethez

és a ceruzához. Vagyis az ébredés és az álomvilágba hullás, a rá-

döbbenés és a megvilágosodás, a tünékenység és a sejtelmesség

állapotában, amikor minden azonos is meg nem is önmagával; amikor

az ember az intim megvilágosodás aurájába dughatja-tudhatja a fejét.

Szavak nélküli költészet az övé (még akkor is, ha olykor táblakép

méretû, vonalkázott jegyzet- vagy spirálfüzeteket utánzó napló-

lapokra ró ceruzával írt önvallomásszerû, meakulpázó sorokat és fest és

rajzol képregényszerû, látszólag gyerekesen naiv, elmaszatolt, emlék-

keltô feladványokat), melyeknek hatására akár kifelé, akár lelke felé

tekint az ember, mindig az „istenes” lényegit látja. Mindezek mellett

régebben készített fémhulladékokból, talált háztartási kacatokból és

gépalkatrészekbôl expresszív és lírai hatású kis- és nagy plasztikákat is.

Újabb fekete faplasztikáiban és képreliefjeiben viszont mintha megérin-

tették volna ôt Gubis Mihály kissé nyersebb, szókimondóbb, célratörôbb

kifejezési eszközei és frivolabb témái is. Ez azonban egyáltalán nem

vált Penyaska László kárára...        

Novotny Tihamér

Irodalom: Novotny T.:  Szétguruló üveggolyókban, Szentendre, 2004.  

László Penyaska was born in Békéscsaba on 10 November, 1949.

He studied under Károly Gaburek between 1974-77, János Loránt between

1980-86, and at the Istán Szônyi Free School in Zebegény in 1981.

He joined the Patak Group in 1995. As a member of the Patak Group,

he was also a recipient of the Prize for the Art of Pest County in 1999.

László Penyaska is the “holy man” of the Patak Group: a clever though

fallible clown with a philosophical dignity, a shaman with a speech

defect, a Christian-minded master of love and patience, whose mild

jokes, ironic comments always bring laughter to his friends, and who

can be made fun at, but whose sayings always prompt one to go to

further depths in thinking and in self-knowledge. His sensitivity is that

of a meek, sophisticated, tolerant and complicated soul. Seeing certain

pictures of his, one feels he takes the brush or pencil in hand only at

daybreak or nightfall; in other words, in the state of awakening and

falling asleep, dawning and enlightenment, transience and intimation,

when everything is and is not identical with itself, when one can know

and stick his head in the aura of intimate enlightenment. His is a poetry

without words (even though, at times, he ha writes confession-like, self-

accusing lines on panel-size lined pages imitating note or exercise book

pages, or paints and draws seemingly childishly naïve, smudged, memo-

ry-rousing puzzles resembling cartoons) whereby one, whether looking

without or within his soul, he sees the divine essence. Apart from

these, he used to make smaller or larger statuettes with an expressive

lyricism from metal wastes, household junk and machine parts. In his

recent black wooden statues and reliefs, he seems to have been influ-

enced by the somewhat cruder, more outspoken and resolute mode of

expression of Mihály Gubis. This has in no way done any disservice to

László Penyaska.

Tihamér Novotny

Bibliography: Tihamér Novotny:  Szétguruló üveggolyókban (In Marbles

Rolling Apart), Szentendre, 2004.
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Penyaska László: Az éjszaka hangjai, / The Sounds of the Night 1989, farost, akril, 20x21 cm



PIRK LÁSZLÓ LÁSZLÓ PIRK

1953. július 19-én született Szentendrén.

Édesapja Pirk János (1903-1989) festômûvész, édesanyja Remsey Ágnes ipar-

mûvész. 1967-1972-ben a Képzô- és Iparmûvészeti Szakközépiskola díszítô-

festô szakán tanult, majd 1972-1978-ban a Képzômûvészeti Fôiskola festô

szakán szerzett diplomát. Mesterei Iván Szilárd és Barcsay Jenô voltak.

A diploma után két évig a Fôiskola mûvészképzôjére járt. 1980-tól a Szent-

endrei Grafikai Mûhely; 1985-tôl a Gyôri Grafikai Mûhely; 1986-tól az Art’éria

Galéria tagja. 1995-1999-ben a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium-

ban rajzot és mûvészettörténetet; 1996-2000-ben az „AGY” Mûvészeti

Iskolában grafikát és díszítôfestést; 1999-2002-ben a budapesti Rothschild

Klára Divattervezô Iskolában alakrajzot és ábrázoló geometriát tanított;

2002-tôl újra az „AGY” iskolában oktat rajzot és grafikát. Grafikai naptára-

kat, számítógépes látványterveket, illusztrációkat készít és könyveket is tervez.

„Pirk László táblaképein, szeriális grafikáin sajátos ikonográfiai jelek buk-

kannak fel, melyek egy része ismert a klasszikus ikonográfiából, jelentésük

viszont már más, függetlenedett (vagy legalább módosult), a festô saját,

személyes jelképrendszerének elemévé vált. Sûrûn felbukkan a különféle

perspektívában ábrázolt kerék (az idô, a mozgás, vagy talán – sûrû szere-

peltetése miatt – az állandóság érzetét sugallva), a gyakran sziluetté egy-

szerûsített torzó (antik reminiszcenciákat keltve), a maszk (mely elfedi

a személyiséget, annak külsô kifejezési lehetôségeit korlátozza, ugyanakkor

a belsô kifejezésre kényszerít). Mindezek a jelek ritkán szervülnek a képbe,

funkciójuk jelentéshordozó, megjelenésmódjuk emblémaszerû. Hol egy

romos görög színház krátere elôtt – mellett, hol egy (akár holdbélinek is

nézhetô) kietlen kômezôn, hol szétégett erdô facsonkjai között tûnnek fel.

A motívumrendszer vizsgálatából kiderül, hogy Pirk László erôsen vonzódik

a kultúrtörténeti múlthoz. (…) Pirk László jelrendszere, tárgyválasztása

alkalmas a századunk vége felé élô ember szorongásainak, ki- és beszorí-

tottság érzetének közvetítésére. Mondandója találkozik a szemlélô érzé-

seivel, hisz magunk is sûrûn hajózunk Szkülla és Kharübdisz között.”

Hann Ferenc

„Pirk László hatásos szimbólumvilága – élén a kútmélybôl fölvillanó, az éle-

tet búzamagformává tömörítô Nappal – attól eleven, hogy a jelképtárból

ismert motívumkincs (a festôt hamvasi értelemben az igazság megérzé-

kítôjévé tevô megannyi alakzat) egyszerre égi és földi kaland részese lesz;

úgy szakralizálódik, hogy a legvalósabb (noha színvilágában légiesített)

darabokban is ott az Isten-ember teremtésünnepe. Szinte mindegy, hogy

az alkotó fölé mely – az itáliai-e vagy a szentendrei – ég kupolája borul,

hiszen itt erôs szövetség köttetett a mindenséggel. Az ecset többnyire

a lélek mosolyát sugaras gömbbé emelô színkavalkádja attól erôs, hogy

a fény tartóoszlopai ugyanúgy átsütnek a hártyarétegeken, mint a görög

tragédia igazságtartalmai a közönyön.”

Szakolczay Lajos

Irodalom: Hann Ferenc: Rényi Krisztina és Pirk László kiállítása, Stúdió

Galéria, Bp., 1987; Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2001;

Szakolczay Lajos: A mitológia idôrétegei – Pirk László festészetérôl,

Skanzen Galéria, Szentendre, 2004.

László Pirk was born in Szentendre on 19 July, 1953. His father was the painter

János Pirk (1903-1989) and his mother the applied artist Ágnes Remsey. He took

classes in ornamental painting at the Fine and Applied Arts Vocational School

between 1967-1972, and studied painting at the MKF under his masters Szilárd

Iván and Jenô Barcsay between 1972-78. After graduating, he remained at the

Academy for a two-year master course. He joined the Szentendre Graphics

Workshop in 1980, the Gyôr Graphics Workshop and the Art’éria Gallery in 1986.

He taught drawing and art history at the Zsigmond Móricz Secondary School,

Szentendre, between 1995-99; graphics and ornamental painting at the “AGY” Art

School, Szentendre between 1996-2000; figure drawing and projective geometry

at the Klára Rotschild Fashion Designer School between 1999-2002, and has been

teaching drawing and graphics at the AGY again since 2002. He also designs

graphics diaries, computer visual effects, books, and also illustrates them.

“In the panel paintings and serial graphics of László Pirk, characteristic iconograph-

ic signs appear, a number of which are known from classical iconography, but

have acquired independent (or at least modified) meanings, and have become

parts of the personal symbol system of the artist. We find frequent depictions of

the wheel in various perspectives (suggestive of time, movement and, due to its

recurrence, perhaps constancy, too), the torso often simplified to a silhouette

(arousing antique reminiscences), the mask (which covers personality, limits its

possibilities of external expression but forces inner expression). These signs seldom

become organic parts of the image; their function is to convey meaning, and

appear emblematically. Sometimes they are before or beside the crater of a ruined

Greek theatre, sometimes on a desolate, stony field (which might even be called

lunar), or sometimes among the stumps of burned-down forests. Studying the sys-

tem of motifs reveals that László Pirk is particularly drawn to the culture-historical

past. […] His system and subject matter are suited perfectly for expressing the

anxiety and the sense of exclusion and confinement of man at the turn of the cen-

tury. His message often meets the feelings of the viewer, as we all often fare

between the Scylla and Charybdis.”

Ferenc Hann 

“The effectual symbol world of László Pirk – with the Sun flashing up from the

depth of a well or condensing life into a grain of wheat shape at the forefront – is

vivid because the array of motifs known from the lexicon of symbols (so many fig-

ures that make the painter be a demonstrator of truth in the sense Béla Hamvas

used the expression) is part of both the heavenly and earthly adventure; it becomes

sacred by the presence of the creation feast of God-man even in the most realistic

elements (though ethereal in colour). It almost makes no difference whether it is an

Italian or a Szentendre cupola that covers the artist, for here there is a strong covenant

with the universe. The colour cavalcade of the brush, which turns the smile of the

soul into a sphere, is powerful because the pillars of light break through the layers

of membranes just as the truth content of Greek tragedy does through indifference.”

Lajos Szakolczay

Bibliography: Ferenc Hann: Rényi Krisztina és Pirk László kiállítása (The

Exhibition of Krisztina Rényi and László Pirk), Stúdió Galéria, Budapest, 1987;

KMML; Lajos Szakolczay: A mitológia idôrétegei – Pirk László festészetérôl

(The Time Layers of Mythology – on the Painting of László Pirk; catalogue),

Skanzen Galéria, Szentendre, 2004.
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Pirk László: Tûz-Vízesés, / Water-and-Fire Fall 1998, vászon, olaj, 120x100 cm



PRUTKAY PÉTER PÉTER PRUTKAY

1947. március 24-én született Budapesten.

Számtalan szakmai díj tulajdonosa, ezek közül a legfontosabb:

Munkácsy-díj (1998).

„1969-tôl kiállító mûvész. A Szürenon kiállítás és a Balotonboglári

Kápolnatárlatok résztvevôje. Az 1969-es Szürenon bemutatón nem

nyomataival, hanem a hazai mûvészetben az elsôk között számon tar-

tott térberendezésével, szürrealista szobájával hívta fel magára a figyel-

met. Az installációt a megnyitó után a minden újra gyanakvással tekin-

tô hivatal lebonttatta. [Rendkívül igényes] szitanyomatain és rézkarcain

a ’70-es évek közepétôl érzékenyen reagál a társadalmi kérdésekre,

kipellengérezi a bürokráciát, a pártállam mindenhatóságát. A ’70-es

évektôl figyelmeztet a környezetvédelem fontosságára. Elôszeretettel

alkalmazza nyomatain, objektjein a Monarchia, a századforduló tár-

gyait. Foglalkoztatja a máig megoldatlan nemzetiségi kérdés.

Különbözô tárgyakat, objekteket is készít. Jellemzô motívumai: a tojás,

a fészek, a labirintus, a »napi ügyek«.”

Lóska Lajos

Irodalom: Mezei Ottó: Prutkay Péter harminc éve, Bp., 1997; Kortárs

Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2001. 

VÖRÖSVÁRY ÁKOS

1948. február 29-én született Budapesten.

Több munkát adományozott és helyezett letétbe a Baktay Ervin Kortárs

Képzômûvészeti Gyûjtemény számára.

„Az Elsô Magyar Látványtár megteremtôje, különös, öntörvényû

ember. Volt könyvügynök, erdei munkás, 1981-tôl szôlôsgazda

Csobáncon. Kezdetben régiségeket gyûjtött, régi pénzeket, fegyvert,

üveget, ezüstöt, bútort, néprajzi tárgyakat. Alig három évtized alatt

teremti meg a legfrissebb szellemû, magyar kortárs mûvészeti

gyûjteményt. Elôítélet, tekintélytisztelet, stílus, kor, technika, funkció

nem befolyásolja, mindent gyûjt, egy tévedhetetlen belsô ösztöntôl

vezérelve. Tárgyköltészetét átjárja a gyerekrajzok szabadsága. A leg-

fontosabb, hogy a tárggyal »dolgozni« tudjon. Vörösváry ugyanis nem-

csak gyûjtô, mecénás, a mûvészek szellemi partnere, új mûfajok – pl.

a »Passe-p-art«, paszpartu-mûvészet, ez is látványtári specialitás – inspi-

rálója, hanem maga is képzômûvész. Kiállításai – eltérô mûfajú tárgyak-

ból fölépített, nem ritkán abszurd kompozíciók – éppúgy szuverén

mûalkotások, mint egyedi tárgyinstallációi. Ezekre, s állandóan épülô

gyûjteményére egyaránt jellemzô a groteszk iránti különös érzékeny-

ség, ebbôl is ered az Elsô Magyar Látványtár [Disel] más gyûjtemények-

tôl eltérô «mássága«.”

Kernács Gabriella

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2001.

Péter Prutkay was born in Budapest on 24 March, 1947. The most

important among his many honours is the Munkácsy prize (1998).

“Prutkay is an exhibiting artist since 1969. He participated the Surenon

and the Balatonboglár Chapel exhibitions. At the Surenon exhibition,

he drew attention to himself not with his prints but his spatial arrange-

ment, his surrealist room, which was among the first of its kind in

Hungary. Ever suspicious of the new, the officials had the installation

disassembled after the opening. In his very delicate screen prints and

engravings from the mid-70s, he is highly responsive to social issues,

mocking bureaucracy, the almightiness of the party state. He also

called attention to the importance of environmental protection from

the 70s. He has a predilection for using objects from the Austro-

Hungarian Monarchy in his works. He treats the yet unresolved issues

of national minorities. He creates various objects, too. His characteristic

motifs are the egg, the nest, the maze, and ‘daily matters’.”

Lajos Lóska

Bibliography: Ottó Mezei: Prutkay Péter harminc éve (The Thirty Years

of Péter Prutkay), Budapest, 1997; KMML.

ÁKOS VÖRÖSVÁRY 

Ákos Vörösváry was born in Budapest on 29 February, 1949. He pre-

sented several works of art to and deposited many at the Ervin Baktay

Contemporary Fine Arts Collection.

“The creator of the First Hungarian View Collection, Vörösváry is an

odd sort, a self-determining man. He has been a book agent, forestry

worker, and, since 1981, a vineyardist at Csobánc. In the beginning, he

collected antiques, old coins and notes, arms, glassware, silver, furni-

ture, folklore items. In less then thirty years, he created the Hungarian

contemporary art collection with freshest approach. Determined by no

bias, reverence for authority, style, period, technique, function, he col-

lects everything driven by an infallible inner instinct. His object poetry is

imbued by the freedom of children’s drawings. The only thing impor-

tant is that he be able to ‘work with’ the objects. Vörösváry is not only

a collector, a Maecenas, an intellectual partner of artists, the inspirer of

new genres – e.g. the ‘Passe-p-art’, the art of passe-partout, being a

speciality of the View Collection – but also an artist. His exhibitions

comprised of often absurd compositions made up of objects of differ-

ing genres are self-contained works of art just as his object installa-

tions. A particular sensitivity for the grotesque characterizes these and

his ever-increasing collection, being the source of the otherness of the

First Hungarian View Collection.”

Gabriella Kernács

Bibliography: KMML.
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Prutkay Péter – Vörösváry Ákos: Látványtári csendélet III., / View-Collection Still Life III

1990, papír, ofszetnyomat, 67x58 cm (118)
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Prutkay Péter – Vörösváry Ákos: Látványtári csendélet VIII., / 

View-Collection Still Life VIII

1990, papír, ofszetnyomat, 67x58 cm

Prutkay Péter – Vörösváry Ákos: Látványtári csendélet I., / View-
Collection Still Life I

1990, papír, ofszetnyomat, 67x58 cm

Prutkay Péter – Vörösváry Ákos: Látványtári csendélet II., / 
View-Collection Still Life II
1990, papír, ofszetnyomat, 67x58 cm

Prutkay Péter – Vörösváry Ákos: Látványtári csendélet IV., / 

View-Collection Still Life IV

1990, papír, ofszetnyomat, 67x58 cm
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Prutkay Péter – Vörösváry Ákos: Látványtári csendélet VII., / View-Collection Still Life VII 1990, papír, ofszetnyomat, 67x58 cm

Prutkay Péter – Vörösváry Ákos: Látványtári csendélet V., /

View-Collection Still Life V 1990, papír, ofszetnyomat, 67x58 cm

Prutkay Péter – Vörösváry Ákos: Látványtári csendélet VI., / 

View-Collection Still Life VI 1990, papír, ofszetnyomat, 67x58 cm



PUHA FERENC FERENC PUHA

1951. augusztus 30-án született Szigetcsépen.

1975-79-ben a szegedi Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskolán; 1985-88-ban

a Magyar Képzômûvészeti Fôiskola Tanárképzô Tagozatán végzett.

Mesterének Kocsis Lászlót (1926-1972), idôsb Nádasdy Jánost (1907-

1989) és Paul Klee-t vallja.

1980-91 között tagja volt a Dél-Pest megyei Nagy István Csoportnak.

1982-ben mûvésztársaival megalakították az INSULA Csoportot. 1992-

tôl tagja a Magyar Képzô-és Iparmûvészek Szövetségének; az X-Art

Egyesületnek; 1994-tôl a Patak Csoportnak; a Magyar Festôk Társa-

ságának; 1995-tôl a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének.

2000-tôl a Sárospataki Nyári Képzômûvészeti Szabadiskola; 2002-tôl

pedig a Szárnynyitogató Alapfokú Mûvészeti Iskola grafika tanára

Tökölön. 

Díjai: 1989: Baktay-nagyérem, Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi

Szakközépiskola, Dunaharaszti; 1993: Ôszi Tárlat, Érd, I. díj; 1996: XV.

Országos Akvarell Biennále, Eger; 1997: Siklósi Szalon, Festészeti díj,

Siklós; Nemzetközi Mûvésztelep, Hajdúböszörmény, Káplár Miklós-díj;

1999: Pest Megye Mûvészetéért díj, [Patak Csoport]; 2000: Pest Megyei

Tárlat, Szentendre, III. díj.

Puha Ferenc mûveinek sajátossága részben – az egyéni módon értel-

mezett absztrakt »insula-programon« túl (lásd Somogyi György) – szin-

tén a kalligrafikus vagy emblematikus jelszerûségben keresendô.

Alkotásai már-már heraldikus jellegûek, mégis személyes töltéssel ren-

delkeznek. Jel-kép kombinációi bár úgy viselkednek, mint egy szubjek-

tív öntörténet-írás kezdôbetûi, túlmutatnak privát jelentéskörükön és

szimbolikus szótagokká nemesedve archetipikus hangulatú, valós vagy

valósnak vélt (mindenesetre megidézhetô) szövegmezôkbe ágyazódnak

mitikus hajszálgyökereikkel. Mûvészete a legjobb hagyományokból

merített. Így például a szentendrei festészet kiválóságainak mûvé-

szetébôl, például Deim Pál vagy a kortárs és barát Aknay János egyes

munkáiból, illetve motívumkincsébôl. De ennél talán lényegesebb az az

élmény, amely Finnországban érte ôt. Egy lappföldi múzeumban járva

megrendülten tapasztalta, hogy az itt élô emberek rovátkolt jelek

segítségével képesek voltak megôrizni és elmesélni családfájuk

történetét. Puha azóta is egy álrégész, álnéprajzos módjára rögzíti

fiktív leleteit, rendezgeti egyetemessé tett kalligrafikáit-emblémáit

a késôbbi korok számára. Ugyanakkor más képein azt is látnunk kell,

hogy vérbô, plasztikusan, vastagon felhordott és felkent, organikus,

a természetbôl levezetetten emlékkeltô, mégis absztrakt végkicsen-

gésû, a szó szoros értelmében színlátvány festészete, mintha Somogyi

György „insula-programjának” egy más léptékû, hangsúlyú és ritmusú

folt- és jelismétlôdéseken alapuló, nagyobb színterületekben gondol-

kodó megvalósítása lenne.

Novotny Tihamér

Irodalom: Puha Ferenc, Szentendre, 2002

Ferenc Puha was born at Szigetcsép on 30 August, 1951. He studied at

the Gyula Juhász Teacher Training College, Szeged, between 1975-79;

and at the teacher training faculty of the MKF between 1985-88.

He regards László Kocsis (1926-1972), János Nádasdy Sen. (1907-1989)

and Paul Klee as his masters. He was a member of the South Pest

County István Nagy group between 1980-91. He has been a member of

the MKISZ and the X-Art Society since 1992; the Patak Group and the

MFT since 1994; the MAOE since 1995. He has been teaching at the

Sárospatak Summer Fine Arts Free School since 2000, and the Fledgling

Basic-Level Art School in Tököl. 

His prizes include: the Baktay Grand Medal, Ervin Baktay Secondary and

Hydrological Technical School, Dunaharaszti (1989); the first prize of

the Autumn Exhibition, Érd (1993); 15th National Watercolour Biennial,

Eger (1996); the painting prize at the Siklós Salon and the Miklós

Káplár Prize of the International Artists’ Colony, Hajdúböszörmény

(1997); the Prize for the Art of Pest County (as a member of the Patak

Group; 1999); the third prize of the Pest County Exhibition, Szentendre

(2000).

The characteristic features of Ferenc Puha’s painting are to be found in

calligraphic or emblematic sign-likeness apart from his individual inter-

pretation of the ‘Insula Project’. His works seem to be almost heraldic,

though with a personal charge. His combinations of sign and image

behave as though they were the initials of an autobiographical writing,

but they point beyond their private scope of meaning, being raised as

they are to be symbolic syllables, and being planted in textual fields

which have an archetypal mood, and which are real or deemed real

(or, at least, can be conjured up) with mythical rootlets. His art has

drawn on the best traditions, e.g. the art of the most prominent

Szentendre painters, certain works and motifs of Pál Deim and Puha’s

contemporary and friend, János Aknay. His experience in Finland, how-

ever, is more important. In a Lapland museum he was struck dumb by

the fact that the people living there could relate and preserve their

family histories by way of runic signs. As a pseudo-archaeologist and

pseudo-ethnographer ever since, Puha has been recording his fictitious

findings, arranging his universalized calligraphies and emblems for pos-

terity. However, we must note that his other works are full-blooded, lit-

erally colour-view pictures, which have paint plastically, thickly applied,

and though organic and deduced from nature, are finally abstract in

their intonation, as though they were realizations of György Somogyi’s

‘Insula Project’ based on different proportions, emphases, rhythms and

repetitions of signs, and on larger colour surfaces.

Tihamér Novotny

Bibliography: Puha Ferenc, Szentendre, 2002.
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Puha Ferenc: Repülés, / Flying 1994, vászon, akril, 143x183 cm

Puha Ferenc: Király és Királynô, / King and Queen 1996, gipsz, fa, 250x400x180 cm
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Puha Ferenc: Hommage à Bartók II.

1995, papír, szitanyomat, (13/30), (variáció), 72x52 cm

Puha Ferenc: Hommage à Bartók II.

1995, papír, szitanyomat, (13/30), 72x52 cm

Puha Ferenc: Dorkó

1995, papír, szitanyomat, (13/30), 72x52 cm

Puha Ferenc: Szentendre II. 1995, papír, szitanyomat, (13/30), 52x72 cm

Puha Ferenc: Szentendre I.

1995, papír, szitanyomat, (13/30), (variáció), 52x72 cm

Puha Ferenc: A. J. barátomnak, / To My Friend J.A.

1995, papír, szitanyomat, (13/30)52x72 cm
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Puha Ferenc: Fony, 1995, papír, akvarell, 42x32 cm

Puha Ferenc: Kompozíció, / Composition 1993, papír, tus, 42x32,5 cm

Puha Ferenc: Cím nélkül, / Untitled

1990 k., farost, vegyes technika, 47x47 cm 

Puha Ferenc: Nap és Hold, / Sun and Moon

1993, papír, tus, 44x32 cm



Puha Ferenc: Dorkótanya, (Feljegyzések egy mûvészteleprôl), / 

Dorkó Farmstead (Notes from an Artists’ Colony)

1995, vászon, olaj, 180x140 cm

Puha Ferenc: Jel, / Sign

1995, merített papír, tempera, 75x75 cm

Puha Ferenc: Ablak, / Window

1993, vászon, olaj, 145x125 cm

Puha Ferenc: Cím nélkül, / Untitled

1994, farost olaj, 68x106 cm



SASSY ATTILA ATTILA SASSY

1880. október 16-án született Miskolcon és 1967. október 11-én hunyt

el Budapesten.

Budapesten, Münchenben ás Párizsban tanult. Fôleg L’ Aiglon, illetve

Sassy-Szabó néven közzétett, szecessziós hangvételû, dekoratív rajzaival

keltett figyelmet (Ópium álmok-sorozat, ex librisek). Bibliai tárgyú

festményeit, táblaképeit a dekoratív vonalvezetés és a formák plasztikus

ábrázolása jellemzi (Golgota, Ádám, Barlanglakók). Ugyanakkor a sze-

cessziós ihletettség átvezette munkásságát az art deco ábrázolásmód-

jához, mely a korabeli magyar festészet ritka jelenségének bizonyult.

1915-ben a Szent György Céhben, 1926-ban a Nemzeti Szalonban,

1934-ben a Fränkel Szalonban kollektív, 1943-ban az Alkotás Mûvész-

házban gyûjteményes kiállítása volt. 

Irodalom: Mûvészeti Lexikon, Bp., 1968. (szerk.: Zádor Anna – Genthon

István). 

Attila Sassy was born in Miskolc on 16 October 1880, and died in

Budapest on 11 October, 1967. He studied in Budapest, Munich and

Paris. He attracted attention to himself with decorative drawings in the

Art Nouveau manner (the Opium Dreams series and ex-libris) under the

name L’Aglion or Sassy-Szabó. His paintings and panel pictures with

Biblical themes are characterized by a decorative tracing and a plastic

depiction of forms (Golgotha, Adam, Cave Dwellers). The Art Nouveau

inspiration, however, led him also in the direction of Art Deco presenta-

tion, which was rather unusual in the Hungarian painting of the time.

He exhibited his works at the Saint George’s Guild in 1915, the

National Salon in 1926, the Fränkel Salon in 1943, he put up a major

one-man show at the Creative Artists’s House, Budapest in 1943.

Bibliography: Mûvészeti Lexikon (Dictionary of Art), Budapest, 1968

(Anna Zádor and István Genthon eds.).
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Sassy Attila: Csendélet bagollyal, / Still Life with Owl 1970 k., karton, olaj, 64x90 cm



SELÉNYI KÁROLY ISTVÁN KÁROLY ISTVÁN SELÉNYI

1953. február 2-án született Gyôrben.

Autodidakta mûvész. 1973-74-tôl kezdve foglalkozik aktívan képzômûvé-

szettel. 1975-tôl VLS-tag. Tanulmányúton járt Lengyelországban (1989):

Skandináviában; Olaszországban (1994); Franciaországban (1997). 1992-

ben a Gyôri Balett Kísérleti Tánc és Vizuális Szakközépiskola és a Kovács

Margit Kézmûves Szakmunkásképzô Intézet, 1998-99-ben pedig a Kossuth

Lajos Ipari Szakiskola tanára volt. Tagja a Gyôri Grafikai Mûhelynek, a Gyôri

Képzô- és Iparmûvészek Egyesületének, a Gyôri Nemzetközi Mûvésztelep-

nek, a Gyôri Mûvészek Szövetségének, a Magyar Szobrászok Társaságának,

a Magyar Grafikusok Szövetségének, az ASPORA Nemzetközi Mûvészeti

Szervezetnek, a MAMÛ Társaságnak, a Magyar Alkotómûvészek Országos

Egyesületének; a Magyar Képzô- és Iparmûvészek Szövetségének, a Magyar

Festôk Társaságának. 1995-ben Roisz Vilmos-díjat kapott.

Selényi Károly István, Balogh István Vilmos, Tóth István, Imreh Tibor,

Bereznai Péter és Gyôrffy Sándor együttmûködô tevékenysége hozzátar-

tozik a 60-as évek végén és a 70-es évek elején kibontakozó szentendrei

Vajda Lajos Stúdió történetéhez, hiszen mindnyájan a 70-es évek második

felében kapcsolódtak be a Pincemûhely tevékenységébe. Munkáinak

legfôbb jellegzetessége: a konceptuális gondolkodás és az érzéki anyagsze-

rûség. Ez magyarázza a kombinált képek és az installációk iránti vonzal-

mát, tudniillik a különféle nyersanyagok és talált tárgyak saját minôsé-

gükön túl jelképes, mondhatni alkímiai összefüggések megteremtésére is

alkalmasak. Tevékenysége ez idáig négy nagyobb témakör körül mozgott:

1. Az ember és környezetének konfrontációjáról, amely egyaránt szól a tor-

zuló, a korrigált és a szennyezett természet, valamint a kommunikációs

zavarokkal küszködô, túlmanipulált társadalom problémájáról 2. Egy elkép-

zelt nukleáris katasztrófa következményeirôl. 3. Egy mondai-mitológiai

alapú és irodalmi ihletettségû, mégis egy totemisztikusan és emblémaszerû-

en elvont formavilágú, archetipikus mûvészet újszerû megjelenítésének

lehetôségérôl. 4. A „lehetséges létezések” makró- és mikrokozmoszának

„feltérképezésérôl”. Ez utóbbi ciklus a „szellemi-lélek” világának láthatatlan

összefüggéseit az evilági ember nézôpontjából kutatja és az érzékek szá-

mára fölfoghatatlan színt, formát, mozgást, illetve a lehetséges kapcsoló-

dási pontok láthatatlan rendszerét ábrázolja. Számára tehát a látott, az ér-

zékelt valóság s annak minden egyes apró mozzanata és látszólag oksági

folyamata mögött egy másik, egy ugyanúgy reális, ámde rejtôzködésében

titokzatos világ helyezkedik el, s a kettô között mintegy hologramszerû

kapcsolat áll fenn. Így költôi metaforájában az anyagi valóság hologram-

jaként képzôdik a szellemi valóság szövete és megfordítva. Elvont lények,

és alakzatok rajával népesíti be kozmikus világát. Lineáris, azaz folytonos

terébôl (az egyetemes lét személyére vetülô univerzumából és viszont)

kivonódik az idô, s ebben a misztikus szellemtérben mintegy egyszerre

képesek megjelenni, és jelen lenni teremtményei. A nyomtatott áramkörök

titokzatosan „rezgô” útjaiból és funkcionális értelemben megfejthetetlen-

nek tûnô formavilágából táplálkozó, illetve erre a rejtélyes formavilágra

az idôn kívüliség szempontjából emlékezô és emlékeztetô legújabb alkotá-

saiban is a látható jelenségek mögött megbújó mélyebb, misztikusabb

összefüggéseket kutatja.

Novotny Tihamér

Irodalom: Novotny T.: Szétguruló üveggolyókban, Szentendre, 2004.

Born in Gyôr on 2 February, 1953, Károly István Selényi is an autodidact

artist, involved in the fine arts since 1973-74. He joined the VLS in

1975. He went on study tours in Poland (1989), Scandinavia and Italy

(994) and France (1997). He taught at the Gyôr Ballet Experimental

Dance and Visual Vocational School and at Margit Kovács Crafts School

in 1992, and the Lajos Kossuth Industrial Vocational School in 1998-99.

He is a member of the Gyôr Graphics Workshop, the Gyôr Fine and

Applied Artists’ Society; the Gyôr International Artists’ Colony; the

Association of Gyôr Artists; the Association of Hungarian Sculptors; the

MGSZ; the ASPORA International Artists Organisation; MAMÛ Society;

the MAOE; the MKISZ; the MFT. He was awarded the Vilmos Roisz

Prize in 1995.

The co-operation of Károly István Selényi, István Vilmos Balogh, István

Tóth, Tibor Imreh, Péter Bereznai, and Sándor Gyôrffy belongs to the

history of the Szentendre Lajos Vajda Studio evolving in the late 60s

and early 70s, for they all joined in the activities of the cellar workshop

in the second half of the 70s. The most conspicuous feature Selényi’s

works are conceptual thought and sensual metariality. This explains his

attraction to combined pictures and installations, for the various raw

materials and findings are apt to create symbolic, as it were, alchemical

relationships apart from their own qualities. Selényi’s activities revolve

around three major themes: 1) the confrontation of man and his envi-

ronment, concerning both a distorted, corrected and polluted nature

and the problem of a society vexed by confusion in communication

and manipulated; 2) the consequences of an imaginary nuclear disas-

ter; 3) the possibility of creating a new kind of archetypal art with a

totemistically and emblematically abstracted formal world based on

legend and myth and literary inspiration; 3) the “mapping” of the

microcosm and macrocosm of “possible existences”. The latter cycle

examines the invisible relations of the “spiritual” world from the point

of view this-worldly man, and depicts the colours, forms, movement

and the invisible system of points of contact that cannot be grasped by

the senses. For him, therefore, behind the reality seen and sensed and

all its minor moments and seemingly causative processes, there is

another similarly real, but hidden and thus mysterious world, and

between the two there is a hologram-like connection. Thus the texture

of spiritual reality is created as the hologram of material reality and

vice versa in the poetic metaphor of the artist. He populates his cosmic

world with hosts of abstract beings and figures. Time is, as it were,

extracted from this linear, i.e. continuous space (from the projection of

universal existence on his person and the contrary), and thus his crea-

tures can be simultaneously present in this mystical spiritual space.

In his latest works drawing on the mysteriously “vibrating” routes and

the formal world of functionally undecipherable of printed circuits, he

investigates the hidden, mystical relations hiding behind visible phe-

nomena.

Tihamér Novotny

Bibliography: Tihamér: Szétguruló üveggolyókban (In Marbles Rolling

Apart), Szentendre, 2004.
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Selényi Károly István: Tér-Rés (Árnyak), / Space-Gap (Shadows) 1998, papír, szitanyomat, 50x35 cm



SERÉNYI H. ZSIGMOND ZSIGMOND SERÉNYI H.

1937. január 11-én született Szegeden.

Festészeti, grafikai tanulmányait 1965-75 között különbözô stúdiókban

folytatta. Mesterei Luzsicza Lajos és Kling György voltak. Festészetére

jelentôs hatást gyakorolt Moholy Nagy László és Josef Albers munkás-

sága. Tagja a Magyar Festôk Társaságának, A DunapArt Egyesületnek,

a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének, a Magyar Képzô-

és Iparmûvészek Szövetségének és az Art 9 Ferencvárosi Képzômûvé-

szek Egyesületének. Budapesten él és dolgozik.

Serényi mai mûveinek egyik legfôbb sajátossága, hogy van eredetük.

Ergo ezek az alkotások ikonográfiailag és ikonológiailag egy levezet-

hetô letisztulási folyamat részesei. Így a számba vehetô mûveinek for-

rását leginkább a konstruktív-szürrealista »szentendrei iskola« vajdás,

kornissos, bálintos és deimes hagyományaiban, olykor egymás mellett

párhuzamosan futó és egyidejûleg is ható, egymásra is épülô vonu-

latában fedezhetjük fel, ami nem is csoda, hiszen annak idején Ô is

többször kiállítója volt a templomdombi Októberi Szabadtéri Tárla-

toknak, valamikor a ’70-es évek elején. A »szentendrei iskola« szögletes

ház, ablak és háromszög-tetô motívumai, a kapuív-szeletek és oromzat-

dísz-részletek emblematikus hullámvonalai, s legfôképp a csonkolt

Corpus, valamint a stilizált, ikonszerû emberbábforma mellkép vagy

annak egészalakos sziluettjei a ’90-es évek végéig meghatározó kom-

pozíciós elemei voltak az egyre határozottabban elvontabbá váló, tech-

nikailag a kollázs-montázs elv szerint rétegzôdô és illeszkedô, mégis

egy bizonyos konstruktív dinamizmus által szerkesztôdô, organikus

mûveinek. Serényi azonban olyan reductio ad absurdum-ot hajtott

végre a képteremtés területén, amellyel a monokróm, a monotón,

a minimalista, az analitikus, a radikális és a reflexív festészet területére

vitte mûtárgyait. Radikalizmusa tehát három alapfeltétel teljesüléseként

értelmezhetô, illetve három alaplépésben összegezhetô: 1. A képtest

(a széleket és az applikációs elemeket is beleértve) nem lehet csak egy-

nemû fehér (leginkább titánfehér); 2. A képfelület nem használhat

mást, csak vízszintes elrendezettségû, szabályos vonalstruktúrákat; 3.

A képrajzolat finoman kiemelkedô építôelemei csak ezekbe a vízszintes

struktúrákba rendezôdô, szabályos ritmusképleteket alkotó, azonos

vagy különbözô hosszúságú és vastagságú zsinórszakaszokból (esetleg

textil vagy hullámpapír applikációkból) állhatnak. A fehér képekig

hatoló pályaívének megragadására nagyszerûen illenek Max Bill szavai:

»Az absztrakt mûvészetben a képi tartalom még a természet megje-

lenítési formáihoz kötôdik, míg a konkrét mûvészet képi tartalma ezek

közvetítése nélkül is felidézôdik. A konkrét mûvészet absztrakt gondo-

latokat érzékileg jelenít meg a valóságban.« S ezen a bordázott tejfe-

hér felületen horizontális modus vivendi-ként munkálkodik a fény

hûséges árnyékceruzája.  

Novotny Tihamér

Irodalom: Serényi H. Zsigmond, Bp., 2005.

H. Zsigmond Serényi was born in Szeged on 11 January, 1937. He stud-

ied painting and graphics at various studios between 1965-75. His mas-

ters were Lajos Lusicza and György Kling. His art was particularly influ-

enced by the oeuvre of László Moholy Nagy and Josef Albers. He is a

member of the MFT, the DunapArt Society, the MAOE, the MKISZ and

the Art 9 Ferencváros Artists’ Society. He lives and works in Budapest.

One of the major features of Serényi’s recent works is that they all

have origins. They are therefore iconographically and iconologically

parts of a deducible process of clearing up. The source of his works is

therefore to be found mostly in the Vajda, Korniss, Bálint and Deim tra-

ditions of the constructivist-surrealist “Szentendre School”, tendencies

running parallel and having either synchronous effects or building on

one another. That Serényi has been influenced by them should be of

no surprise, for he often exhibited at the Church Hill Open-Air

Exhibitions in Szentendre at the beginning of 70s. The angular-house

and angular-window, the triangle-roof motifs, the emblematic wavy

lines of sections of gateway arches and parts of pediment ornamenta-

tions, and primarily the truncated Corpus, the stylized, icon-like,

human-and-dummy-like half-length or full-length silhouette portraits of

the “Szentendre School” were until the end of the 90s defining ele-

ments of composition in his organic works , which became increasingly

abstract, and which were technically stratified and fitted on the basis

of the montage-collage principle, but were nevertheless designed

according to some sort of constructive dynamism. Zsigmond H.

Serényi, however, has realized a reductio ad absurdum in the field of

image creation that has led him into the world of monochrome, mono-

tone, minimalist, analytical, radical and reflexive painting. Serényi’s rad-

icalism can thus be interpreted as the fulfilment of three conditions, or

summed up as three basic steps: i) the body of the picture (including

the sides and the elements applied) can only be homogenously white

(mostly titanium white); ii) the picture surface can only use regular,

horizontally ordered line structures; iii) the finely emphasized elements

of the picture design can consist only of  string sections of either equal

length and thickness or longer and thicker ones (perhaps of applied

textile or corrugated paper), arranged into these horizontal structures,

and which make up a regular rhythmic pattern. In describing the tra-

jectory of Serényi’s career until he reaches the white pictures, it is fit-

ting to quote Max Bill’s words: ‘In abstract art, pictorial content is still

attached to the representational forms of nature, while the pictorial

content of concrete art is evoked without recourse to the mediation of

these forms. Concrete art provides sensual presentations of abstract

ideas in reality.’ As it happens, the apparently monotonous lines are

never absolutely exact or mechanical from a macro-view, since each

piece of stiffened string is painted white and placed on the outlined,

monochrome surface of the painting through careful handiwork. It is

on this milk-white surface that the faithful shading pencil of light as a

horizontal modus vivendi is busy doing its work.

Tihamér Novotny

Bibliography: Serényi H. Zsigmond (catalogue), Budapest, 2005.
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Serényi H. Zsigmond: Konstruktív relief I., / Constructive Relief I

2001, falemez, olaj, zsinór, vászon applikáció, 90x80 cm

Serényi H. Zsigmond: Konstruktív relief II., / Constructive Relief II

2001, falemez, olaj, zsinór, vászon applikáció, 90x80 cm

Serényi H. Zsigmond: Konstruktív relief III., / Constructive Relief III

2001, falemez, olaj, zsinór, vászon applikáció, 90x80 cm



SIKUTA GUSZTÁV GUSZTÁV SIKUTA

1919. június 27-én született Budapesten és ugyanitt hunyt el 1985. ?-án.

1937-42-ben végzett a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán. Mestere

Szônyi István volt. 1945 után rajztanárként mûködött különbözô gim-

náziumokban, majd a Képzô- és Iparmûvészeti Szakközépiskolában. 

„Pályája kezdetén nagyon egyszerû tárgyakból összeállított csendé-

leteket és kevés motívumot tartalmazó városi látképeket festett

Cézanne hatását is mutató kubisztikus stílusban. Az ábrázolt motívu-

mokat késôbb geometrikus formákra redukálta, amelyekbôl centrális,

szimmetrikus elrendezésû kompozíciókat alkotott. Ezek a kisméretû

képei, ellentétben a konstruktivizmus szigorával, lágyak, lírai hangu-

latúak. Kapcsolatban volt a szentendrei festôkkel, és hatott rá a szent-

endrei festészet sajátos tradicionális-modern felfogása [leginkább

Korniss Dezsô]. Olykor a tárgyi motívumokat [emberi] jelentéssel bíró

szimbólumokká transzponálta.”

Simon Zsuzsa

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2001.

Gusztáv Sikuta was born in Budapest in 1919 and died there in 1985.

He studied at the MKF between 1937-42, under the mastership of

István Szônyi. After 1945, he worked as an art teacher in various sec-

ondary schools and at the Fine and Applied Arts Vocational School.

“At the beginning of his career he painted still lifes assembled from

very simple objects and townscapes with few motifs in Cubistic style

reflecting influence of Cézanne, too. Later he reduced the motifs he

had depicted to geometric forms, and made centrally, symmetrically

arranged compositions. In contrast to the rigour of constructivism,

these small-scale pictures were placid and lyrical in mood. He main-

tained contact with Szentendre painters, and was influenced by the

characteristically both modern and traditional attitude of Szentendre

painting “(primarily Dezsô Korniss). In certain cases, he transposed

object motifs into symbols with (human) meanings.”

Zsuzsa Simon 

Bibliography: KMML.
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Sikuta Gusztáv: Karácsonyi álom, / Christmas Dream 1940 k., vászon, olaj, 154x94 cm



SOMOGYI GYÖRGY GYÖRGY SOMOGYI

1946. október 20-án született Karcagon.

1969-73-ban a szegedi Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskolán, 1981-84-ben

pedig a Magyar Képzômûvészeti Fôiskola Tanárképzô Tagozatán

végzett. Mesterének Kocsis Lászlót (1926-1972) és idôsb Nádasdy

Jánost (1907-1989) vallja, de erôsen hatott rá Paul Klee mûvészete is.

1970-94-ben a Dél-Pest megyei Nagy István Csoportnak volt a tagja.

1982-tôl alapítója az INSULA Csoportnak. 1985-96-ban a Baktay Ervin

Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola rajz- és mûvészettörténet tanára.

1987-tôl tagja a Magyar Képzô-és Iparmûvészek Szövetségének, a Mû-

vészeti Alapnak és utódszervezetének a Magyar Alkotómûvészek

Országos Egyesületének, 1992-tôl az X-Art Egyesületnek, a Magyar

Képzô- és Iparmûvészek Országos Egyesületének, 1994-tôl a Patak

Csoportnak, 1995-tôl a Magyar Festôk Társaságának. 1995-ben Dr.

Zsuffa Istvánné volt iskolaigazgatóval létrehozzák a Baktay Kortárs

Képzômûvészeti Gyûjteményt és Múzeumot Dunaharasztiban. 2000-

tôl a Sárospataki Nyári Képzômûvészeti Szabadiskola, 2002-tôl pedig

a Szárnynyitogató Alapfokú Mûvészeti Iskola festô tanára Tökölön.

Jelenleg a Szigetszentmiklósi Városi Galéria vezetôje.

Számtalan szakmai díj tulajdonosa. Közülük a legfontosabbak: Székely

Bertalan-díj, Szeged (1986); Káplár Miklós-díj, Nemzetközi Mûvésztelep,

Hajdúböszörmény (1998); Neufeld Anna Emlékdíj, Vác (1998); Pest

Megye Mûvészetéért díj, [Patak Csoport] (1999); Baktay-nagyérem,

Dunaharaszti (2003).

Az 1946-os születésû Somogyi György festômûvész, ugyan karcagi

születésû, de szülei révén, akik egykor a csepeli autógyárban találtak

maguknak munkát, gyerekkorától kezdve Szigetszentmiklóson él.

Ez a Dél-Pest megyei település, amely a Dunával határolt Csepel-szige-

ten helyezkedik el, és maga a változatos táj a pillanat szülte, meglepô

„talált tárgyaival” és anyaghalmazaival határozták meg a natúra köz-

vetlen forrásaiból és megfigyeléseibôl táplálkozó, leginkább felülnézeti,

és mikroszkopikus jellegû világképét. Somogyinak, errôl a hosszú évek

során kiérlelt munkamódszerérôl, a következôket állapította meg Hann

Ferenc mûvészettörténész: elôször az „összegyûjtött fûszálakból »meg-

építi« a kompozíciót. Errôl fotót készít, majd a festés folyamán ezt

a látványt (motívumcsírát) rendezi át, teszi egyre bonyolultabbá.” –

A Készül a fészek címû munkája például deszkadarabokból, kôtörme-

lékekbôl szervezôdik organikus, azaz szerves képépítménnyé, struktúrává.

Elvont festményeinek madártávlatból nézett rétegeit tehát, úgy

növeszti, rakja, hordja, fûzi, sûríti össze apró szín szálkáiból, lapocs-

káiból és majdnem alaktalan pöttyeibôl, ahogy a sáslevelek és nád-

szálak keresztezik egymást a nedvdús réteken és vízpartokon, ahogy

a hegyesen ágaskodó fûcsomók kuszálódnak egy-egy zsombékban,

ahogy a patak lerakja a homokos, kavicsos parton ágbogas hordalékait,

uszadékait, ahogy a vadvizek madarai építgetik a különféle növényi ros-

tok, állati tollpihék és prémpamacsok „talált tárgyaiból” és töredékeibôl

szövevényes fészkeiket.  

Novotny Tihamér

Irodalom: Somogyi György – Rész Egész, Szigetszentmiklós, 2003;

Novotny T.: Szétguruló üveggolyókban, Szentendre, 2004.

György Somogyi was born in Karcag on 20 October, 1946. He studied

at the Gyula Juhász Teacher Training College, Szeged, between 1969-

73 and at the teacher training faculty of the MKF between 1981-84. He

regards László Kocsis (1926-1972) and János Nádasdy Sr. (1907-1989)

as his masters, but he was strongly influenced by the art of Paul Klee,

too. He was a member of the South Pest István Nagy Circle between

1970-94. He founded the INSULA Group in 1982. He taught drawing

and art history at the Ervin Baktay Secondary and Hydrological

Technical School between 1985-1996. He has been a member of the

MKISZ, the Art Fund and its successor the MAOE since 1987, the X-Art

Society and the MKIOE since 1992, the Patak Group from 1994, the

MFT from 1995. Together with headmistress Mrs. István Zsuffa, he

established the Ervin Baktay Contemporary Fine Arts Collection and

Museum in 1995. He has been teaching at the Sárospatak Summer Fine

Arts Free School since 2000, and the Fledgling Basic-Level Art School in

Tököl since 2002. He currently directs the Szigetszentmiklós Town

Gallery. Among his many prizes and honours, the following are the

most important: the Bertalan Székely Prize, Szeged (1986); the Miklós

Káplár Prize of the International Artists’ Colony, Hajdúböszörmény

(1998); the Anna Neufeld Memorial Prize, Vác (1998); the Prize for Pest

County Art (together with the Patak Group; 1999); the Baktay Grand

Medal, Dunaharaszti (2003).

Though born in Karcag in 1946, György Somogyi has lived in

Szigetszentmiklós from early childhood, because his parents found

work in the car factory there. This South Pest County township on the

Csepel Island in the River Danube and its varied landscape with its

momentarily born, surprising findings and accumulations of material

defined his view of the world drawing on the direct sources and study

of nature, being a view mostly of a bird’s-eye and a microscopic

nature. On this work method devised by Somogyi in the course of

many years, the art historian Ferenc Hann stated the following: “he

‘constructs’ the composition from the leaves of grass he collected.

He makes a photo of this, and rearranges this sight (motif germ), and

makes it ever more complex in the course of painting.” In A Nest is

Made for instance, pieces of board and debris of stone are organized

into an organic, image structure. 

He thus increases, piles, carries, links, condenses the layers of the

paintings seen from a bird’s-eye view from minute colour specks, slabs

and almost figureless spots in the way sedge and reed leaves cross

each other on watery meadows and river banks, in the way sharply ris-

ing leaves of grass entangle in a bog, in the way a stream deposits its

sandy and stony drift, in the way the birds of wild waters build their

complicated nests form the various plant fibres, animal floss and bits of

fur – their “findings”.

Tihamér Novotny

Bibliography: György Somogyi: Rész Egész (Part Whole),

Szigetszentmiklós, 2003; Tihamér Novotny: Szétguruló üveggolyókban

(In Marbles Rolling Apart), Szentendre, 2004.
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Somogyi György: Insula ’92 1992, farost, kollázs, papír, vegyes technika, 26x37 (képfelület), 50x60 cm

Somogyi György: Az én szigetem, / My Island 1994, farost, vegyes technika, 48x58 cm
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Somogyi György: Fészek VI., / Nest VI

1995, papír, szitanyomat, (2/25), 72x52 cm

Somogyi György: Fészek IV., / Nest IV

1995, papír, szitanyomat, (7/25), 72x52 cm

Somogyi György: Fészek IV., / Nest IV 1995, papír, szitanyomat, (variáció), (3/25), 72x52 cm

Somogyi György: Fészek II., / Nest II 1995, papír, szitanyomat, (5/25), 52x72 cm

Somogyi György: Fészek III., / Nest III 1995, papír, szitanyomat, (22/25), 72x52 cm

Somogyi György: Fészek II., / Nest II 1995, papír, szitanyomat, (variáció), (3/25), 52x72 cm
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Somogyi György: Kompozíció ’96, / Composition 1996, papír, szitanyomat, (E.A. II/XV.), 42x42 cm

Somogyi György: Ablak, (Egy nap Dorkón), / Window (A Day at Dorkó) 1994, talált tárgy, vegyes technika, 60x105 cm



SOMOGYI GYÔZÔ GYÔZÔ SOMOGYI

1942. július 28-án született Budapesten.

1956-60-ban a Képzô- és Iparmûvészeti Szakközépiskolába járt. 1962-

68-ban elvégezte a Római Katolikus Hittudományi Akadémiát. 1960-64

között a Kossuth Nyomdában dolgozott, ahol megismerkedett a modern

sokszorosító grafikai eljárásokkal. 1967-ben pappá szentelték, ’68-ban

egyháztörténeti doktorátust szerzett. Az egyházi szolgálat mellett

különbözô munkahelyeken fizikai munkát végzett. 1972-ben Markó

György nyomdászmester megtanította a szitanyomás technikájára, majd

1972-ben, Párizsban és Rómában járt tanulmányúton, de megfordult

Romániában is, s ez különösen nagy hatással volt mûvészi fejlôdésére.

1973-tól kiállító mûvész. 1975-ben kilépett az egyház szolgálatából és

szabadfoglalkozású képzômûvész lett. 1980-ban, Görögországban tett

utazást. A ’80-as évek elején Salföldön telepedett le. A Káli-medence

Környezetvédô Társaság, a Veszprémi Mûvész Céh és a Magyar Mûvé-

szeti Akadémia tagja. 1983-tól fôként hadtörténeti témájú munkákat

illusztrál, s jelentôs írói munkássága is.

Számtalan szakmai díj és elismerés tulajdonosa. Közülük a legfontosab-

bak: Március 15. díj (1983); Munkácsy-díj (1988); Magyar Mûvészetért-

díj (1992); Pro Natura (1993); Mednyánszky László-díj (1994); Kiváló

mûvész (1997).

„Mûvei témáját a magyar történelembôl, a vallásból, illetve a hétköz-

napi életbôl meríti. Történelmünkbôl a sorsfordulók iránt érdeklôdik.

A történelmi hôsök megformálása nem hasonlít a korábbi közhelyszerû

ábrázolásokra: figurái groteszk hatást keltenek arcuk és kezük felnagyí-

tása miatt. Ugyanakkor maximális korhûségre törekszik, illusztrációi

tudományos igényûek. A vallás területérôl, a világ legôsibb létértel-

mezésébôl a mítoszok, a csodák vonzzák, néhány lapját a Biblián túl

az apokrif írások is ösztönzik. Jézus alakja és életének eseményei külö-

nösen érdeklik, ábrázolásában felismerhetô a falusi templomok sajátos

ikonográfiája. Festészetének jellegét a hangsúlyos, groteszk formák és

az igen élénk – piros, sárga, kék – színek adják. Temperaképei az erôs

kontúrok és a homogén színfelületek következtében grafikai hatásúak,

mintha a megrajzolt körvonalakat színezné ki vásznain a mûvész.

Somogyi nem sorolható egyetlen festôi irányzathoz sem. (…) Elsô vász-

nain a Balaton-felvidéknek állít emléket. (…) A magyar történelem neves

katonaszemélyiségeirôl készített portréiból összeállított ikonosztázát

Magyar hôsök arcképcsarnoka címmel állította ki 1996-ban, a Néprajzi

Múzeumban. (…) A sort Attila hun király nyitja meg és Maléter Pál

ezredes zárja. (…) E sorozat célja a hôsi eszményképek felmutatásával

a nemzeti hagyományok felélesztése és ápolása, a múlt morális érté-

keinek felidézése.”

Tasnádi András

Irodalom: Magyar Hôsök arcképcsarnoka, Bp., 1998; Kortárs Magyar

Mûvészeti Lexikon, Bp., 2001.

Gyôzô Somogyi was born in Budapest on 28 July, 1942. He attended

the Fine and Applied Arts Vocational School between 1956-60. Then,

between, 1960-64, worked at the Kossuth Press, where he learned the

processes of modern graphic reproduction. In 1967, holy orders were

conferred upon him, and, in 1968, he obtained his Ph.D. in church his-

tory. Apart from church service, he took on various unskilled jobs.

The printer György Markó taught him the craft of screen printing in

1972. He went on study tours in Paris and Rome in the same year.

He also visited Romania, which had a profound effect on his artistic

development. He put up his first exhibition in 1973. In 1975, he left

church service, and became a freelance artist. In 1988, he travelled in

Greece. In the early 80s, he settled at Salföld. He is a member of the Káli

Basin Environmental Protection Society, the Veszprém Artists’ Guild and

the Hungarian Artists’ Academy. From 1983, he mostly illustrates works

in military history, he has produced a significant body of writings, too.

Among his numerous prizes and honours, the following are the most

important: the 15th of March Prize (1983); the Munkácsy Prize (1988);

the Prize for Hungarian Art (1992); the Pro Natura Prize (1993); the

László Mednyánszky Prize (1994); the Outstanding Artist Award (1997).

“Somogyi takes his themes from history, religion and everyday life.

In history, he is interested in the peripeties. The depiction of historical

figures has nothing to do with earlier commonplace representations:

his figures have a grotesque effect due to the enlargement of their

heads and hands. At the same time, he strives for maximally faithful

representation of the period, his illustrations have a scholarly approach,

too. In the area of religion, he is attracted to myths and miracles from

the most ancient interpretations of the world, some of his works being

inspired by not only the Bible but the apocrypha, too. He is particularly

drawn to the figure and the events in the life of Jesus; his depictions

recall the characteristic iconography of village churches. The character-

istic features of his painting are accentuated, grotesque forms and

highly vivid colours: red, yellow, blue. His paintings in temper have a

graphic effect due to the strong contours and the homogenous colour

surfaces, as though the artist coloured pre-drawn outlines on his can-

vases. Somogyi cannot be pigeon-holed in any trend or tendency. […]

In his first canvases, he immortalized the hills north of Lake Balaton.

[…] From his portraits of significant Hungarian military heroes, he

assembled an iconostasis, The Portrait Gallery of Hungarian Heroes,

which he exhibited at the Museum of Ethnography in 1996. […] The

series begins with King Attila the Hun and ends with the 1956 hero

Colonel Pál Maléter. […] The aim of the series is to revive and cultivate

national traditions, the recollection of the moral values of the past.”

András Tasnádi

Bibliography: Gyôzô Somogyi: Magyar Hôsök arcképcsarnoka (The

Portrait Gallery of Hungarian Heroes), Budapest, 1998; KMML. 
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Somogyi Gyôzô: A Kisfaludy gôzös a szigligeti öbölben, vászon, tempera, / The Steamer Kisfaludy at Szigliget Bay 1983 k., 50x100 cm



SWIERKIEWICZ RÓBERT RÓBERT SWIERKIEWICZ

1942. május 29-én született Pécsett.

Két évet járt a Magyar Iparmûvészeti Fôiskolára. Mestere Lantos Ferenc volt.

Számtalan szakmai díjjal rendelkezik, közülük a legfontosabbak:

Munkácsy-díj (1992); Soros-díj (1998); New XERTOX indiai ösztöndíj

(2000); Orientation Grant India díj (2000).

„Pályája kezdete óta tökéletes szabadsággal és jó értelemben vett

gátlástalansággal közlekedik a XX. század második felének stílusai és

áramlatai között, s teljes felhôtlenséggel, aggálytalansággal veszi bir-

tokba a legkülönfélébb eszközöket. Épp ezért jól körülírható korszakai

sincsenek, munkáit csak intenzitásuk mértéke és tárgyuk minôsíti.

1980-tól résztvevôje a Nemzetközi Mail Art Mozgalomnak. 1982-ben

megalapította a XERTOX csoportot. Festményei, assemblage-ai az arte

povera, az absztrakt expresszionizmus, a pop art és a Fluxus jegyeit

egyszerre viselik. A ’90-es években egyre jobban érdeklôdik a keleti,

fôként az indiai kultúra iránt: munkái ennek révén egy sajátos

szinkretista formarenddel gazdagodtak. Talált töredékekbôl építkezik

– mentális, gondolati és praktikus értelemben egyaránt –, munkáiban

így a gondosan, szinte akadémiai áhítattal megfestett felület azonos

vizuális és tatalmi értéket kap a csokoládényomokkal pettyezett, fosz-

lott ezüstpapíréval; a meteorológiai jelentés ecsettel írt másolata az át-

rajzolt-átfestett családi polaroid felvétellel. A munkák lazasága mögött

a véletlent és az esetlegest következetesen, építôelemként használó

szándék mûködik, mely a felületek szimbólumözönét, egymást kiegé-

szítô jelekké, meditációsorrá erôsíti, s ennek köszönhetô, hogy tárgyai

valami furcsa komolyságot és Don Quijoté-s heroizmust sugallnak.”

Hajdu István

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2001.

Róbert Swierkiewicz was born in Pécs on 29 May, 1942. He studied at

the MKF for two years, under the mastership of Ferenc Lantos. Among

his numerous prizes, the following are the most important: the

Munkácsy Prize (1992); the Soros Prize (1998); the New XERTOX fel-

lowship in India (2000); the Orientation Grant, India (2000).

„From the beginning of his career, he has moved in and out of the var-

ious styles and trends of the second half of the 20th century without

inhibitions, and so makes use of the most divergent means without

hesitation or anxiety. For this very reason, he has no definable periods,

his works are qualified by the measure of their intensity and their sub-

ject matter. Since 1980, he has participated in the international mail-

art movement. He founded the XERTOX Group in 1982. His paintings,

assemblages bear the marks of arte povera, abstract expressionism,

pop art and Fluxus at once. Since the 90s, he has been drawn to

Oriental, particularly Indian culture: his works thus have been enriched

by a characteristically syncretistic order of form. He builds from frag-

ments in both the mental and the practical sense of the word; in his

works, therefore, his surfaces, though painted carefully, with an almost

academic awe, acquire a visual and substantive value equal to frayed

aluminium paper with chocolate remains on it; the brush-written copy

of a meteorological report to a Polaroid photo of a family redrawn and

repainted. The looseness of his works is driven by the intention of con-

sistent use of the accidental as a constitutive element, whereby the

deluge of symbols of the surfaces turns into complementary signs,

series of meditations, and, owing to this, his objects are suggestive of

an odd gravity and a Quixotic heroism.”

István Hajdu

Bibliography: KMML.
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Swierkiewicz Róbert: Az Értôl az óceánig, / From the Brook to the Ocean 1975-76, vászon, olaj, fém, kötél és gaz applikáció, (3x) 170x240 cm
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Swierkiewicz Róbert: Kondor utazik, / Kondor Travelling

1980, papír, szitanyomat, (sorszám nélkül), 70x50 cm

Swierkiewicz Róbert: Mi világítunk, / Our World

1985, velúrpapír, szitanyomat, (sorszám nélkül), 100x70 cm
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Swierkiewicz Róbert: Kétoldalas kép, / Two-Sided Picture 1992, tüll, applikáció, 120x200 cm

Swierkiewicz Róbert: Szürke ovális, / A Grey Oval 1996 k., farost, vászon, olaj, 139x193 cm



SZALAY LAJOS LAJOS SZALAY

1909. február 26-án született Ôrmezôn és 1995. május 1-én hunyt el

Miskolcon.

1936-ban végzett a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán. Mestere

Benkhard Ágost volt. 

Tanult a miskolci mûvésztelepen és fôiskolai tanulmányai szünetében 9

hónapot (1930-31) Párizsban töltött, ahol elsôsorban Picasso mûvésze-

tét tanulmányozta. 1947-ben, Párizsban dolgozott. 1949-60 között

a tucumáni Egyetemen és a Buenos Aires-i Képzômûvészeti Fôiskolán

tanított, Argentínában. New York-i periódusa (1960-88) után visszatért

Miskolcra.

Hazajövetelekor 450 rajzát magyarországi múzeumoknak ajándékozta.

1992-tôl munkásságát bemutató kiállítását a Miskolci Galéria üzemelteti.

„Rajztehetségére elemista korában fölfigyeltek: háborús gyerekrajzaival

Bécsben szerepelt kiállításon 1917-18-ban. (…) Mûvészi pályáját festô-

ként kezdte, azonban elég hamar kizárólagosnak hitt eszköze lett

a tus-tollrajz. (…) A magyar grafikus generációkra elsôsorban a Genezis

c. mûvével hatott a ’60-as, ’70-es évtizedben. (…) Szociális igazság-

keresést, etikai tartást sugalló rajzai a hétköznapi életbôl, a Bibliából és

a mitológiákból merítik témájukat. Az indulati fûtöttség párosul az álta-

la megújított egyéni rajznyelv, figurális rajzstílus megteremtésének

a szándékával. A pôre vonal, a fekete tus vékony vagy vastagodó-

összetorlódó hajlítása: önmagától elvárt és meghonosított alkotói gya-

korlata, amely már a ’40-es években egyéni rajzstílusban rögzült.

A könyvet (önálló rajzkönyv vagy illusztrált) a közönséghez jutás kiál-

lításoknál is hatékonyabb eszközének vallotta. Az önálló rajzkönyvet,

mint a mûvek adekvát megjelenését, Ô honosította meg a magyar

mûvészeti könyvkiadásban. Magyar és világirodalmi alkotások, versek,

regények és drámák illusztrálása mellett készített könyvborítókat,

színes könyvtáblákat is.

Sümegi György

Irodalom: Végvári Lajos: Szalay Lajos, Miskolc, 1990; Kortárs Magyar

Mûvészeti Lexikon, Bp., 2001.

Lajos Szalay was born at Ôrmezô on 26 February, 1909, and died in

Miskolc on 1 May, 1995. He graduated at the MKF in 1936, with his

master being Ágost Benkhard. He studied at the Miskolc Artists’

Colony, and spent 9 months of his college holidays in Paris to study pri-

marily the art of Picasso. He worked in Paris in 1947. Between 1949

and 1960, he taught at the University of Tucumán and the College of

Fine Arts, Buenos Aires, Argentine. After his period in New York (196-

88), he returned to Miskolc, and presented 450 of his drawings to vari-

ous Hungarian museums. The exhibition presenting his life work is run

by the Miskolc Gallery.

“His talent for drawing was noticed already in his school years: his war

drawings were displayed at a Vienna exhibition in 1917-18. […] He

began his career in art as a painter, but drawing in ink soon prevailed.

[…] His work entitled Genesis influenced a whole generation of

Hungarian graphic artists in the 60s and 70s. […] His drawings sugges-

tive of a quest for social justice, ethical conduct draw their themes

from everyday life, the Bible and various mythologies. A powerful

affection is coupled by the intention of idiosyncratically renewing the

language of drawing and creating a figural style of drawing. The sheer

line, the black tint in thinning or thickening curves was a creative prac-

tice he expected of himself and brought into honour became his fixed

style already in the 40s. He deemed the book (as album or illustrated)

as a better way of reaching his public than any exhibition. He intro-

duced the independent book of drawings as a genre in Hungarian

book publishing. Apart from illustrating works of world and Hungarian

literature, poems, novels and plays, he designed book covers and

colour book covers.”

György Sümegi

Bibliography: Lajos Végvári: Szalay Lajos, Miskolc, 1990; KMML.
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Szalay Lajos: Rajz, / Drawing 1970 k., papír, szitanyomat, (56/100), 68x60 cm



SZEMADÁM GYÖRGY GYÖRGY SZEMADÁM

1947. október 25-én született Budapesten. 

1967-75 között a Fôvárosi Állat-és Növénykertben a nagyvadak ápolója,

majd fôápolója volt. 1969-tôl kiállító mûvész. A ’60-as évek végén és

a ’70-es évek elején a magyarországi fiatal avantgárd mûvészek egyik

karakteres szervezôje. Résztvevôje a Balotonboglári kápolnatárlatoknak

és a No. 1 csoportnak. 1977-ben elkíséri Mezei Ottó mûvészettörté-

nészt Csontváryt kutató, „legendás” gácsi útjára. 1978-tól publikál

képzômûvészeti témájú írásokat, fotó- és filmkritikákat, kultúrtörténeti

és mûvészetelméleti tanulmányokat. Több önálló kötete jelent meg, pl.:

Apokrif lények enciklopédiája, Debrecen, 1997; Antik torzók és válo-

gatott vernisszázsok, Pomáz, 1999; Ezredfordulós írások, Bp., 2003.

Az igen népszerû, több javított, bôvített kiadást megélt Jelképtár szó-

cikkeinek egyik szerzôje. 1979-tôl felnôttek és gyermekek számára

képzômûvészeti köröket, alkotótáborokat szervezett és vezetett, elme-

gyógyintézetekben mûvészeti terápiás munkát végzett, foglalkozott

hátrányos helyzetû gyermekekkel és fiatalokkal. 1982-84-ben az Amatôr

Képzômûvészek Tanácsának elnöke, 1989-93 között a MNG GYIK

(Gyermek és Ifjúsági Képzômûvészeti) Mûhelyének vezetôje, a ’90-es

évek elejétôl képzômûvészeti témájú televíziós filmek készítôje [pl.

(H)arc-képek, 1991-97], 1997-99-ben az MTV Vizuális Mûvészetek

Szerkesztôségének vezetôje. 1993 óta elnökként részt vesz a Magyar

Mozgókép Közalapítvány animációs szakkuratóriumának munkájában.

Mûvészeti közéletünk egyik aktív, meghatározó szereplôje. 1997-tôl

a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjének tulajdonosa. 2001-ben

Munkácsy-díjat kapott. 2002-tôl a Képzômûvészek Batthyány Körének,

2005-tôl a Magyar Mûvészeti Akadémia tagja.

„Vaszkó Erzsébet következetes, meg nem alkuvó személyisége és fes-

tészete befolyásolta-alakított indulását. Mellette korai mûveire Bálint

Endre, Barcsay Jenô és Korniss Dezsô munkássága is hatott. A ’60-as

évek végén csoporttá szervezôdô, magukat önerejükbôl felküzdô fiata-

lok egyik vezetô egyénisége. A ’70-es évek elsô felében több happening

és performansz résztvevôje, organizátora, melyeket a kor kultúrpolitiká-

ja, mint minden avantgárd megmozdulást, a rendszer elleni provoká-

ciónak tekintett. Festményei stilizált, jelszerû – állatokat, sokszor mada-

rakat megjelenítô – elvont, formatöredékeket [mûvészettörténeti idéze-

teket] bemutató ábrázolások, melyeknek stiláris jellemzôi a redukált

formák, a hangsúlyos színmezôk és a határozott kontúrok. A ’80-as

évek második felétôl kifejezésmódja klasszicizálódik, [egyértelmûen]

figurálissá válik és festésmódját az aprólékosság, a kidolgozottság,

az erôs kontúrok jellemzik, miközben megmarad korábbi tematikájánál.”

Lóska Lajos

Irodalom: Belsô Tárlat – Szemadám György, Bp., 1995; Kortárs Magyar

Mûvészeti Lexikon, Bp., 2001.

György Szemadám was born in Budapest on 25 October, 1947. He was

a big game keeper, then chief big game keeper at the Budapest Zoo

between 1967-75. He has been exhibiting his work since 1969. He was

one of the leading figures of the young  Hungarian avant-garde artists

of the 60s and 70s. He participated at the Balatonboglár Chapel

Exhibitions and in the Group No. 1. In 1977, he joined the art historian

Ottó Mezei on his “legendary” Csontváry investigating tour to Gács.

Since 1972, he has regularly published art, photo and film critiques,

essays in cultural and art theory. He has published several volumes of

his own work: Apokrif lények enciklopédiája (Encyclopaedia of

Apocryphal Beings), Debrecen, 1997; Antik torzók és válogatott

vernisszázsok (Antique Torsos and Selected Vernissages), Pomáz,

1999; Ezredfordulós írások (Turn-of-the-Millennium Writings), Budapest,

2003. He is a co-author of the best-selling Jelképtár (Encyclopaedia of

Symbols). Since 1979, he has been involved in organising fine-art circles

for grown-ups and children, artist colonies, he did art therapy work at

psychiatric institutions, and has worked with disadvantaged children

and youths. He was the president of the Amateur Artists’ Council

between 1982-84, led the work of the MNG GYIK Workshop for chil-

dren and youths. From the beginning of the 90s, he has been produc-

ing several television programmes on the arts (e.g. (H)arc-képek

[Portraits-Wartraits], 1991-97), and was the editor of the Visual Arts

Department of Hungarian Television between 1997-99. He has chaired

the animation board of the Motion Picture Public Foundation of

Hungary since 1993. He is a prominent and active figure in Hungarian

art life. He was awarded the Order of Merit – Member Cross in 1977.

He was given the Munkácsy prize in 2001, and he has been a member

if the Batthyány Society of Fine Artists since 2002 and the Hungarian

Academy of Arts since 2005.

“His beginnings were profoundly influenced by the consistent and non-

compromising personality and painting of Erzsébet Vaszkó. Apart from

her, the art of Endre Bálint, Jenô Barcsay and Dezsô Korniss also affect-

ed Szemadám’s early work. One of the leaders of the young genera-

tion artists who fought their way up unaided, he was a participant and

organizer of several happenings and performances in the early 70s,

which, as all avant-garde actions, the authorities deemed as provoking

the regime. His paintings depict stylized, sign-like, abstract fragments

of forms [art historical quotes] – often presenting animals, birds – the

stylistic characteristics of which are reduced forms, accentuated fields

of colour and tenacious contours. From the second half of the 80s, his

mode of expression turned classical, becoming figural, his mode of

painting marked by greater detail and finish as well as strong contours,

while he retained the older subject matter.”

Lajos Lóska

Bibliography: György Szemadám: Belsô Tárlat (Inner Exhibition),

Budapest, 1995; KMML.
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Szemadám György: Pipázó, / Piper 1970-es évek, vászon, olaj, 104x75 cm
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Szemadám György: Vénusz születése I., / Birth of Venus 1971, vászon, olaj, 75x115 cm



Szemadám György: Vándor (C. D. F.-nek) II., / Wanderer (for C.D.F.) II

1980-as évek, farost, olaj, akril, papír, 68x48 cm

Szemadám György: Történelem II., / History

1980-as évek, farost, olaj, 55x44 cm



SZURCSIK JÓZSEF JÓZSEF SZURCSIK

1959. március 3-án született Budapesten.

1981-88-ban végzett a Magyar Képzômûvészeti Fôiskola grafika szakán.

1986-88-ban az Art-Reaktor mûvészeti-zenei csoport alapító tagja. 1991-

92-ben közös installációkat készített Gaál Józseffel. Tagja a Magyar Gra-

fikusok Szövetségének, a MAMÛ Társaságnak, a Magyar Illusztrátorok

Társaságának, a Folyamat Társaságnak, a Vácz Vocem Video Labora-

tórium (3VLAB) csoportjának, 1996-99 között pedig az European

Council of Artists végrehajtó bizottságának.

Számtalan szakmai díj tulajdonosa, közülük a legfontosabbak: Kondor

Béla emlékérem (1985); Le Surrealisme, 15e Salon International ezüst-

érme, Revin (FR), (1987); Derkovits-ösztöndíj (1988-89); a IV. Kairói

Nemzetközi Grafikai Biennálé I. díja (1992); Római ösztöndíj (1994);

A Bajor kormány müncheni ösztöndíja (1994); Munkácsy-díj (1997);

Magyar Aszfalt, II. díj (1998); az Illusztrációs Világbajnokság díja, Oita

(JP), (2001). Grafikáinak és festményeinek stilizált, az egyiptomi mûvé-

szetet idézôen monumentális, szürrealisztikus figurái, geometrikus épí-

tészeti motívumai a hatalom, személyiség és tömegtársadalom viszo-

nyának emblematikus megjelenítései. 

„Sokféle ostoba, bár kíméletlen hatalmi aberrációt ismerek. Itt van például

a fizetett zászlófújók és a par excellence halszemûek esete: az uniformizált,

kitenyésztett arcélû arcok szorosan, áramvonalasan simulnak egymáshoz,

a lobogás szög egyenes, a halakat mintha zsinóron húznák, egyformák

és emblematikusan merevek, pislogásra képtelenek. Másoknak jólesik

a kisportolt alkatokat sejtetô, az engedelmesség hormontablettáival

beetetett kockafejûeken való járás-kelés, legalább annyira, mint ez

utóbbiaknak a katonás rendben történô felsorakozás, vagy szolgálatkész,

egydimenziós agyukból a felfelé vivô lépcsôfejforma-formálás. A beprog-

ramozható, tulajdonságok nélküli megsokszorozódások a Kannibál-dal

ritmusára vagy a Menedzsertabletta jótékony hatására történnek: fejet

lenyelô fej fejet eszik, (példák a végteleníthetô folyamatok tárházából;

lyukas fatörzsnyakból égig érô lyukas fatörzsfejek növekednek az eltá-

tott szájakból kiömlô szózuhatagok tautologikus önlefolyását biztosí-

tandó. A paradox módon lemerevített dialógusok, a fejlôdésképtelen

magatartásformák és az ördögi vagy a falanszteri képtelenségek gyûjte-

ménye a szó szoros értelmében vett emberiség humánumtalanítását kata-

logizálják. Az önkorlátozó játékra ítélt egyen fazonú Ikrek például gondo-

san becsíptetik orrukat, és egy gumicsövön keresztül egymás levegôjét

fogyasztják, szívják és fújják tüdôbôl tüdôbe, a fulladásos végkimerülésig.

Az Ellenségesek a megtévesztésig egyformák: még a horogvetésben is

azok. A Szövetségesek egyazon boltív kôkemény szivárványa alatt nyög-

nek eltökélten, kitartóan, s még véletlenül sem néznek egymás irányába,

nehogy megszûnjön köztük az egyetértés fantomjának összekovácsoló

ereje. A tárgyalóasztal-fejûekrôl már nem is beszélve, akik egymással szem-

ben elhelyezkedve önfelszámoló habzsolással harapják harcba magukat

a középen feltálalt üres tál ételért. S persze a Kötelék vagy a Csat-kap-

csolat sem metaforikus, játékos párbeszéd csupán, hanem humortalanul

komoly, elméretezett politikai »pas de deux« a Pihenô ügynökség vagy a Fi-

gyelôk kettôs (vagy többszörös?) zsákutcája (vagy labirintusa?) elôtt. (…)”

Novotny Tihamér

Irodalom: Novotny T.: Pontos idôrendben, VLS Kult. Egy., 1998.

József Szurcsik was born in Budapest on 2 March, 1959. He graduated

in graphics at the MFK in 1988. He was a founding member of the Art

Reactor artist and musician group in 1986-88. He produced installations

together with József Gaál in 1991-92. He is a member of the MGSZ,

the MAMÛ Society, the MIT, the Process Society, the Vácz Vocem

Video Laboratory (3VLAB), and he was on the executive committee of

the European Council of Artists between 1996-99. His most important

prizes and honours include: the Béla Kondor Memorial Medal (1985);

the Silver Medal of Le Surrealisme, 15e Salon International, Revin,

France (1987); the Derkovits scholarship (1988-89); the first prize at the

4th Cairo International Graphics Biennial (1992); the second prize by the

Hungarian Asphalt (1998); the Illustration World Championship Prize,

Oita, Japan (2001). The monumental, surrealistic figures and geometric

architectural motifs of his paintings and graphics stylizing and recalling

Egyptian art are emblematic representations of the relations between

power, personality and mass society.

“I know a whole array of stupid and ruthless aberrations of power. Here for

instance is the case of the paid banner blowers and those with par excel-

lence fish eyes: faces with uniform, bred, streamlined profiles snuggling

close together; their flapping is as straight as an angle; the fish are as

though pulled on a string: the same and emblematically stiff, unable to

wink even. While others enjoy strutting up and down on the block heads of

these sporty figures fed with the hormone pills of obedience just as much

as it is for these latter to queue up in soldierly order and to form staircases

from their complaisant, servile, one-dimensional brains for climbing up on.

Programmable, featureless multiplications take place according to the

rhythms of Cannibal Song or due to the beneficent effects of Manager Pill:

the head swallowing the head eats heads (examples from the storehouse

of processes made infinite), tree-trunk heads with holes in them reaching

into the sky and growing out of tree-trunk heads with holes in them to

ensure the tautological self-process of verbiage outpouring from mouths

opened wide. A collection of dialogues paradoxically made stiff, of forms of

conduct unable to develop and of phalanstery absurdities catalogue the lit-

eral dehumanization of humanity. Sentenced to self-limiting games, the uni-

formly fashioned Twins, for example, carefully have their noses clasped, and

consume each other’s air through a plastic tube, sucking and blowing it

into each other’s lungs unto the final exhaustion of suffocation. The Foes

cannot be told from each other: they are identical even in their dovetailing.

The Allies groan resolutely, persistently under the same stone-hard rainbow

of an arch, but do not look in each other’s direction even accidentally to

ensure that the uniting force of the phantom of agreement does not cease

between them. Not to mention those with negotiation-table heads who,

being seated face to face, bite themselves into combat with self-annihilat-

ing gobbling-up for the plate of food served in the centre of the table. Nor

are The Bond or The Buckle Connection merely metaphorical, playful dia-

logues but humourlessly grave ‘pas de deux’ in front of the dual (or multi-

ple?) dead-ends (or mazes?) of Agency Resting or Listeners.”

Tihamér Novotny

Bibliography: Tihamér Novotny: Pontos idôrendben (In Exact

Chronological Order), VLS Kulturális Egyesület, 1998.
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Szurcsik József: Csapda I., / Trap I 1997, papír, litográfia, (E.A. VI/XV.), 70x100 cm

Szurcsik József: Csapda II., / Trap II 1997, papír, litográfia, (E.A. VI/XV.), 70x100 cm



TAKÁCS MÁTÉ MÁTÉ TAKÁCS

1966. május 27-én született Szegeden.

1980-84-ben végzett a szegedi Tömörkény István Gimnázium és

Mûvészeti Szakközépiskola növendékeként. Tanárai Fritz Mihály, Albert

Ildikó, Kalmár Márton, Szalay Ferenc, T. Nagy Irén voltak. 1985-93-ban

végzett a Magyar Képzômûvészeti Fôiskola szobrász-restaurátor szakán.

Mesterei Kô Pál, Kovács György és Szabó Péter voltak. 1989-tôl vesz

részt csoportos kiállításokon. Rendszeres látogatója a magyar és nem-

zetközi mûvésztelepeknek. Például 1991-ben, Kôszobrász szimpózium,

Cagliari (OL); 1994-ben, Faszobrász alkotótelep és szabadtéri kiállítás,

Nustar (HOR).

Díjai: Gellért Endre Alapítvány-díj (1992); a Hágai Királyi Akadémia

ösztöndíja (1992).

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2001.

Máté Takács was born in Szeged on 27 May, 1966. He attended the

István Törmörkény Secondary and Art Vocational School in Szeged

between 1980-84, with his teachers being Mihály Fritz, Ildikó Albert,

Márton Kalmár, Ferenc Szalay, Irén T. Nagy. He graduated in sculpture

and restoration at the MKF in 1993. His masters were Pál Kô, György

Kovács and Péter Szabó. He has exhibited his work at collective shows

since 1989, e.g. at the Stone Sculpture Symposium in Cagliari, Italy

(1991); the wood-carving colony and open-air exhibition in Nustar,

Croatia (1994). His prizes include: the Endre Gellért Foundation Prize

(1992); a scholarship granted by the Hague Royal Academy (1992).

Bibliography: KMML.
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Takács Máté: Plasztika, / Sculpture 1996 k., kô, 28x20x10 cm



TAMÁS MÁRIA MÁRIA TAMÁS

1960. április 27-én született Budapesten.

1991-tôl a Mártélyi Képzômûvészeti Szabadiskola hallgatója. Mesterei

Aknay János, Fodor József, Szabó Tamás, Lengyel János és Szalay Pál

voltak. 1982 óta Tahiban él. Kiállítás-szervezéssel és rendezéssel is fog-

lalkozik. A Mártélyi Képzômûvész Táborok Baráti Körének a tagja és

a Hullámtér Szakcsoport egyik alapítója. 

Díjai: Nívódíj, akvarelltechnika, Nemzetközi Festôverseny és Képzômû-

vészeti Fesztivál, Tata, (1996); Hódmezôvásárhely különdíja, akvarell-

technika, Tornyai János Múzeum, (1997); a Mártélyi Faluvédô Egyesület

díja, (2000).

„1989-tôl szerepel kiállításokon. Elsôsorban akvarellista, de gyakran

használ pasztellt is. Munkái alluzív jellegûek. Érzékenyen festett, lírai

absztrakt, többnyire nagyméretû lapjain a sima formák mögött álta-

lában felsejlik egy-egy (morális tartalmakat hordozó) figura. Tájképein

(rajzain) is ellép a naturalizmustól, bizonyos posztimpresszionista irány-

ba fordul, ugyanakkor mindig az egyéni kifejezésre törekszik.”

Hann Ferenc

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2001.

Mária Tamás was born in Budapest on 27 April, 1960. She was a pupil

of the Mártély Fine Arts Free School from 1991. Her masters are János

Aknay, József Fodor, Tamás Szabó, János Lengyel, and Pál Szalay.

She has been living in Tahi since 1982. She is also an organizer and

curator of exhibitions. She is one of the founders of the Circle of

Friends of the Mártély Fine Arts Camps and the Foreshore Group.

Her prizes include: the Award of Excellence in watercolour of the

International Painters’ Competition and Art Festival, Tata (1996);

the special prize for watercolour of the János Tornyai Museum,

Hódmezôvásárhely (1997); the prize of the Mártély Village Protection

Society (2000).

“She began exhibiting in 1989. She is primarily a watercolourist, though

she often uses pastels, too. Her works have an allusive quality. In her

sensitively painted, lyrically abstract, usually large-scale sheets, a figure

(bearing moral contents) generally looms through her smooth forms.

In her landscapes (and drawings, too), she goes beyond naturalism in

a post-impressionist direction, though she always strives for an individ-

ual mode of expression.”

Ferenc Hann

Bibliography: KMML.
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Tamás Mária: Csapdában, / Entrapped 1992, papír, akvarell, pasztell, 59x78 cm



TÔKEI PÉTER PÉTER TÔKEI

1943. április 3-án született Egyeken.

1974-77-ben végzett a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképzô Fôis-

kolán. 1977-tôl a Zrínyi Ilona Gimnázium rajztanára volt nyugdíjaztatá-

sáig. A ’80-as évek elején létrehozott ZIG Galéria egyik alapítója és

mûködtetôje. Korábban a nyíregyházi Vizuális Stúdió kiállításait és

munkáját szervezte. Kemecsén, Kisvárdán és Nyíregyházán amatôr

képzômûvészeti köröket irányított. 1991-93-ban elvégezte a Magyar

Iparmûvészeti Fôiskola Környezetkultúra posztgraduális szakát. Több

alkalommal haza és nemzetközi mûvésztelepeken vett részt, úgyis mint

szerigráfia mûhelyvezetô (Encs, Tokaj, Tállya). Tagja a Magyar Alkotó-

mûvészek Országos Egyesületének, a Magyar Festôk Társaságának,

a Magyar Képzô- és Iparmûvészek Szövetségének. 

„Indulására az Alföldi Iskola volt hatással, gazdasági udvarokat, a me-

gyeszékhely utcáit, vízpartok magányát festette, melyek közül a szo-

ciográfiai töltésû képek a jelentôsebbek. A ’60-as évek közepétôl a ’80-

as évek elejéig természetelvû, figuratív képekkel jelentkezett, majd

mûvészete geometrikus absztrakttá vált. A tokaji és encsi alkotótá-

borokban Joláthy Attilával és Fajó Jánossal került munkakapcsolatba.”

Matits Ferenc

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2001.

„A tiszta szín és forma érzetek, illetve a sajátságos téri utalások foglal-

koztatják. Képei a látványélmények sokaságának egymásra rétegzôdé-

sébôl és nem egyetlen jelenség megragadásából születnek. A hagyo-

mányos festôtechnikák mellett (tempera, olaj, akril, stb.) kedveli a szita-

nyomást is. A tervezésnél újabban a számítógépet is alkalmazza.”

(Magyar Képzô- és Iparmûvészek Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Területi szervezete, Nyíregyháza, 2005.)

Péter Tôkei was born at Egyek on 3 April, 1943. He studied at the

György Bessenyei Teacher Training College, Nyíregyháza, between

1974-77. And taught drawing at the Ilona Zrínyi Secondary School from

1977 until his retirement. He was one of the founders and organizers

of the Ilona Zrínyi Gallery established in the beginning of the 80s.

Earlier on he had arranged the exhibitions and work of the Nyíregyháza

Visual Studio. He led amateur fine arts circles in Kemecse, Kisvárda and

Nyíregyháza. He did a post-graduate course in environmental culture at

the MIF in 1991-93. He participated at several home and international

artists’ colonies, occasionally as serigraphic workshop leader (Encs, Tokaj,

Tállya). He is a member of the MAOE, the MFT, the MKISZ.

“At the outset, he was influenced by the Great Plains School, painting

farmsteads, the streets of the county seat, the loneliness of river

banks; among these, his paintings with a sociographic charge are more

significant. From the mid-60s to the early 80s, he painted figural pic-

tures after nature, but later his style changed to geometric abstract.

At the Tokaj and Encs art camps, he works together with Attila Joláthy

and János Fajó.”

Ferenc Matits 

“He is concerned with the sense of pure form and colour, as well as

characteristic spatial allusions. His pictures are born of the layering

upon each other of elements of spectacle, not the grasping of one sin-

gle phenomena. Apart from traditional techniques of painting (oil, tem-

pera, acrylic, etc.), he likes screen printing. Recently, he has been using

the computer for designs.”

(MKISZ Szabolcs-Szatmár-Bereg County Regional Organization,

Nyíregyháza, 2005).

Bibliography: KMML.
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Tôkey Péter: Omega 1994, papír, szitanyomat, (E.A. X/XV.), 72x52,5 cm

Tôkey Péter: Omega 1996, papír, szitanyomat, (sorszám nélkül), 72x52,5 cm



TRÔSTER VERA VERA TRÔSTER

Trôster [Trôszter, Tröster, Troester] Vera az album egyetlen olyan

mûvésze, akirôl rendkívül kevés adat áll rendelkezésünkre. Alkotása

a Vörösváry Ákos-féle anyagból került a Baktay Ervin Gimnázium és

Vízügyi Szakközépiskola Kortárs Képzômûvészeti Gyûjteményébe. 

Valószínûleg 1942-ben született, és 1972-ben hagyta el

Magyarországot. Svájcban telepedett le. Fiatalkorában a festészet mel-

lett néprajzi gyûjtéssel is foglalkozott, és az Iparmûvészeti Fôiskolára is

járt néhány évig. Két önálló kiállításáról árulkodnak a fennmaradt doku-

mentumok. Az egyiket 1970-ben, Esztergomban, a Technika Házában

(megnyitotta Anna Margit), a másikat 1971-ben, Budapesten, a Csepel

Galériában rendezte (megnyitotta Körner Éva), ahol 19 mûvét állította ki.

Ez utóbbihoz egy katalógus is készült. Ebbôl idézzük a következô

szövegrészletet:

„Trôster Vera merészen hátat fordítva mindennek, ahogy ma kifejezni

szokás a képzômûvészetben, és kézbe véve az ecsetet, a spachtlit,

az olajfestéket, saját expresszív, zúgolódó, idegeiben is zaklatott világát

– vagyis inkább látomásait a világról – kívánja megmutatni.

Színorgiákban – vibráló vörösek, égô harsány narancsok és súlyos

tompa kékek kontrasztjában – tárja ki küzdelmeit, pokoljárását. 

A színek között megcsillan a differenciált érzelmek szépsége, és valahol

a mélybôl felsejlik a megbocsájthatatlan tragédia jelenléte: a félelem, 

a halál tragikuma. Különösen ott, ahol az organikus formahalmazból

nagyon is felismerhetôen kiválik egy-egy emberarc, egy szempár, egy

kéz mozdulása. Leomló városfalakat és üreges, merev arcokat, éledô

növényeket és nyíló virágokat jeleznek a formák, melyek teljesen alá-

rendelôdnek az intenzív színek egymásba fonódásának. Mert Trôster

Vera fô eszköze, alapprincípiuma a szín, ez hordozza elsôdlegesen

mondanivalóit.”

S. Nagy Katalin

Irodalom: Trôster Vera kiállítása nyílt az esztergomi Technika Házában,

Vigília, 1970/10.; Trôster Vera kiállítása, Csepel Galéria, Budapest,

1971. január 19 – 31., katalógus S. Nagy Katalin elôszavával; „Bozóky”:

Vera Trôster…, Daily News, Bp., 1971. február 13.     

Vera Trôster [Trôszter, Tröster, Troester] is the only artist in the album

on whom very little biographical data is available. Her work found its

way into the Dunaharaszti Collection by way of the Ákos Vörösváry

material.

She was probably born in 1942, and emigrated from Hungary in 1972.

She settled in Switzerland. In her youth, she was involved in ethno-

graphic field work, and studied at the Academy of Applied Arts for a

few years. According to extant records, she had two shows of her own.

The first one was put on at the Esztergom Technology House (opened

by Margit Anna) in 1971, and the Csepel Gallery, Budapest (opened by

Éva Körner) in 1971. A catalogue was published for the latter. The fol-

lowing is quoted from that:

“Boldly turning her back on everything, as the current turn of phrase

has it, Vera Tröster picks up her brushes, her spatula and oils to present

her own expressive, discontented, even nervously vexed world, or

rather her visions of the world. It is in a orgy of colour, in contrasts of

vibrating reds, burning, sharp oranges and heavy, blunt blues, that she

reveals her struggles, her descent into hell. In between the colours, the

beauty of differentiated emotions flashes, but the presence of the

unforgivable tragedy: fear, the tragedy of death, surfaces from the

depths, especially when a human face or two, a pair of eyes, a move-

ment of a hand recognizably stand out from amid the mass of organic

forms. Subject to the intertwining of the intensive colours, forms signal

city walls falling down, cavernous, stiff faces, vivifying plants and

blooming flowers. For Vera Tröstler’s fundamental principle is colour, it

is what bears her messages.”

Katalin S. Nagy 

Bibliography

“Trôster Vera kiállítása nyílt az esztergomi Technika Házában” (Vera

Tröster’s Exhibition at the Esztergom Technology House), Vigília,

1970/10.; Trôster Vera kiállítása (Vera Tröster’s Exhibition), Csepel

Galéria, Budapest, 19–31 January, 1971, catalogue introduced by

Katalin S. Nagy; „Bozóky”: “Vera Trôster…”, Daily News, Budapest,  13

February, 1971.
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UJHÁZI PÉTER PÉTER UJHÁZI

1940. október 28-án született Székesfehérvárott.

1960-66-ban végzett a Magyar Képzômûvészeti Egyetem festô szakán.

Mesterei Bernáth Aurél és Kmetty János voltak. 1967-tôl kiállító mûvész,

Székesfehérváron él és dolgozik. Ösztöndíjakkal tanulmányutakon járt

Párizsban, Svédországban, Rómában, NewYorkban. 

Fontosabb díjai: Munkácsy-díj (1987); Deák Dénes-díj (1993); a Szinyei

Társaság díja (1994).

„Már a ’60-as évek második felében, pályája kezdetén elkülönült a fiatal

mûvészek neoavantgárd törekvéseitôl. Mûvészi kifejezôeszközéül a fal-

firkák, gyermek- és barlangrajzok naivitását használja. Gazdag szimbo-

likájának egyik fô eleme a víz. Naplószerû festményeinek nagy részén

a humor, az (ön)irónia, de ezzel együtt a melankólia uralkodik.

Egyaránt fest játékos akvarelleket és nagyméretû táblaképeket, sôt

a ’70-es évektôl kezdve dobozmunkákat is készít, amelyek festett

installációja kicsinyített színpadi díszlet makettek világát idézi. Fest-

ményei többnyire figurális, rajzos kalligráfiájúak; színhasználata azon-

ban az impresszionizmus és az expresszionizmus intenzitásáról is tanús-

kodik. Leíró, elbeszélô jellegû formanyelve sajátosan könnyed, már-már

gravitáció nélküli – gyakran az egyiptomi ábrázolásokhoz hasonló több-

nézetûséggel – térbeliséggel párosul. Képeinek kerete nem lezárja és

egybefogja, hanem megnyitja, és a végtelenben folytathatóvá teszi

mûveit. Festményeinek, rajzainak, kompozícióinak (egy vagy több)

centrumát, mint enyészpontot vagy fókuszpontot nem látható módon

bujtatja el a képsík alá; így az egyfajta, centrifugális erô középpont-

jaként szívja maga felé a gyakran örvénylô motívumokat, áramvonala-

kat. Mûvein a figuralitást és az absztrakciót társítja. Kedvelt motívumai

a labirintus, kút, barlang, kert, torony, sziget, forrás; képeinek szereplôi

bohócok, törpék, gólemek, szárnyas alakok, bogarak; a jelenetek

helyszíne gyakran a kocsma, a vasút, a város, a falu.” [Rendkívül oldott,

expresszív, poszt-poszt impresszionisztikus városrészleteket is fest uta-

zásainak helyszíneirôl.]

Beke Zsófia

Irodalom: Kovalovszky Márta: Ujházi Péter, Székesfehérvár, 2000;

Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2001.

Péter Újházi was born in Székesfehérvár on 28 October, 1940. He stud-

ied painting at the MKF between 1960-66. His masters were Aurél

Bernáth and János Kmetty. He has been exhibiting his work since 1967,

and lives and works in Székesfehérvár. He has been on scholarships to

Paris, Sweden, Rome, and New York. His major awards include: the

Munkácsy Prize (1987); the Dénes Deák Prize (1993); the Prize of the

Szinyei Society (1994).

“He distanced himself from the neo-avant-garde aspirations of his gen-

eration already at the beginning of his career in the mid-60s. He uses

the naiveté of graffiti, children’s doodles and cave drawings for his

means of artistic expression. One of the major elements of his symbol-

ism is water. Many of his paintings are dominated by humour, irony

and self-mockery, but mostly melancholy. He equally paints playful

watercolours and large-scale oils, and, since the 70s, he has often made

box works, sort of painted installations which recall the world of the-

atre stage maquettes. He paints mostly figural, calligraphically drawn

pictures; his use of colour, however, reflects the intensity of impression-

ism and expressionism. His descriptive, narrative formal language is cou-

pled with a characteristically easy spatiality almost lacking gravity and

often resembling the multiple viewpoints of Egyptian painting. 

His frames do not close or hold together the pictures, but open them

up, make them be continuable in infinity. He hides the central, vanish-

ing or focal point of a painting, a drawing or a composition under the

plane of the picture, thus it draws the whirling motifs, streamlines

towards itself as a central point of a sort of centrifugal force. He associ-

ates figuralism and abstraction in his works. His most recurrent motifs

are labyrinths, wells, caves, gardens, towers, islands, fountains; the fre-

quent characters in his pictures are clowns, dwarves, golems, winged

figures, insects; his scenes are often pubs, railways, towns, villages.”

[He also paints extraordinarily relaxed, expressive, post-post-impression-

istic details of the cities he visits.]

Zsófia Beke

Bibliography: Márta Kovalovszky: Újházi Péter, Székesfehérvár, 2000;

KMML.
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Ujházi Péter: Szajna-parti házak, / Houses on the Bank of the Seine 1969 k., farost, olaj, 60x80 cm

Ujházi Péter: Párizsi külváros, / Paris Suburb 1969, farost, olaj, 50x60 cm



VARGA AMÁR LÁSZLÓ LÁSZLÓ VARGA AMÁR

1955. július 13-án született Budapesten.

1975-80-ban végzett a Magyar Képzômûvészeti Fôiskola festô szakán.

Mesteri Sváby Lajos és Kokas Ignác voltak. 1990-ben, Krakkóban

az Európa Tanács kulturális ülése alkalmából rendezett nemzetközi kiállí-

táson képviselte Magyarországot. Számos egyéni és csoportos tárla-

ton vett részt itthon és külföldön egyaránt.

Szakmai díjai: „Ghi” Nemzetközi akvarell-pályázat külön díj, Róma (1984

és 1988); Borkultúra Nemzetközi Pályázat, I. díj (1998); Diszharmónia,

különdíj, Nádor Galéria (1999); Szekszárdi Festészeti Triennálé, Bp.

Belvárosi Önkormányzat díja (1999); Bacchanália, a Szigetszentmiklósi

Önkormányzat és a Patak Galéria díja (1999).

„Gesztusfestészettel és különbözô anyagkísérletekkel kezdte pályáját:

nejlonfóliára festett olajjal, égetett, ragasztott, olvasztott felületekre

rajzolt. A ’80-as években visszatért a festészet hagyományos anyagai-

hoz: nagyméretû, figurális olajképeket fest, amelyek valamely mûvé-

szettörténeti stílus vagy konkrét mû parafrázisai, variációi, szabad, ex-

presszív stílusban. Ebbe a körbe tartozik az 1986-ban kiállított nagysza-

bású sorozata, az Hommage à Böcklin. Festészete a ’80-as évek ma-

gyarországi transzavantgárd festészete, azon belül is az ún. »szubjektív

historizmus« körében értékelhetô. A ’90-es években, megtartva a histo-

rikus koncepciót, a szabad expresszív stílust felváltotta egy koncentrál-

tabb, összefogottabb festésmóddal és mélytónusú színvilággal, [hogy

azután eljusson egy ciklusokban gondolkodó, emblematikus jelképeket

megsokszorozó mûvészetig].”

Simon Zsuzsa

„Varga Amár gyakran használ festményeinél ismétlôdéseket. Egy figu-

rarészlet vagy tájelem eddig is feldolgozásra került variációs formában.

A mûvész szerette a teljes alak töredékét megjeleníteni, mintegy

a részletben a teljességet bemutatni. Mostani – igen friss – anyagában

a figura magánya megsokszorozódik. Mondhatnánk, némi »társas

magány« jelenik meg a vásznakon. Az egymásnak vagy épp egymástól

eldûlô alakok, a láncként, esetleg kötésként összekapcsolódó figurák

sablonjai, körvonalai idézik ezt a fojtogató magányosságot.

Színvilágában Varga Amár egyre inkább a monokrómia irányába halad

(földszínek, szürkék, tört kékek), s ez akkor is így van, ha a figurákat

körülvevô terek gyakran egy lokálszín gesztusjellegû ecsetnyomával

kerülnek vászonra. (…) Itt tûnik fel igazán a szigorú szerkesztés és

a színhasználat fegyelmezettsége okán a kafkai mondandó; az elve-

szett és a helyét nem lelô ember elesettsége. Másutt a Magritte által

már ismerôs szürrealisztikus kint és bent egyszerre feltûnô bábfigurák

jelenléte ad érzéki és intellektuális örömöt a nézônek.”

Sinkó István  

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2001; Sinkó István:

Varga Amár László és Móder Rezsô kiállítása, Új Mûvészet, 2001/5.

László Varga Amár was born in Budapest on 13 July, 1953. He studied

painting at the MKF between 1975-1980. His masters were Lajos Sváby

and Ignác Kokas. He represented Hungary at the international exhibi-

tion on the occasion of the Krakow Session of the European Council in

1990. He has participated at several one-man and collective shows both

at home and abroad. His most important awards include: the special

prize at the “Ghi” International Watercolour Competition, Rome (1984

and 1988); the first prize at the International Wine Culture Competition

(1998); the Disharmony special prize of the Nádor Gallery (1999); the

Budepest Municipal Prize at the Szekszárd Painting Triennial (1999);

Bacchanalia, the prize awarded by the council of Szigetszentmiklós and

the Patak Gallery (1999).

“He began his career by gesture painting and experiments with materi-

als: painting in oil on nylon foil or drawing on surfaces stuck, burned

and melted. In the 80s, he returned to the traditional materials of

painting, producing large-scale figural oils, which were usually para-

phrases, variations on art historical styles or given works of art in a free

and expressive style. His monumental series, Hommage à Böcklin, dis-

played in 1986, belongs in this group. His art can be appreciated with-

in the Hungarian trans-avant-garde painting of the 80s, more especially

within ‘subjective historicism’. In the 90s, retaining the historicist con-

cept, he replaced his free expressive style with a more concentrated,

organized mode of painting and a deep-toned colour world [to go on

to an art thinking in cycles and repeating emblematic symbols.] 

Zsuzsa Simon

“Varga Amár often makes use of repetition in his paintings. In variation

forms, he elaborates details of figure and landscape repeatedly.

The artist likes to depict fragments of full figures, to present totality, as

it were, in a detail. In this current, strikingly fresh material of his, the

loneliness of the figure is repeated. We could say some sort of ‘social

loneliness’ appears on his canvases. Templates or outlines of figures

leaning against or away from each other or bound together, as it

were, in a chain suggest this suffocating loneliness. In his world of

colour, Varga Amár is increasingly heading towards the monochrome

(earth colours, greys, broken blues), and this is so even if the spaces

around his figures find their way on to the canvases through gesture-

some strokes of brush. […] This is where, as a result of the strict struc-

ture and the discipline of using colour, the Kafkaesque message really

comes through: the haplessness of man lost and not finding his place.

Elsewhere, surrealistic puppets simultaneously appearing both inside

and outside, as known from Magritte, provide sensual and intellectual

delights to the viewer.”

István  Sinkó

Bibliography: KMML; István Sinkó: „Varga Amár László és Móder Rezsô

kiállítása” (The Exhibition of László Varga Amár and Rezsô Móder),

Új Mûvészet, 2001/5.
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Varga Amár László: Térképtorzó, / Map Torso 2000, papír, tempera, 79x109 cm



VARGA-WELTHER JÚLIA JÚLIA VARGA-WELTHER

1955. június 18-án született Kisfaludban [Satu-Mic (RO)].

1975-79-ben végzett a kolozsvári Ion Andreescu Képzômûvészeti

Fôiskola festészet szakán.  Tanárai Fulger Radu, Miklóssy Gábor és Tóth

László voltak. 1980-83-ban a MAMÛ (Marosvásárhelyi Mûhely) csoport

kiállítói között szerepelt. 1984-ben áttelepül az ausztriai Berndorfba,

ahol az apai ágon szintén erdélyi gyökerekkel rendelkezô festômûvész

férjével, Kurt Weltherrel él. 1989-ben megkapta a Salzburgi Tartomány

fiatal mûvészeket támogató díját. 1985-tôl tagja a Bécsi Mûvészeti

Társaságnak, a Badeni Mûvészeti Társaságnak, 1991-tôl a MAMÛ

Társaságnak, 2001-tôl a Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesületnek.

Varga-Welther Júlia legkedveltebb témái és mûfajai: a nôi portré, a nôi

akt, az enteriôr vagy életkép (rendszerint nôi akttal vagy aktokkal),

a tájkép (fákkal, bozótosokkal és újabban kissé ironikus, gunyoros

hangvételû kerti jelenetekkel, amelyeknek fôszereplôi megintcsak a nôi

aktok, a háztáji és a vadon élô állatok, illetve az archaizáló jellegû, mese-

szerû fantázialények). Ez a felsorolás egyben pályaképet is rajzol: a fel-

emlegetett témák és mûfajok egyidejûségét és egymásutániságát.

Szemléletétôl azonban – bár ragaszkodik a mûvészet klasszikus, tradi-

cionális alapállásához, amely az élmény és mû, a valóság és a kép, a lá-

tott és a megfogalmazott, a jelenség és a lényegi dialektikus viszonyán

alapszik – távol áll a technikai és formai konzervativizmus. Sôt mûvé-

szeti hitvallásának és módszerének leglényegesebb vonása az, hogy

a látvány okozta esztétikai, érzelmi és intellektuális élményt az elide-

genítés új nyelvi eszközeivel, anyagaival és szabályrendszereivel tegye

elfogadhatóvá, érdekessé, vonzóvá és izgalmasabbá a mai kor embere

számára. Ugyanis az elidegenítés eszközrendszerének alkalmazása nem

pusztán magának a kortünetnek, pl. az elmagányosodásnak mint prob-

lémának a mûvészetben történô lereagálásával egyenlô, hanem a kép

visszavételének, új érvényességének és esztétikai értékének a fokmérô-

je is egyben. Tudniillik a „lemeztelenített” kép az elfojtások, a letakará-

sok, a felöltöztetések révén és a rétegzôdések által új megszólalási

minôséget szerez magának. Varga Júlia az elidegenítés, a többszörös

közvetítettség eszközei és médiumai között leginkább a fotót, a videó-

képet és a rasztert alkalmazza. Ezek közül a legalapvetôbb: a raszter.

A rasztert azonban – legyen az konkrét anyag (pl. horgolt csipke vagy

függöny), anyagmintázat vagy szitára vitt bôrrajzolat stb. – úgy alkal-

mazza, mint festô az ecsetet, tehát fest és formát is képez vele.

Az esetenként ragasztócsíkozással (kifedéssel és felszedéssel) vagy

egyszerû felfestéssel papírra vagy vászonra vitt valószerû alapmotívu-

mokat és formákat, vagyis a témákat, az emberi, táji, természeti és tár-

gyi látványelemeket ezek az összeépülô raszterek bár elidegenítik,

mégis újraértelmezik. Hovatovább a képet át- és újrafestik; a mechani-

kusat, távolságtartót, a gépieset fokozatosan átszemélyesítik, így nem-

csak magát a folyamatot, de a végeredményt is rituálizálják, s egy

érzékien érzékletes, mégis valóságon túli dimenzióba helyezik.

Novotny Tihamér

Irodalom: Novotny T.: MAMÛ, Marosvásárhelyi Mûhely 1978-1984

Tegnap és Ma, Szentendre, Százhalombatta, 1989-1990; Kortárs

Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2001; Novotny T.: Szétguruló üveg-

golyókban, Szentendre, 2004. 

Júlia Varga-Welther was born at Kisfalud (Satu-Mic, Romania) on 18

June, 1955. She studied painting at the Ion Andreescu Acedamy of Fine

Arts, Kolozsvár, with Fulger Radu, Gábor Miklóssy and László Tóth as

her masters between 1975-79. She exhibited her work together with

the MAMÛ group (Márosvásárhely Workshop). In 1984, she settled

down in Berndorf, Austria, where she now lives with her painter hus-

band, whose father has Transylvanian roots. She has been a member of

the Vienna Art Society and the Baden Art Society since 1985, the

MAMÛ Society since 1991, the Mura Region Friends’ Circle Cultural

Society since 2001.

Júlia Varga-Welther’s favourite themes and genres are the female por-

trait and nude, interiors and conversation pieces (usually with one or

several female nudes), landscapes (with trees, shrubbery and, recently,

garden scenes with an ironic, mocking tone, which again feature mostly

female nudes, domestic or wild animals, or archaizing imaginary

beings). The listing itself outlines a whole career: the simultaneity and

sequentiality of the themes mentioned. Though insisting on the classi-

cal, traditional view of art based on a dialectic relation between experi-

ence and artwork, reality and image, seen and formulated, phenome-

non and essence, she is far from any technical or formal conservatism.

Moreover, the most essential aspect of her artistic creed and method is

to make the aesthetic, emotional and intellectual experience caused by

the view be acceptable, interesting, attractive and thrilling for modern

man through the linguistic, material and regulatory means of alien-

ation. For the use of the means of alienation is not only equivalent to

the artistic reaction to a symptom of the age, e.g. the problem of soli-

tude, but also a measure of recapturing of image, its new validity and

aesthetic value at the same time. The “stripped” image, as a result of

repression, covering, dressing and layering, acquires a new quality of

language. From among the means of alienation and multiple mediation,

Júlia Varga uses the photo, video image and raster most. The most

important of these being the raster. However she uses it, whether as a

concrete material (e.g. point lace or curtain), material pattern or skin

tracery on screen, etc., she always does so in the way a painter uses

the brush, i.e. paints and makes form with it. Though these assembled

rasters alienate the life-like basic motifs put on paper or canvas by

adhesive tapes (stopping out and removing) or simple painting, they

also reinterpret them. Soon they also daub over and repaint them; they

gradually impersonate the mechanical, the distancing, the routine-like,

and thus ritualize not only the process, but the final result, too, and

place it in a dimension sensually perceptible, yet beyond reality.

Tihamér Novotny

Bibliography: Tihamér Novotny : MAMÛ, Marosvásárhelyi Mûhely 1978-

1984 Tegnap és Ma (The Marosvásárhely Workshop, Yesterday and

Today), Szentendre, Százhalombatta, 1989-1990; KMML; Tihamér

Novotny: Szétguruló üveggolyókban (In Marbles Rolling Apart),

Szentendre, 2004. 
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Varga-Welther Júlia: Tavasz, / Spring 1998, vászon, olaj, egyedi vegyes technika, 120x140 cm



VINCZE OTTÓ OTTÓ VINCZE

1964. szeptember 24-én született Kisvárdán.

Autodidakta mûvész. Tagja a Szentendrei Grafikai Mûhelynek, a Vajda

Lajos Stúdiónak (VLS), a MAMÛ Társaságnak és a Mythen Alkotócsoport-

nak. Ösztöndíjjal járt: 1988-ban Thüringia [NDK]; 1996-97-ben a Schöp-

pingeni Mûvészfalu (D); 1997-ben Schloss Plüschow [a Mecklenburgi

Mûvészház (D) ösztöndíja]; 1998-ban Párizs (a Soros Alapítvány ösztön-

díja); 1999-ben Schleswig-Holsteinische Künstlerhaus Eckernförde (D);

DAAD ösztöndíj, Künstlerhauser Worpswede (D). 

Fontosabb díjai: 1991: Barcsay-díj; 1992: a Fiatal Képzômûvészek Stúdió-

jának díja; Magyar Hitel Bank Mûvészeti Alapítványának díja; 1993-96:

Derkovits ösztöndíj; 1995: Magyar Narancs-díj (Stúdió ’95); 1996:

a Mûvelôdési és Közoktatási Minisztérium díja (Stúdió ’96); Fôvárosi

Önkormányzat ösztöndíja; 2005: Munkácsy-díj. 

Mûvészeti fejlôdését, alkotói karakterének és szuverén egyéniségének

kialakulását a szentendrei konstruktív-szürrealista hagyományok és a Vajda

Lajos Stúdió szellemisége nagyban elôsegítette. 1986-‘87 körül megsza-

badul a statikus felépítésû képtôl és absztrakt kompozícióit színes, deko-

ratív, kemény élekkel határolt háromszögekbôl, trapézokból, villámszerû

cikcakkvonalakból, szögletes és emblematikusan íves formákból alkotja

meg. Majd ezután elhagyva a hagyományos kvadrát képformát, olyan

trapéz alakú formázott festményeket készít, amelyek bizonyos rájuk

szerelt, a képsíkból kiemelt, majd abba behatoló és onnan kilépô feketére

festett gesztuselemek segítségével háromdimenziós mûtárgyakká változ-

tatják a kétdimenziós felületeket. Azonban nem áll meg itt. Tovább folytat-

va a malevicsi, mondriani, kandinszkiji alapokon álló konstruktív, a geomet-

rikus-absztrakt, illetve a geometrikus-expresszív kép dekonsrtukcióját és

a logika, a rend, az arány és a tiszta igazság-fogalom vizuális kifejezhetô-

ségének jegyében a fal síkjától többszörösen ellépô kombinációs részele-

mekre, valamint más-más anyagi minôségekre bontja a mûtárgyak kohe-

rens világát. Az akrillal festett formázott vászon és faragott, festett appli-

kált fa mellett mint képelem megjelenik az ólom vagy ónlemez, a homok-

fúvással geometrikus jelekkel felülírt vagy mattított fényáteresztô síküveg

és a térképészeti pausz (az asztralon), majd késôbb mint talált tárgyak

a felnagyított szabásminták, a fémvágó korongok, az asztali lámpa, a koc-

kákba kötözött kitûzô karók, a floppy-lemezek, a kések, poharak és zsong-

lôrlabdák, a rezsóalátétek, az ágyrugók, a csuklókaros rajzgép, a méterrúd

és a gombok. A falra szerelhetô kép-installációi vagy földre állítható kép-

tárgy együttesei, amelyeknek fôszereplôi az embert és ideáját modelláló,

helyettesítô szabásminták, már a táblakép elanyagtalanításának és térbe-

mozdításának szándékával készülnek. Az üveglap és a szabásminta alkal-

mazásával nemcsak Marcel Duchamp szellemét, de Lautréamont a szép-

ségre vonatkozó híres mondását is megidézte – „szép, mint a varrógép és

az esernyô véletlen találkozása a boncasztalon” – hiszen a szentendrei kon-

struktív és szürrealista hagyományok ruhadarabjait légies humorával vegyít-

ve újra összevarrta, és a kép dekonstrukciója során ezeket a hagyomá-

nyokat új mûfajaiban újra felépítette, s a mûvek jelentéstartalmait az egye-

temes metafizikai szépség régiói felé irányította.

Novotny Tihamér  

Irodalom: A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió (antológia), Szentendre,

2000, szerk.: Novotny T. – Wehner Tibor; Vincze Ottó, Bp., 2005. 

Ottó Vincze was born in Kisvárda on 24 September, 1964. He is an autodi-

dact artist, and member of the Szentendre Graphics Workshop, the VLS, the

MAMÛ Society, and the Mythen Group. Thanks to scholarship grants, he vis-

ited Thuringia, GDR (1988), the Schöppingen Artists’ Village, Germany (1996-

97); by way of the Mecklenburg artists’ home stipend, Schloss Plüsschow

(1997); by way of a Soros Foundation grant, Paris (1998); Schleswig-

Holsteinische Künstlerhaus Eckernförde and by a DAAD grant, Künstlerhauser

Worpswede, Germany  (1999). His major awards and honours include: the

Barcsay Prize (1991); the Prize of Young Artists’ Club and the Prize of the Art

Foundation of the Hungarian Credit Bank (1992); the Derkovits scholarship

(1993-96); the prize of the magazine Magyar Narancs (Stúdió ’95); the prize

of the Ministry of Culture and Education (Stúdió ‘96) and the scholarship of

the Budapest Municipality (1996); the Munkácsy Prize 2005.

The development of his art, creative character and sovereign personality was

very much stimulated by the constructive-surrealist tradition of Szentendre

and the spirit of the VLS. In 1986-87, he freed himself from the statically

structured picture, and shaped his abstract compositions from decorative tri-

angles bordered with harsh edges, trapezes, lightning-like zigzag lines, angu-

lar and emblematically arced shapes. Then, leaving the traditional quadrate

pictorial format behind, he creates trapezoid paintings, which, by way of fit-

tings, have black gesture elements rising out of, then entering and leaving

the picture plane, whereby the two-dimensional surfaces become three-

dimensional art objects. Vincze, however, does not stop here. He takes the

deconstruction of the geometric-abstract and geometric-expressive picture

based on the Malevich, Mondrian, Kandinsky foundations further, and – in

the spirit of visual expressivity of the concept of logic, order, proportion, and

pure truth – reduces the coherent world of artworks to the combining ele-

ments of detail severally stepping away from the plane of the wall and to

various other material qualities. Apart from shaped canvas painted with

acrylic and carved, applied wood, the following begin to appear as elements

of his pictures: lead and tin sheets; clouded, translucent plane glass with

superscriptions of sandblasted geometric signs; cartographic tracing paper

(Astralon); then, findings, such as: enlarged pattern designs, metal profiling

discs, desk lamps, sticks tied into square blocks, floppy discs, knives, glasses,

juggler balls, electric-heater underlays, bedsprings, plotters, measuring rods,

and buttons. He makes his picture installations for fixing on walls or assem-

blages of pictures and objects to be placed on the ground, whose main char-

acters are design patterns modelling man and his idea, in order to de-materi-

alize and spatialize panel paintings. In using glass panes and pattern designs,

he not only conjures up the spirit of Marcel Duchamp, but also alludes to

Lautrémont’s statement on the beautiful: „as the chance meeting on a dis-

secting table of a sewing machine and an umbrella”, for he sewed the pieces

of the clothes of the Szentendre constructive-surrealist traditions together

again by mixing his airy humour in it; and, in the course deconstructing the

picture, he built these traditions up into a new genre, and directed the

meanings of his works towards the regions of universal metaphysical beauty.

Tihamér  Novotny

Bibliography: A Szentendrei Vajda Lajos Stúdió (antológia [The VLS

Anthology]), Szentendre, 2000 (Tihamér Novotny and Wehner Tibor

eds.); Vincze Ottó, Budapest, 2005.
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Vincze Ottó: Lármás vasalás, / Rompy Ironing 1990, papír, szitanyomat, (E.A. 3/30), 90x64 cm

Vincze Ottó: Mintakövetés II., / Following a Pattern 1996, papír, szitanyomat, (11/40), 65x82 cm

Vincze Ottó: Mintakövetés I., / Following a Pattern

1995, papír, szitanyomat, (40/40), 65x82 cm



WAHORN ANDRÁS ANDRÁS WAHORN

1953. augusztus 3-án született Budapesten.

Autodidakta képzômûvész. 1969-tôl vesz részt kiállításokon. Az 1972-

ben alakult szentendrei Vajda Lajos Stúdió és késôbb a legendássá vált

A. E. Bizottság zenekar egyik alapító tagja, 1983-84-ben az együttes

vezetôje. 1988-ban létrehozta a Rex Wahorn Stúdiót, 1991-ben a Bad

Quality Records nevû kiadót. 1991-tôl elôbb Kanadában, majd az Egye-

sült Államokban, New Yorkban és Los Angelesben élt és dolgozott.

Képzômûvészeti, zenei és filmes munkája szervesen kiegészíti egymást.

1996-ban alapította a Sunday Hammer & Sons mûvészeti és innovációs

társaságot, 1998-ban padig a Wahorn Records nevû zenemûkiadót.

1996-tól a Klasky Csupo cég vezetôjeként, webmesterként dolgozott,

1995-2000 között különbözô cégek háttértervezôje volt, 2000-tôl

az Encyclopædia Britannica mûvészeti igazgatója, webdesignere.

2004-ben visszatért Magyarországra.

Fontosabb díjai: a Smohay Alapítvány díja (1985); Munkácsy-díj (1993).

„Szinte minden mûfajban, minden technikával dolgozik. Pályakezdése

elsô éveiben elsôsorban a szürrealizmus és a dada által inspirált, de

a mûvészettörténeti hagyományokat saját személyiségén, a megélt

élményvilágon átszûrô, mintegy naplószerûen nagy egységgé összeálló

rajzsorozatával hívta föl magára a figyelmet. A ’80-as évektôl festôi

tevékenysége került elôtérbe, illetve grafikáinak mérete is megnöveke-

dett, festôi eszközökben gazdagabbá váltak lapjai, a rajz, a kollázs,

a festészet szintézisét teremtették meg. Élményvilága a »másik Magyar-

országhoz«, a hivatalos mûvészetpolitikát opponáló mûvészcsoportok-

hoz kötötte. Az élményvilág gazdagsága, a kifejezésben megjelenô

elemi erô, s az autodidakta módon megismert eszközök kifinomult

alkalmazása következtében mûvészete nemcsak saját generációján

belül vált meghatározó jelentôségûvé, de példát jelentett a következô

»másként gondolkodó« nemzedékek számára is. A hétköznapi Magyar-

ország, a férfi-nô viszony, a szexualitás, a teremtett környezet és a ter-

mészet ellentmondásai stb. jelennek meg humorban, asszociációkban

gazdag mûvein; naturalisztikusan ábrázolt és elvont, a mûvészi

absztrakció, a sûrítés által »megemelt« motívumok ötvözése révén nem

kis mértékben járult hozzá a ’70-es, ’80-as években a magyar vizuális

nyelvezet gazdagításához, tabuk alóli felszabadításához.”

P. Szabó Ernô

Irodalom: Wahorn András, Bp., 1991; Kortárs Magyar Mûvészeti

Lexikon.

András Wahorn was born in Budapest on 3 August, 1953. He is an

autodidact artist, participating at exhibitions since 1969. He was a

founder of the VLS and the legendary A.E. Committee band, heading it

in 1983-84. He established the Rex Wahorn Studio in 1988, and the

Bad Quality Records publisher in 1991. He moved to Canada, then the

USA in 1991, living and working in New York and Los Angeles.

His work in fine arts, music and film form an organic unity. He estab-

lished the Sunday Hammer & Sons arts and innovations company in

1996, and the Wahorn Records music publisher in 1998. He worked as

a manager and webmaster of Klasky Csupo Inc. from 1996. Between

1995-2000, he was background designer for several companies. He was

the artistic director and web designer of Encyclopædia Britannica from

2000. In 2004, he returned to Hungary. His most important awards

include: the prize of the Smohay Foundation (1985); the Munkácsy

Prize (1993).

“He almost works in all genres and with all techniques. At the begin-

ning of his career, he attracted attention with a series of drawings

making a larger unity by its diary-like structure, in which he was

inspired by surrealism and Dada, but also filtering art historical tradi-

tions through his own personality. From the 80s, painting dominated

his work, but the sizes of his graphics also took on a larger scale; his

sheets were enriched by a larger variety of painterly means, creating a

synthesis of drawing, collage and painting. His experience attached

him to “the other Hungary”, the group of artists opposing official art

policy. As a result of the richness of experience, the elemental force in

his expression, the sophisticated use of the techniques acquired as an

autodidact, his art not only became definitive for his own generation

of artists, but set an example to the following generations of ‘dis-

senters’. His works rich in humour and association present the anom-

alies of everyday Hungary, male-female relationship, sexuality, created

environment and nature, etc.; by blending naturalistically and abstract-

ly depicted motifs, which are ‘elevated’ through artistic abstraction and

condensation, Wahorn significantly enriched the visual language of

Hungary in the 70s and 80s, and contributed to liberating it from

taboos.”

Ernô P. Szabó

Bibliography: Wahorn András, Budapest, 1991; KMML.
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Wahorn András: Cicák a ház körül, / Cats Around the House 1979, papír, ceruza, 54x74 cm

Wahorn András: Ôsszel lehullanak a szaxophónok, / Saxophones are Shed in the Autumn 1979, papír, vegyes technika, 50x66 cm



WROBEL PÉTER PÉTER WROBEL

1955. június 22-én született Pécsett.

1980-ban fejezte be tanulmányait a pécsi Tanárképzô Fôiskolán.

1980-85-ben végzett a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán, majd

1988-ban mûvészképzôt ugyanott. Tagja a Magyar Festôk, és

a Magyar Elektrografikusok Társaságának. 1991-tôl 2001 tanított 

az Iparmûvészeti Fôiskolán, 1996-tól megszakításokkal 2002-ig 

az Ybl Miklós Mûszaki Fôiskolán kreatív gyakorlatokat tartott az V.

éves hallgatóknak. 2001-tôl az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola

rajztanára, valamint ugyanitt a Magyar Képzômûvészeti Egyetem

tanárképzôs hallgatóinak gyakorlatvezetô tanára. 

Díjai: a „Habent sua fata libelli” pályázat díjazottja (1986); Hermann

Lipót-díj (1986); Barcsay Jenô díj (1990); a Fiatal Képzômûvészek

Stúdiójának díja, Strandfesztivál (1992) Magyar Képzômûvészek

Dante-pályázata nagydíja (2005); Római Magyar Akadémia (2006);

NKA munkaösztöndíj (2006)

„Korai periódusában elsôsorban a festészet és az építészet határvo-

nalán álló, élénk színeivel is ható installációkat alkotott. Új kifejezési

lehetôségeket keresô szándékát példázzák 1987-tôl megjelenô írás-

olvasás munkái. Könnyû textilanyagra felírt írásjelei sokféle eltérô

olvasatot, értelmezési lehetôséget adnak a szemlélônek. A ’90-es évek

elejétôl copy-art mûveket alkotott, és a fénymásológép lehetôségeit

kihasználva performanszszerû »xerox«-színházat hozott létre. Mûvei

filozófiai tartalmat is hordoznak, emellett néha sajátos, fanyar humor

szándéka is áthatja ôket. Olykor hétköznapi tárgyak meglepô kontex-

tusba helyezésével vált ki közönségébôl hatást. Munkáinak fontos

jellemzôje vonzódása a nyitott mûhöz, amelyben a nézô is tevékeny

szerepet játszik. 1998-tól kezdett raszteres technikájú »Ajtó-ablak«

mûveinek készítését. E munkái egyfajta szellemi átjáró gondolatát

közvetítik, amelyeken át egy másik szellemi dimenzióba lehet látni.

Festésmódja a nyomtatott és elektronikus úton elôállított képek tech-

nikai sajátosságait utánozza.”

Gyulai Gergely

„A képtáblák az utóbbi két évben raszter-hálón keresztül festett nagy-

méretû (300x150 cm-es), többnyire fekete-fehér ajtó, ablak, zsilip és

palánk munkáimat mutatják be. A raszter-hálón keresztül festés nomád

módon utánozza a nyomtatott és elektronikus képeket. A festett sávok

elôhívják a rejtett képeket. A kép = árnyak folyosója. Raszter = két kép

között megjelenik a harmadik. Képeim egyben mûködô szerkezetek.

(…) A raszter mint háló(zat) (tér-idô és jelentés-változás-sor) jelenik

meg a Data és az Írás-olvasás címû munkáimon.”

Wrobel Péter

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2001; Wrobel Péter:

Raszter - Munkák, Timp Kft., 2001; Wrobel Péter, VLS, 2002. 

Péter Wrobel-Jandó was born in Pécs on 22 June, 1955. He graduated

at the Pécs Teacher Training College in 1980. He studied at the MKF

between 1980-85 and took its master course in 1988. He is a member

of the Shadow Weavers artist group, the MFT and the Hungarian

Electrographic Artists Society. He taught at the Academy of Applied

Arts between 1991-2001, and led creative workshops for fifth-year stu-

dents at the Miklós Ybl Technical College between 1996-2002. Since

2001, he has been teaching drawing and leading the teaching practices

of MKF students at the Miklós Radnóti Secondary School of Budapest

University (ELTE). Since 2005, he has been art teacher at the Model

Fashion School. His awards include: the prize of the “Habent sua fata

libelli” Competition (1986); the Lipót Hemann Prize (1986); the Prize of

the Young Artists’ Studio, Beach Festival (1992).

“In his first period, Wrobel-Jandó produced installations bordering

painting and architecture, effectual with their vivid colours, too. In his

literacy works made from 1987, he sought newer modes of expression.

His script signs written on soft textiles afford several different readings

and interpretations to the viewer. From the beginning of the 90s, he

made copy-art works, and, by the use of the photo-copy machine, he

created a performance-like ‘Xerox Theatre’. His works are pregnant

with philosophical meaning, but they are also imbued by a characteris-

tically acerbic humour. He sometimes places everyday objects in surpris-

ing circumstances to impress his audience. An important feature of his

works is their openness wherein the viewer is offered an active role.

He began producing his Door-Window series with a raster technique in

1998. These works convey an idea of a spiritual gateway through

which a spiritual dimension can be seen. His mode of painting imitates

the technical characteristics of pictures made by printing and electronic

procedures.”

Gergely Gyulai

“The plates show my mostly large-scale (300x150 cm.) black-and-white

door, window, floodgate and fence works painted through a raster

net. Painting through a raster net is a barbarian way of imitating print-

ed and electronic pictures. The painted streaks make the hidden

images appear. The picture = the corridor of shades. The raster =

between two pictures a third one appears. My pictures are running

mechanisms at the same time. […] The raster appears as net(work)

(space-time and meaning-change-sequence) in my works entitled Data

and Writing-Reading.

Péter Wrobel-Jandó

Bibliography: KMML; Péter Wrobel-Jandó: Raszter – Munkák (Raster

Works), Timp Kft., 2001; Wrobel Péter, VLS, 2002.
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Wrobel-Jandó Péter: Cím nélkül, / Untitled 1998, vászon, diszperzit, 127x142 cm



ZOLTÁN SÁNDOR [BALÁSSY ZOLTÁN] SÁNDOR ZOLTÁN [ZOLTÁN BALÁSSY]

1943-ban született Budapesten.

1966-68 között a Dési Huber István Kör hallgatója. Továbbá magán-

tanulmányokat folytatott Bálint Endrénél és Szilágyi Máriánál. 1978-ig

Balássy Zoltán néven szerepelt kiállításokon. 1972-78 között tagja volt

a Fiatal Mûvészek Stúdiójának. 1978-85 között a Német Szövetségi

Köztársaságban élt. 1994-ben, Gyôrben telepedett le.

„A ’70-es években vált ismertté Max Ernst és Bálint Endre hatását

mutató szürrealista kollázsaival. Saját stílusát az ún. dobozmûvekben

találta meg: a legkülönfélébb elemekbôl, talált és csinált képekbôl,

tárgyakból rendez be szürreális hangulatú doboznyi tereket, amelyek

panoptikumra, babaházra, házi oltárra vagy színpadi díszlet-makettre

emlékeztetnek. Gyakran használt elemei a torzók, a játékok, a tükör,

a talált fényképek és a mûvészeti reprodukciók. Dobozmûvei rokonítha-

tók a francia újrealisták és az amerikai pop art assemblage-mûveivel is.”

Simon Zsuzsa

„Mi a dobozmûvészet? A doboz a mûvész által benépesített tárgyak-

kal, e tárgyak metamorfózisán át a valóság költôi megjelenítése.

A mûvész szellemi energiájának belevetülésével tükrözôdik bennük

létünk, egyszóval minden, ami körülvesz bennünket. (…) Zoltán Sándor

dobozai terek, Zoltán Sándor dobozai teremtések, a külvilág ingereire

rezonáló belsô kivetülések. Mindenrôl eszébe jut valami, ami velünk

vagy bennünk történik. Az Ô dobozain keresztül mindig te vagy a meg-

szólított. (…) Dobozai tucatját népesíti be Max Ernst-, René Magritte-,

Ország Lili-, Bálint Endre-, vagy akár a magazinokból vett reproduk-

ciókkal. Azután egy tárgy, vagy tárgyak sokaságának térbehelyezésével

létrejön a metamorfózis, a zoltáni mû, aminek immáron semmi köze

nincs kölcsönzôihez. Dobozaiban múltból merítkezik, jelenben él, és

jövôt formál.”

Kolozsváry Ernô

(Katalógus-elôszó, Zoltán Sándor – Nagy Ildikó kiállítása, Gyôr, 1997)

Irodalom: Modern magyar mûvészet a Kolozsváry-gyûjteményben,

Mûcsarnok, 1998; Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2001.

Sándor Zoltán was born in Budapest in 1943. He studied at the István

Dési Huber Circle in 1966-68, and privately under Endre Bálint and

Mária Szilágyi. Until 1978, he exhibited under the name Zoltán Balássy.

He was a member of the Young Artists’ Studio between 1972-78.

He lived in West Germany between 1978 and 1985. He settled down

in Gyôr 1994.

“He came to be known in the 70s with collages witnessing to the influ-

ence of Max Ernst and Endre Bálint. He found his own style in his so-

called box-works: using various elements, objects and pictures made

and found, he assembles box-size spaces with a surreal mood resem-

bling wax-works, doll houses, home altars or stage design maquettes.

He often uses torsos, toys, mirrors, photo finds, and art reproductions.

His box-works can be related to the assemblages of French new realists

and American pop art.”

Zsuzsa Simon

“What is box-art? Populated with objects by the artist, the box, with its

metamorphosis of these objects, is a poetic presentation of reality. The

intellectual energy of the artist projected into them, they reflect our

existence, in short, everything around us. […] Sándor Zoltán’s boxes

are spaces. Sándor Zoltán’s boxes are creations, inner reactions to

external stimuli. Something always reminds him of something. Through

his boxes, you are addressed. […] He populates dozens of his boxes

with reproductions of Max Ernst, René Magritte, Lili Ország, Endre

Bálint or any trifle from picture magazines. Then, through placing an

object in the space, the metamorphosis takes place, the Zoltánesque

work comes into being which has nothing to do with his borrowings.

In his boxes, he draws on the past, lives in the present, and builds the

future.”

Ernô Kolozsváry

(„Preface” in: Zoltán Sándor – Nagy Ildikó kiállítása (The Exhibition of

Sándor Zoltán and Ildikó Nagy; catalogue), Gyôr, 1997)

Bibliography: Modern magyar mûvészet a Kolozsváry-gyûjteményben

(Modern Hungarian Art in the Kolozsváry Collection), Mûcsarnok, 1998;

KMML.
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Zoltán Sándor: Pygmalion szobrászmûhelye, / Pygmalion’s Studio 1980-as évek, doboz, vegyes technika, 32x42x15 cm
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Zoltán Sándor: Ivanuska az ördög, / Ivanushka is the Devil 1980-as évek, doboz, vegyes technika, 47x52x15 cm

Zoltán Sándor: Mickey vendégei, / Mickey’s Guests 1990, doboz, vegyes technika, 33x44x15 cm
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Zoltán Sándor: Alice Csodaországban, / Alice in Wonderland

1990 k., doboz, vegyes technika, 35x65x15 cm 

Zoltán Sándor: Pamina és Tamino (régi mese), / 

Pamina and Tamino (an Old Tale)

1990, doboz, vegyes technika, 41x60x15 cm 

Zoltán Sándor: Éljen 1848, / Long Live 1848

1990, doboz, vegyes technika, 41x60x15 cm (196)



ZSUFFA ANDRÁS ANDRÁS ZSUFFA

1932. január 21-én született Hódmezôvásárhelyen.

1954-ben végzett a Budapesti Mûszaki Egyetem Építészmérnöki Karán.

Mesterei Nagy Elemér, Boross Géza és Ohmann Béla voltak. 1967-ben

Bulgáriában járt tanulmányúton. 1954-92 között a Mélyépítési Tervezô-

vállalatnál dolgozott.  

1971-ben Miskolc város építészeti nívódíjat adományozott neki, 1992-ben

Ybl-díjat kapott. Magyar és külföldi szaklapokban egyaránt publikált.

Bár építészként dolgozik, eredeti képzômûvészeti törekvéseit soha nem

adta fel. 1962-ben önálló mûtermet nyitott, ahol fest, nyomdafestékkel

monotípiákat és fotográfiákat készít. 1994-tôl rézlemez perforálással és

domborítással is foglalkozik. Törekvéseinek sajátossága, hogy a külön-

bözô mûvészeti ágak közötti határokat lazán értelmezi. Az általa ter-

vezett fürdôk héjszerkezetei a mérnöki mûtárgy és a nonfiguratív szob-

rászat sajátos ötvözetei. A megvalósult szerkezetek fotóiból készült

kollázsok egyúttal grafikai mûvek, melyek különös keveredései

az építészeti tervrajznak, a szobrászatnak, festésnek, grafikának és

vizuális költeménynek. A ’90-es évektôl bekapcsolódik a nemzetközi

Mail Art, majd Post-Mail Art hálózatba.  Munkásságában a perforált

rézlemez domborítás építészeti motívummá formálódik.

Novotny Tihamér

Irodalom: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon, Bp., 2001.

András Zsuffa was born in Hódmezôvásárhely on 21 January, 1932. He

graduated in architecture at the Budapest Technical University in 1954.

His masters were Elemér Nagy, Géza Boross and Béla Ohmann. He went

for a study tour of Bulgaria in 1967. He worked at the Civil Engineering

Company between 1954-92. He received the Award for Excellence

in town architecture in Miskolc in 1971, and the Ybl prize in 1992.

He regularly publishes in professional journals at home and abroad.

Though he works as an architect, he never gave up his original fine-

arts aspirations. He set up his own studio in 1962, where he paints,

prints monotypes and makes photos. Since 1994, he has been

engaged in perforating and embossing copper sheets. A characteristic

feature of his art is that he is quite liberal in interpreting the borders

between the various branches of art. The outer structures of the spas

he designed are unique fusions of architectural objects and non-figural

sculpture. The photos of the structures built are used in graphic col-

lages, being extraordinary combinations of architectural designs, sculp-

ture, painting and visual poetry. In the 90s, he joined the international

mail-art and, later, post-mail-art networks. Under his hand, perforated

and embossed copper sheets become architectural motifs. 

Tihamér Novotny

Bibliography: KMML.
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Zsuffa András: Grafi-kontinuitás, / Grafi-Continuity 1983, papír, kollázs, 30x40 (képfelület), 67x72 cm



Zsuffa András: Kompozíció (Ôsz) (Vihar), / Composition (Autumn) (Storm) 1964, fotópapír, nyomdafesték, 22x18 (képfelület), 38x31 cm

Zsuffa András: Egyházasság, / Wedlock 1994, papír, tus, tempera, 34,5x50 cm
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Zsuffa András: Kompozíció, / Composition 1964, papír, nyomdafesték, 40x60 (képfelület), 55x83 cm

Zsuffa András: Kompozíció (Éjszaka) (Organikus táj), / Composition (Night) (Organic Landscape) 1963, papír, nyomdafesték, 29,5x40 cm



GYÛJTEMÉNY II.

Válogatás 

a 20x20 Nemzetközi Kisképek Fesztiválja 

(1997-2000) 

anyagából

COLLECTION II

Selection

From the material of the International Festival of  

20x20 Miniatures 

(1997-2000) 
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Aknay János: Térkép I. / Map, 1999 Aknay János: Diptichon / Diptych, 1998

Almási Gertrúd: Cím nélkül / Untitled, 1999 Aros Éva: Cím nélkül  / Untitled, 1999
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Ásztai Csaba: Cím nélkül / Untitled, 2000 Bankó Zoltán: Cím nélkül / Untitled, 2000

Barabás Ferenc: Új kubizmus / New Cubism, 1997 Barman, Pekka: Cím nélkül / Untitled, 2000 (Finnország / Finland) 
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Bán Miklós: Tashmán pont / Tashman point, 1997
Beghdadi, Badreddine: Állatkínzás / Animal Torture, 1997

(Algéria / Algeria)

Bereznai Péter: Ikrek lélekvándorlása / 

The Transmigration of the Souls of Twins , 1997
Bereznai Péter: Fekete Nap / Black Sun, 1998
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Bett’s, Yean-Ette: Cím nélkül / Untitled, 1998 (Belgium) Bíró József: „Vizeld le a…” / „Urinate on the…”, 1999

BMZ [Baji Miklós Zoltán]: Cím nélkül/ Untitled, 2000 Bubán, Stefan: Cím nélkül/ Untitled, 1997 (Szlovákia / Slovakia)
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Bukta Imre: Hitel alma / Apple Credit, 1997
Cywicki, Janus Jersy: Cím nélkül / Untitled, 2000 

(Lengyelország / Poland)

Csokai László: Kokárda / Cockade, 1999 Damó István: Cím nélkül / Untitled, 2000
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Davison, William: Cím nélkül / Untitled , 2000 (Kanada / Canada) Domján Gábor: Cím nélkül / Untitled, 1998

Drozsnyik István: Talpamon a talpam / 

My Sole is on My Sole, 1999

Dudek Dürer, Andrej: Cím nélkül / 

Untitled, 1998 (Lengyelország / Poland)
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ef Zámbó István: Létrán mászó Krampusz 

/ Father Christmas’ Attendant Devil on the Ladder, 1997
Erdôs János: Cím nélkül / Untitled, 2000

Farkas Imre: Térkép I. / Map, 1999 Farkas Imre: Cím nélkül  / Untitled, 1998
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Fátyol Zoltán: Cím nélkül  / Untitled, 2000 fe Lugossy László: Cím nélkül / Untitled, 1998

Ferenczi Gábor: Cím nélkül  / Untitled, 1998
Ferrando, Bartolome: Cím nélkül  / Untitled, 1999 

(Spanyolország / Spain)
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Galántai György: Mail Art, 1997 Gnandt János: Földmozgások I. / Earth Movements I, 1999

Gubis Bence: Cím nélkül / Untitled, 1998 Gubis Mihály: Szék / Chair, 1998



COLLECTION I I244GYÛJTEMÉNY I I .

Gubis Mihály: Cím nélkül  / Untitled, 2000 Gyôrffy Sándor: 20x20-as kép / A 20 x 20 Picture , 2000

György Csaba Borgó: Cím nélkül/ Untitled , 1998 Gyurgyik Zsuzsa: Cím nélkül / Untitled, 1997
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Havasi Dóra: „Kardoz” / „Hacking with a Sword”, 1999
Heja, Mihály Péter: Grafika / Graphic, 1997 

(Svédország / Sweden) 

Hevesi Nándor: EXPO, 1999
Higgins, Shery Davison: Cím nélkül / Untitled, 1998 

(Kanada / Canada)
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Hilli, Anneli: „Memory of Cow” 1999 (FIN) Hodgson, Lucy: „What is to be done?”, 1999 (USA)

Hong O-Bong: AIDS Danger, 1998 (Korea) Hóló [Hóbel László]: Cím nélkül / Untitled, 1999
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Jantyik, László Lantos: NO. 203, 1998 (USA) Jánosi Csaba: Ómen / Omen, 1998 (Románia / Romania)

Kalapos László: Etûd / Study, 1999 Kelemen Ferenc: Cím nélkül / Untitled, 1998
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Kéri Mihály: Máma már nem hasad tovább / 

No More To-day Will it Stretch the Tear, 1997
Kéri Mihály: Cím nélkül / Untitled, 1998

K. Izcrám: Cím nélkül / Untitled, 1998 Koivisto, Sanna: Cím nélkül / Untitled, 1998 (Finnország / Finland) 
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Koller, Julius: Cím nélkül / Untitled, 1998 (Szlovákia / Slovakia) Krizbai Sándor: Cím nélkül / Untitled, 1996

Kvetoslava, Fulierova: Cím nélkül / Untitled, 1999 

(Szlovákia / Slovakia)
Lehel Endre: Firka / Doodle, 1997
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Leskova, Lena: The runs and aversions, 1997 

(Szlovákia / Slovakia)
Lovász Erzsébet: „Csend-Élet” / „Still-Life”, 1992

Lôrincz Lajos: Utaink / Our Ways, 1998 Mertz Éva: Cím nélkül / Untitled, 2000
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Mészáros Attila: Szobor / Sculpture, 1997
Nagy Stoica Georgeta: Cím nélkül / Untitled, 2000 

(Románia / Romania)

Nagy Zopán: „Várakozás-színház” (részlet) /

„Expectation Theatre” (detail), 1999

Nádasdy, János: 1000 Ft / HUF1000, 1997 

(Németország / Germany)
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Nádasdy, János: „Csendélet” / ”Still Life”, 1998 

(Németország / Germany)

Nádasdy, János: Anti-Tézis / Anti-Thesis, 2000 

(Németország / Germany)

Nem’s, Judith: Vonal / Line, 1997 (Franciaország / France) Nestor [Nyisztor János]: 14-es kép / Picture 14, 1996
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Németh Géza: Cím nélkül / Untitled, 1998 Nyári Attila: Fotó / Photo, 1998

Nyolcas István: Cím nélkül / Untitled, 1998
Paisan Plienbangchang: „Couple and the World Behind”, 

1998. március 13. (Thaiföld / Thailand)
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Pang Hyo-Sung: Soul & Spirit, 1998 (Dél-Korea / South Korea)
Pertamo, Karolina: Cím nélkül / Untitled, 20000

(Finnország / France)

Polyák József: Cím nélkül / Untitled, 2000 Puha Ferenc: Cím nélkül / Untitled, 1999
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Puha Ferenc: Cím nélkül / Untitled, 2000
Raisa, Mesilaakso: Cím nélkül / Untitled, 1998 

(Finnország / Finland)

Réthi Zsigmond †: Panem et circensis, 1998 Sakiko Yamaoka: Cím nélkül / Untitled, 1998 (Japán / Japan)
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Schéner Mihály: Cím nélkül / Untitled, 1998
Shaff Ibolya: „A tilalom fájában..” / 

„In the Tree of Prohibition”, 1999

Simon József: Fonyi temetô / The Cemetery at Fony, 1997 Somogyi György: Cím nélkül  / Untitled, 1997
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Somogyi György: K. L.-nek / To L. K., 1998 Somogyi György: INSULA, 1997

Sohprin, Diana: Cím nélkül  / Untitled, 1999 Szemadám György: Cím nélkül  / Untitled, 2000
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Szepessy Béla: Cím nélkül  / Untitled, 2000 Szlaukó László: Comix, 1998

Szürke Péter: Cím nélkül  / Untitled, 1998 Sz. Varga Ágnes (Kabó): Liget / Grove, 1999
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Tamás Mária: Cím nélkül / Untitled, 2000 T. Mészáros András: Cím nélkül / Untitled, 1998

Tsutomu Toguchi: Amusing Man, 1998
Ütô Gusztáv: Szilveszter / New Year’s Eve, 1999 

(Románia / Romania)
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Ye Shu Fang: Cím nélkül / Untitled, 2000 (Japán / Japan)
Valkova, Maria Lena: The Etruscan Animal, 1998

(Finnország / Finland)

Vermeylen, Antoon: Méhház / Bee House, 1998 

(Hollandia /Holland)
Wrobel-Jandó Péter: From-Looking, 2000



Aknay János: Felhôk között / Between Wings, 1998, vászon, akril,

245x221 cm J.j.l.lig.: A J. 21.

Aknay János: Angyal / Angel, 1997, merített papír, akril, 85x85 cm

J.j.l.lig.: A J. 22.

Aknay János: Felhôk elôtt / In front of Wings, 1998, merített papír,

akril, 79x79 cm (064) J.j.l.lig.: A J. 22.

Aknay János: Útközben / On the Way, 1994, vászon, akril, 60x50 cm

J.j.l.lig.: A J. 23.

Aknay János: A jó hírt hozó angyal / Angel Bringing Good Tidings,

1994, papír, szitanyomat, (20/30), 90x64 cm J.j.l.: Aknay János. 23.

Aknay János: Hajnali angyal / Dawn Angel, 1997, papír, szitanyomat,

(9/35), 75x52 cm J.j.l.: Aknay János 23.

Aknay János: Angyalikon / Angel Icon, 1996, papír, szitanyomat, 

(E.A. VIII/XV), 76x76 cm J.j.l.: Aknay János 23.

Almásy Aladár: Holbein halála / The Death of Holbein, 1982, papír,

ceruza, 54x74 cm J.j.l.: Almásy A. 25.

Almásy Aladár: Bárányba egyesülô lélek zátonya / The Sandbank of the

Spirit Uninting into the Lamb, 1989, papír, ceruza, 56x76 cm J.j.l.:

Almásy Aladár 25.

Almásy Aladár: Tanulmány / Study, 1982, papír, kréta, 59x53 cm J.j.l.:

Almásy A. 25.

Altorjai Sándor: Parkséta engedély, kedélyes a nagypapa reggelije

(nagy hosszú) / Park Walk Permit, Jovial Grandfather’s Breakfast 

(Big and long), 1979, farost, olaj, átnyomott ofszet kollázs, papír kol-

lázs, festmények kollázsa, 70x282 cm J.n. 27.

Altorjai Sándor: Lecsúszott festmény / Painting Slid Down, 1965,

farost, olaj, kollázs, 85x100 cm) J.n. 28.

Altorjai Sándor: Keszeg, (Ezt a keszeget kizárólag nemes hitvesemnek

köszönhetem. Ajánlás: kizárólag feleségem tulajdona) / Bream (I Owe

this Bream Exclusively to My Noble Wife) Dedication: The Exclusive

Property of My Wife, 1979, farostra kasírozott velúrpapír, pasztell,

újságpapír, spray, 70x102 cm J.j.f.: A. S. 29.

Bak Imre: Piros(ka) I. / (The Little) Red (Ridding Hood), 1997, vászon,

akril, 50x70 cm J.n. 31.

Balogh László: Idol / Idol, 1996, papír, szitanyomat, (E.A. IV/XV), 

72x52 cm J.j.l.: Balogh László. 33.

Barcsay Jenô: Kompozíció / Composition, 1986 k., papír, szitanyomat,

(28/140), 50,5x70,5 cm J.j.l.: Barcsay. 37.

Barta Lajos: Hullám / Wave, 1960, kaolin, 30x15x10 cm 39.

Barta Lajos: Madár / Bird, 1960, kaolin, 20x20x25 cm 39.

Barta Mária: Csendélet / Still Life,1930 k., vászon, olaj, 60x80 cm J.n.

41.

Bereznai Péter: Cím nélkül / Untitled, 1996, merített papír, pác, 80x62

cm J.k.l.: Bereznai. 43.

Bereznai Péter: Fekete kép / Black Picture, 1991 – Csongrád, fa, formá-

zott vászon, ipari festék, 160x180 cm J.n. 43.

Burai István: Gondolat / Thought, 1997, papír, vegyes technika, 82x62

cmó J.j.l.: Burai. 45.

Czakó Rita: Születés / Birth, 1996 k., kerámia, fa alátét, 38x25x32 cm 47.

Czétényi Vilmos: Mitológiai jelenet / Mythological Scene, 1992 k.,

papír, monotípia, 63x74 cm J.j.l.: Czétényi Vilmos. 49.

Czétényi Vilmos: Torzó I. / Torso, 1992 k., papír, monotípia, kollázs,

108x79 cm J.j.l.: Czétényi Vilmos. 49.

Cziráki Lajos: Fehér hajó / White Ship, 1971, vászon, olaj, 105x133 cm

J.j.l.: CIRÁKI  51.

Csipes Antal: Kompozíció / Composition, 1974, vászon, olaj, 49,5x58,5

cm J.b.l.: Csipes 53.

Csokai László: Rozsdaálló / Rust-Resistant, 1996, festett fa, 

50x25x25 cm 55.

Csorba Simon László: Jézusvágta XI. / Jesus Run XI, 1988, papír, vegyes

technika, 100x70 cm J.j.l.: Csorba Simon 57.

Damó István: Szent György / Saint George, 1992 k., papír, rézkarc,

40x30 cm 59.

Deim Pál: Szoborterv / Sculpture Design, 1995, papír, szitanyomat,

(1/35), 42x31 cm J.j.l.: Deim P. 61.

Deim Pál: Láp / Bog, 1995, papír, szitanyomat, (E.A. II/XII), 31x42 cm

J.j.l.: Deim P. 61.

Domján Gábor: Kompozíció I. / Composition I, 1997, vászon, olaj,

101x75 cm J.n. 63.

Domokos Géza: Édeni képzôdmények / Edenic Formations, 1995,

farost, olaj, 60x80 cm J.hát.: Domokos Géza 65.

Dréher János: Távlat / Perspective, 2000, papír, vegyes technika, 70x50

cm J.j.l.: DRÉHER 67.
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Dréher János: Megbontott él / Blade Undone, 2001, farost, színezett

homok, plextol, 100x85 cm J.j.l.: DRÉHER 67.

Dumitrescu, Mircea: Mitul bucuriei de a trai (A), Az élet örömeinek

mítosza (A) / The Myth of the Joys of Life (A), 1969, selyempapír,

fametszet, (5/20), 86,5x64 cm J.j.l.: Mircea Dumitrescu 69.

Dumitrescu, Mircea: Mitul bucuriei de a trai (B), Az élet örömeinek

mítosza (B) / The Myth of the Joys of Life (B), 1969, selyempapír,

fametszet, (5/20), 86,5x64 cm J.j.l.: Mircea Dumitrescu 69.

Dumitrescu, Mircea: Parabola boltii sau Timpului, A boltív, avagy az Idô

parabolája / The Arch, or the Parabola  of Time, 1987, selyempapír,

fametszet, (sorszám nélkül), 86,5x64 cm J.j.l.: Mircea Dumitrescu 69.

ef Zámbó István: Gyászoló koporsó / Mourning Coffin, 1992, papír, 

szitanyomat, 65x90 cm J.j.l.: ef. Zámbó I. + lig.: EZI 71.

El Kazovszkij: Tájkép Janus fejjel / Landscape with a Janus Face, 1990,

papír, szitanyomat, (E.A. VIII/XV.), 51,5x72 cm J.j.l.: E Kazovszkij 73.

El Kazovszkij: Csendélet / Still Life, 1978, papír, tempera, 42x60 cm J.n. 73.

El Kazovszkij: Aréna / Arena, 1979, papír, olaj, 47x67 cm J.n. 73.

Erdôs János: Faktúrák ’97 / Factures, 1997, farost, vegyes technika,

60x70 cm J.j.l.: E 75.

Fátyol Zoltán: Malomgáti pásztor II. / Mill-Dike Shepherd, 1996, papír,

ceruza, 58x50 cm J.j.l.: Fátyol Zoltán 77.

fe Lugossy László: Háromujjú fehér ing / Three-Sleeved White Shirt,

1998, vegyes technika, papír, karton, applikáció, 100x70 cm J.j.l.: 79.

Gnandt János: Földmozgások ciklusból / From the Earth Movements

Cycle, 1997, papír, pasztell, 53x63 cm J.j.l.: Gnandt J. 81.

Gondos István: Cím nélkül / Untitled, 1972, vászon, akril, 80x120 cm

J.n. 83.

Gondos István: Cím nélkül / Untitled, 1972, vászon, akril, 80x60 cm 

J.n. 83.

Gross Bettelheim Jolán: Pozsonyi öreg házak / Old Houses in Pozsony,

1923 k., papír, szén, 107x80 cm J.j.l.: Gross-Bettelheim 85.

Gubis Mihály: Abortusz / Abortion, 1989, textil, akril, 134x200 cm

J.j.l.: Gubis 87.

Gubis Mihály: Hármaskép I. / Triple Picture, 1991, papír, szitanyomat,

(9/20), 72x52 cm J.j.l.: Gubis Mihály 88.

Gubis Mihály: „Dorkó”, 1995, papír, vegyes technika, 62,5x82 cm  J.j.l.:

Gubis 89.

Gvárdián Ferenc: Afrikai figura / African Figure, 2000, bronz, 

22x7x7 cm 91.

Gyarmathy Tihamér: Látás és alkotás / Vision and Making, 1972, papír,

szitanyomat, (55/100), 60x43 cm J.j.l.: Gyarmathy Tihamér 93.

György Csaba Borgó: Stick „E. E.”, 1997, papír, szitanyomat, 90x65 cm

J.j.l.tüki.: BORGÓ 95.

György Csaba Borgó: Stick „W. R.”, 1997, papír, szitanyomat, 80x65 cm

J.j.l.tüki.: BORGÓ 95.

Gyôrffy Sándor: Sárga mezôben / In a Yellow Field, 2004, akril, vászon,

90x90 cm (új) J.h.: 

Haász Ágnes: Variációs formák II. / Variant Shapes II, 1995, papír, 

elektrografika, szitanyomat, 52x72 cm J.j.l.: Haász Ágnes 99.

Hervé, Lucien [Elkán László]: Kompozíció / Composition, 1945, papír,

szitanyomat, (22/100), 60x50 cm J.b.l.: L. H. + Hervé + J.j.l.: L. H. 101.

Joláthy Attila: Desztilláció / Destillation, 1977, farost, olaj, 60x80 cm

J.j.kp al.: Joláthy 103.

Joláthy Attila: Ácsolatok / Timber Work 1978, vászon, olaj, 62x80 cm

J.j.kp.: Joláthy 103.

Joláthy Attila: Kompozíció / Composition, 1973, vászon, olaj, 60x90 cm

J.j.l.: Joláthy 104.

Joláthy Attila: Lepkeszárny / Butterfly Wing, 1974, farost, olaj, 60x60

cm J.n. 104.

Joláthy Attila: Új hajtás – Vízinövények / Water Plants, 1974, vászon,

olaj, 60x90 cm J.j.l.: Joláthy 105.

Joláthy Attila: Kompozíció – Sárga lombik / Composition – Yellow

Flask, 1974, vászon, olaj, 60x90 cm J.j.l.: Joláthy 105.

Július Gyula [Molnár Gyula]: Közös nevezô I-III. / Common

Denominator, 1994, vegyes technika, 160x300x12 cm J.n. 107.

K. I. [K. Kovács Imre]: „Cím nélkül” /„Untitled”, 1972, vászon, olaj,

84x59 cm J.j.l.lig.: KI 109.

Kadar, Joseph: Le K’dar, 1993 k., papír, szitanyomat, (29/100), 63x77

cm J.b.l.: Le K’dar 111.

Kadar, Joseph – Nem’s, Judith: Mail Art, 1992-93, (tabló 5 képpel, 3

bélyeggel), 66x51 cm 111.

CATALOGUE262KATALÓGUS



Kadar, Joseph – Nem’s, Judith: Mail Art (részlet/detail), 1992-93 111.

Kadar, Joseph – Nem’s, Judith: Mail Art (részlet/detail), 1992-93 111.

Kadar, Joseph: Dualité, 1983-1993, papír, szitanyomat, (34/100), 63x77

cm J.b.l.: Le K’dar 112.

Kadar, Joseph: Espacegraphique, 1993 k., papír, szitanyomat, (40/100),

77x63 cm J.b.l.: Joseph Kadar 112.

Kadar, Joseph: Le K’dar, 1971-95, papír, szitanyomat, (29/100), 77x63

cm J.b.l.: Le K’dar 112.

Kadar, Joseph: Le dualisme, 1987-1993, papír, szitanyomat, (33/100),

77x63 cm J.b.l.: Le K’dar 112.

Kadar, Joseph: Paris, 1992-93, papír, elektrografika, 62x77 cm J.j.l.: Le

K’dar (Joseph Kadar) Paris 113.

Kadar, Joseph: Árnyék fénykép / Shadow Photo, 1980, fotó, 40x27 cm

J.b.l.: Joseph Kadar Paris 113.

Kadar, Joseph: Le K’dar, 1971-93, papír, szitanyomat, 43x35 cm J.b.l.:

Le K’dar (Joseph Kadar) Paris 113.

Kadar, Joseph – Puha Ferenc: Mail Art, 1996, (tabló 8 képpel), 72x52

cm 117.

Kadar, Joseph – Haász Ágnes: Mail Art, 1993-94, (tabló 6 képpel),

66x51 cm 114.

Kadar, Joseph – Haász Ágnes: Mail Art (részlet/detail), 1993-94, 114.

Kadar, Joseph – Arden, Pierre : „Mail Art”, 1992-95, (tabló 9 képpel),

papír, akril, kollázs, 66,5x51,5 cm 114.

Kadar, Joseph – Nem’s, Judith: Mail Art, 1992-96, (tabló 5 képpel,

három bélyeggel), 66x51 cm 114.

Kadar, Joseph – Zöld Anikó: Mail Art (részlet/detail), 1992-93, 115.

Kadar, Joseph – Zöld Anikó: Mail Art, 1992-93, (tabló 7 képpel),

66,5x51,5 cm 115.

Kadar, Joseph – Nem’s, Judith – Haász Ágnes: Mail Art , 1991-95,

(tabló 8 képpel), 66,5x51,5 cm 115.

Kadar, Joseph – Galántai György – Zsuffa András: Mail Art, 1980-92,

(tabló 4 képpel, 2 bélyeggel), 66x51 cm 115.

Kadar, Joseph – Nem’s, Judith: Mail Art (részlet/detail), 1993, 116.

Kadar, Joseph – Nem’s, Judith: Mail Art (részlet/detail), 1993, 116.

Kadar, Joseph – Nem’s, Judith: Mail Art, 1993, (tabló 6 képpel), 

66x51 cm 116.

Kadar, Joseph – Nem’s, Judith: Mail Art (részlet/detail), 1994, 116.

Kadar, Joseph – Nem’s, Judith: Mail Art, 1994, (tabló 4 képpel), 

51x66 cm 116.

Kadar, Joseph – Patak Csoport: Mail Art (részlet/detail) , 1996, 117.

Kadar, Joseph – Patak Csoport: Mail Art , 1996, (tabló 6 képpel), 

52x72 cm 117.

Kadar, Joseph: Hommage à Bartók, 1981-93, papír, szitanyomat,

53x66 cm (141) J.b.l.: Le K’dar (Joseph Kadar) Paris 113.

Kadar, Joseph – Nem’s, Judith: Mail Art, 1996, (tabló 4 képpel), 52x72

cm 117.

Kéri Mihály: Gyóni Géza emlékére III. / In Memoriam Géza Gyóni III,

1984, papír, ceruza, tempera, 30x30 cm (képfelület); 66x55,5 cm J.j.l.:

Kéri Mihály 119.

Kéri Mihály: Ezoterikus táj / Esoteric Landscape, 1994, vászon, akril,

65x94 cm J.j.l.: KM 119.

Keserü Ilona: Szín nyolcas / Coloured Eight, 1983, papír, szitanyomat,

(E.A. 8/30), 70x50 cm J.j.l.: Keserü Ilona 121.

Kis Tóth Ferenc: „Cím Nélkül” / Untitled, 1985 k., vas, drót, színezett

homok, plextol, farostlemez, 203x111 cm J.n. 123.

Kolbe Mihály: Duna-part / Danube Bank, 1980 k., vászon, olaj, 50x60

cm J.j.l.: KOLBE 125.

Kolbe Mihály: Pincék / Cellars, 1980 k., vászon, olaj, 40x50 cm J.j.l.:

KOLBE 125.

Kondor Béla: Férfi / A Man, 1960, papír, rézkarc, 8x7 (képfelület);

41x32 cm cm J.j.l.: Kondor 127.

Korniss Dezsô: Miska, 1954-80, papír, szitanyomat, (100/17), 62x42 cm

J.j.l.: Korniss 129.

Kótai Tamás: Kéregrajz / Crust Tracery, 1996, papír, szitanyomat,

(15/20), 102x72,5 cm J.j.l.: Kótai Tamás 131.

Kováts Albert: Szunnyadó vulkán / Slumbering Volcano 1994, farost,

vegyes technika, 96x87 cm J.j.l.: Kováts Albert 133.

Kováts Albert: Állkapocs / Jaws, 1994, farost, vegyes technika, 106x86

cm J.b.l.: Kováts Albert 133.
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Krizbai Sándor: Cím nélkül / Untitled, 1998, papír, tempera, 50x35 cm

J.b.f.: Krizbai 135.

Krizbai Sándor: Cím nélkül / Untitled, 1998, papír, tempera, 50x35 cm

J.j.f.: Krizbai 136.

Krizbai Sándor: Cím nélkül / Untitled, 1998, papír, tempera, 50x35 cm

J.j.f.: Krizbai 136.

Krizbai Sándor: Cím nélkül / Untitled, 1998, papír, tempera, 50x35 cm

J.b.f.: Krizbai 136.

Krizbai Sándor: Cím nélkül / Untitled, 1998, papír, tempera, 50x35 cm

J.b.f.: Krizbai 136.

Krizbai Sándor: Trepanációs karcok / Trepanation Scratches, 1998,

papír, szitanyomat, litográfia, (23/5), 72x52 cm J.j.l.: Krizbai S.137.

Krizbai Sándor: Trepanáció / Trepanation, 1998, papír, szitanyomat,

(E.A. 10/19), 49x37 cm J.j.l.: Krizbai S. 137.

Krizbai Sándor: Trepanációs jelölések / Trepanation Marks, 1998, papír,

szitanyomat, (7/19), 49x37 cm J.j.l.: Krizbai S. 137.

Lakatos Pál: Trónoló / Sitting in State, 1999, bronz, kô, 20x18x15 cm 139.

Lovász Erzsébet: Halak kesztyûkkel / Fish with Gloves, 1986, furnér-

lemez, olaj, 199x123 cm J.j.l.: Lovász Erzsébet 141.

Major Kamill: Átlós motívum / Diagonal Motif, 1972, vászon, olaj,

63x83 cm J.n. 143.

Major Kamill: Fehér négyzet / White Square, 1972, vászon, olaj,

106x156 cm J.n. 144.

Major Kamill: Motívum II. / Motif II, 1972, vászon, olaj, 103x153 cm

J.n. 144.

Major Kamill: Tulipán /Tulip, 1972, vászon, olaj, 101x51 cm J.n. 145.

Major Kamill: Sárga forma / White Form, 1972, vászon, olaj, 180x50

cm J.n. 145.

Mertz Éva: Tavasz / Spring, 1995, vászon, olaj, átm.: 60 cm J.n. 147.

Mertz Éva: Házak VIII. / Houses VIII, 1998 k., farost, olaj, 77x49 cm

J.n. 147.

Mertz Éva: Fény tér / Light Space, 1998, fa-applikáció, olaj, 56x40 cm

J.n. 147.

Miklós Árpád: Piramis / Pyramid, 1989 papír, litográfia, (2/10), 50x60 cm

J.j.l.: Miklós Árpád 149.

Nádasdy János (1907-1989): Szigetszentmiklósi házak / Houses in

Szigetszentmiklós, 1968, farost, olaj, 28x41,5 cm J.j.l.: Nádasdy J. 151.

Nádasdy János: Manôver / Manoeuvre, 1974, papír, egyedi 

szitanyomat, 60x75 cm J.j.l.: J. Nádasdy 153.

Nádasdy János: Silbermatt, 1988-90, karton, olaj, egyedi szitanyomat,

73x107 cm J.j.kp.al.: NÁDASDY 153.

Nádasdy János: Bunker 1/2., 1990-92, papír, egyedi szitanyomat, 70x91

cm J.j.l.: J. Nádasdy 153.

Nádler István: Kompozíció / Composition, 1976, papír, szitanyomat,

(30/9), 85x60 cm J.j.l.: Nádler István 155.

Nádler István: Négyszínû konstrukció / Construction in Four Colours,

1980, vászon, akril, 70x50 cm J.n. 155.

Nagy Árpád Pika: Cím nélkül III. / Untitled III, 1993, papír, szén, 

64x88 cm (067) J.j.l.: Pika

Nagy Árpád Pika: Cím nélkül I. / Untitled I, 1993, papír, szén, 64x88 cm

J.j.l.: Pika NÁ 157.

Nagy Árpád Pika: Cím nélkül II. / Untitled II, 1993, papír, szén, 64x88

cm J.j.l.: Pika NÁ  157. 

Nem’s, Judith: L’ Horisonaligme, 1995, papír, elektrografika, 44x96 cm

J.b.l.: Judith Nemes 159.

Nem’s, Judith: Triptichon / Triptych, 1993, pala, akril, 50x132 cm J.j.l.:

J. Nem’s 159.

Nem’s, Judith: Mail Art, 1994, papír, vegyes technika, 43x55 cm 160.

Nem’s, Judith: Library Libre objekt, 1996, festett könyv, talált tárgyak,

28x20x3 cm J.n. 160.

Nem’s, Judith: Kanalak / Spoons, 1993, papír, szitanyomat, 35x25 cm

J.b.l.: Judith Nemes 160.

Nem’s, Judith: Kanalak / Spoons, 1993, elektrografika, (5/100), 26x34 cm

J.b.l.: Judith Nemes 160.

Nem’s, Judith: Kôplasztika / Stone Sculpture, 1996, festett kô, fém,

60x40x20 cm 161.

Nem’s, Judith: Kôplasztika / Stone Sculpture, 1996, festett kô, fém,

60x40x20 cm 161.

Nem’s, Judith: Információ / Information, 1996, papír, karton,

számítógépes print, adattároló lemezek, 50x50x30 cm 161.
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Nem’s, Judith: Információ / Information, 1996, papír, karton,

számítógépes print, adattároló lemezek, 50x50x30 cm 161.  

O. Papp Gábor: Anya gyermekével (Donna) / Mother and Child

(Donna), 1980 k., falemez, vegyes technika, 91x40 cm J.n. 163.

O. Papp Gábor: Minden késô / All is Late, 1978-1979, farostlemez, olaj,

vegyes technika, 181x158 cm J.b.f.: Opa 164.

O. Papp Gábor: Szárnyas Donna / Donna with Wings, 1979, farostle-

mez, olaj, vegyes technika, 177x137 cm J.n. 165.

Penyaska László: Az éjszaka hangjai / The Sounds of the Night, 1989,

farost, akril, 20x21 cm J.n. 167.

Pirk László: Tûz-Vízesés / Water-and-Fire Fall, 1998, vászon, olaj,

120x100 cm J.j.l.: PIRK LÁSZLÓ 169.

Prutkay Péter – Vörösváry Ákos: Látványtári csendélet III. / View-

Collection Still Life III, 1990, papír, ofszetnyomat, 67x58 cm pe.: E. M.

Látványtár Alapítvány 171.

Prutkay Péter – Vörösváry Ákos: Látványtári csendélet VIII. / View-

Collection Still Life VIII, 1990, papír, ofszetnyomat, 67x58 cm pe.: E. M.

Látványtár Alapítvány 172.

Prutkay Péter – Vörösváry Ákos: Látványtári csendélet IV. / View-

Collection Still Life IV, 1990, papír, ofszetnyomat, 67x58 cm pe.: E. M.

Látványtár Alapítvány 172.
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KMML: Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon (Encyclopaedia of

Contemporary Hungarian Art), Budapest, 1999-2001

KUT: Képzômûvészek Új Társasága – New Society of Artists

MAMU: Marosvásárhelyi Mûhely – Marosvásárhely Workshop; MA

születô MÛ-vek Társaság – WOrks born TOday Society

MAOE: Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete – Hungarian

Creative Artists’ National Association

MFT: Magyar Festôk Társaságe – Society of Hungarian Painters

MGSZ: Magyar Grafikusmûvészek Szövetsége – Association of

Hungarian Graphic Artists

MIF: Magyar Iparmûvészeti Fôiskola  – Hungarian Academy of Applied Arts

MIT: Magyar Illusztrátorok Társasága – Society of Hungarian Illustrators

MKF: Magyar Képzômûvészeti Fôiskola (ma: Egyetem) – Hungarian

Academy (currently: University) of Fine Arts

MKIOE: Magyar Képzô- és Iparmûvészek Országos Egyesülete –

Hungarian Fine and Applied Artists’ National Society

MKISZ: Magyar Képzô- és Iparmûvészek Szövetsége – Association of

Hungarian Fine and Applied Artists

MNG: Magyar Nemzeti Galéria – Hungarian National Gallery

MÖB: Magyar Ösztöndíj Bizottság – Hungarian Scholarship Committee

a. akril /acrylic 

ad.l. adattároló lemez / data disc

akv. akvarell / watercolour  

al. alatt / bellow

appl. applikáció / application

b. balra / left 

bro. bronz / bronze

c. ceruza / pencil

d. Diszperzit / Diszperzit (wall paint)

do. doboz / box

dr. drót / wire

egy. egyedi vegyes / special mixed

el. elektrografika / electrographic 

f. fent / top 

fa wood 

fale. falemez / wooden board 

far. farost / fibreboard 

fes. festett / painted

fém metal

f.k. festett kô / painted stone

fo. fotó /  photo

fo.p. fotópapír / photo paper

fur. furnérlemez / veneer sheet

f.v. formázott vászon / shaped canvas

g. gipsz / plaster

gaz weed

h. hátul / back

J. Jelzés / signed 

j. jobbra / right 

J.n. Jelzés nélkül / unsigned 

k. karton / cardboard 

kao. kaolin 

kas. kasírozott / mounted

kol. kollázs / collage

kô stone

könyv book

k. körül / around

kötél rope

kp. középen / middle

kré. kréta / crayon 

l. lent / lower 

lig. ligatúra / ligature

lit. litográfia / lithography

már. márvány / marble

mk. mészkô / limestone

mon. montázs / montage

mp. merített papír / hand-made paper

mt. monotípia / monotype

mûa. mûanyag / plastic 

nyf. nyomdafesték / printer’s ink

o. olaj / oil 

of. ofszetnyomat / offset print

on. oldalán / page

p. papír / paper 

pala slate

pasz. pasztell / pastel

pá. pác / stain

pe. pecsét / stamp

pl. Plextol

r. rézkarc / engraving

réz copper

sp. selyempapír / silk-paper

spr. spray / spray 

sz. szén / charcoal

sz.h. színezett homok / coloured sand

szig. szignó / signature

szit. szitanyomat / silk-screen 

sz.p. számítógépes print / computer print

t. tus / ink 

tem. tempera / tempera 

t.t. talált tárgy / finding

tex. textil /  textile

tüki. tükörírással / mirror writing 

tüll tulle     

ú.p. újságpapír / newspaper paper

ü. üveg /  glass

v. vászon / canvas

vas iron

vel. velúrpapír / velour paper

v.t. vegyes technika / mixed media 

zs. zsinór / string
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1994: Aknay János, Gubis Mihály és Vincze Ottó kiállítása, [megnyitotta

Dr. Hann Ferenc mûvészettörténész]; 1995: T. Mészáros András

fotómûvész kiállítása, [megnyitotta: Kéri Mihály festômûvész]; 1996:

Szabán György keramikus kiállítása, [megnyitotta dr. Hann Ferenc

mûvészettörténész]; 1997: Borgó György Csaba festômûvész kiállítása,

[megnyitotta Wehner Tibor mûvészettörténész], 1998: Gubis Mihály

képzômûvész kiállítása, [Réthy Zsigmond muzeológus elôadása a ter-

mészetvédelemrôl]; 1999: Malovecz Ildikó és Szabó Sándor szobrász-

mûvészek kiállítása, [megnyitotta: Somogyi György festômûvész]; 2000:

A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem festô hallgatóinak kiál-

lítása, [megnyitotta Somogyi György festômûvész; 2001: Szepessy Béla

grafikusmûvész kiállítása, [megnyitotta Somogyi György festômûvész];

2002: Varga Amár László festômûvész kiállítása, [megnyitotta

Szemadám György festômûvész, író]; 2003: Bán Miklós grafikusmûvész

kiállítása, [megnyitotta Somogyi György festômûvész]; 2004: Somogyi

György festômûvész kiállítása, [megnyitotta Novotny Tihamér mûvészeti

író]; 2005: Lovász Erzsébet festômûvész kiállítása, [megnyitotta Mohay

Orsolya mûvészettörténész]; 2006: Szemadám György festômûvész

kiállítása, [megnyitotta a mûvész].

IRODALOM /LITERATURE:

Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola Duna-

haraszti Évkönyvei, 1993-2006.; Mail Art Múzeum Dunaharaszti,

Revue Enveloppe, Paris, 1995; Baktay Kortárs Képzômûvészeti

Galéria, fénymásolt egyedi kézikönyv, színes képmelléklettel, Duna-

haraszti, 1995. január 27., [in.: HANN Ferenc: Ma, amikor a múze-

umok…, (elôszó)]; VÉGH Alpár Sándor: A haraszti nagy fal, benne

képszögek, Magyar Nemzet, 1996. március 26.; ERDÉLYI Erzsébet:

Galéria az iskolában, Köznevelés, 1997. szeptember 19. 53. évf. 28. sz.;

NOVOTNY Tihamér: Fészekrakók „Szigete” – A Dunaharaszti Kortárs

Képzômûvészeti Gyûjtemény és a Patak Csoport, televíziós filmriport

szerkesztett változata, MTV, 1998, [in.: SZÉTGURULÓ ÜVEGGOLYÓK-

BAN, VLS Kult. Egy., Szentendre, 2004. 279-284.];

TELEVÍZÓS FILMEK, VIDEOFELVÉTELEK /TELEVISION FILMS, VIDEOS: 

NOVOTNY Tihamér – B. FARKAS Tamás: Donátor, Fészekrakók

„Szigete” (A Dunaharaszti Kortárs Képzômûvészeti Gyûjtemény és

a Patak Csoport), MTV, 1998.
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