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Kiáramlás (szecesszió): 1966 — 1968 —  

1972. A vietnami és a közel-keleti 

háborúk, a kínai kulturális forradalom, s vele 

párhuzamosan a maoizmus és az új-trockiz-

mus terjedése, a 68-as párizsi és a prágai 

események, majd a csehszlovákiai megszállás, 

valamint az észak- és közép-amerikai diák-

mozgalmak és lázadások, a posztindusztriális, 

fogyasztói társadalom fogalmának megjele-

nése és „praktikus” hatásai, az „elidegenedés” 

fogalma és ténye, a strukturalizmus „vallássá” 

válása, a hippi-mozgalom, a rock-zene, a kábí-

tószer kultúra-formáló hatása, az ellenkultúra, 

az underground szelleme és gyakorlata, s 

mindezekkel együtt és szemben a magyar 

gazdasági szerkezet reformjának kezdete és 

szinte azonnali kudarca, a magyarországi kul-

turális konszolidáció menete…, példátlan kihí-

vás volt a magyar képzőművészek számára is.

A hatvanas évek közepétől Budapesten egyre 

gyakrabban — bár még csak illegális vagy 

fél-legális körülmények között — rendezett ki-

állítások pontosan jelezték, hogy a progresszív 

magyar képzőművészet jelen van saját korában. 

„1969 elején — idézi fel a korszakot Konkoly 

Gyula — csináltam egy óriási ecsetet meg egy 

kicsit, egy óriás telefont és a nyáron, a második 

Armory-show-n (vagyis az 1969-es IPArtErv-

kiállításon — H.I.) tökölődve kitaláltam az art 

conceptuelt. és St.Auby is kitalálta. Benne 

voltunk a világidőben és azonos okok azonos 

következtetései egyidejűleg jelentkeztek. Jó 

rég nem fordult elő ilyen a székesfővárosban! 

(…) s az október 23.-ai vernissage tisztelgésére 

Hajdu István

St.Auby tamás
Szempontok a kérdéshez: „Ki művész?” / viewpoints for the Question: “Who is an Artist?”, 1973, részlet / detail 

PMMI tragor Ignác Múzeum, vác / PMMI tragor Ignác Museum, vác 

Attalai Gábor
Kopasztásfolyamat / the Process of Plucking, 1972, részlet / detail 

A művész tulajdona / From the artist’s own collection 

türk Péter
Filmszínpad. Asszociációs sorok I-xII. / Film-stage. Associative Series I-xII., 1972 

A művész tulajdona / From the artist’s own collection
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The secession: 1966 — 1968 — 1972.  

The wars in Vietnam and in the Middle 

East; the cultural revolution in China, accom-

panied by the spread of Maoism and neo-

Trotskyism; the events of 1968 in Paris and 

Prague, followed by the invasion of Czechoslo-

vakia; the student movements and rebellions 

in North and Central America; the emergence 

and practical consequences of the notion of 

a post-industrialist, consumer society; the 

concept and reality of alienation; the eleva-

tion of structuralism to a religion; the effects 

of the hippie movement, rock music and drugs 

on culture; the spirit and practice of counter-

culture and the underground; and all these in 

conjunction with the beginning, and the almost 

immediate failure, of the Hungarian economic 

reforms and the process of consolidation in 

Hungary:  all these together posed an unprece-

dented challenge for the Hungarian artists too. 

The exhibitions organized in Budapest from 

the mid-1960s onwards — although they still 

took place under illegal or semi-legal condi-

tions — clearly demonstrated that progressive 

Hungarian art was present in the contempo-

rary world.  

This is how Gyula Konkoly recalled the spirit of 

the time: “In early 1969 I made a giant paint-

brush and a tiny one, followed by a gigantic 

telephone; then, during the summer, while 

doodling around in preparation for the second 

Armory show (that is to say, the IPARTERV 

exhibition of 1969), I discovered art conceptuel. 

And so did St.Auby. We moved with universal 

Hajdu István

St.Auby tamás
Szempontok a kérdéshez: „Ki művész?” / viewpoints for the Question: “Who is an Artist?”, 1973, részlet / detail 

PMMI tragor Ignác Múzeum, vác / PMMI tragor Ignác Museum, vác 

Attalai Gábor
Kopasztásfolyamat / the Process of Plucking, 1972, részlet / detail 

A művész tulajdona / From the artist’s own collection 

türk Péter
Filmszínpad. Asszociációs sorok I-xII. / Film-stage. Associative Series I-xII., 1972, részlet / detail 

A művész tulajdona / From the artist’s own collection © Fotók / Photos: Eln, Ferenc
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az első emlékművem, négy jégtömb hiperman-

gánnal beszórva, majd gézzel bekötözve, hogy 

a vernissage alatt majd a szűz fehér gézen 

elkezdjen átütni a ’vér’, …az Iparterv gázka-

zánjába dobták, azt hitték, egy élő bárány van 

benne… Aztán decemberben a nagy leninvárosi 

’itt találkozzon öt egyforma ember’ többnapos 

didaktika kúra, majd Bak Imrével a Fényes 

Adolf termi kiállítás, a kiszolgáltatott víz, a 

láttatott néző, a nagy kaloda rendszer az em-

lékművekkel…, fél Európa volt lekörözve akkor. 

Ott volt (St.Auby) tamás hűlő vize, a hor-

dozható lövészárok, az új méter (…)! voltunk 

1970-ben és a ’mi jobb, Pesten híres embernek 

lenni vagy Nizzában pincérnek?’ viccem vála-

szaként disszidáltam. (…) Euforikus szép évek 

voltak ezek, a nagy állami kultúrmű magától 

összedőlt, ó, nem az ideológia, csak flörtje a 

képzőművészettel.”

A helyzet tragikomikusan ellentmondásos volt. 

1968-ban egy szuperkiállítással „hazatalált” 

a Műcsarnokba victor vasarely, nem sokkal 

később hatalmas tárlatot rendeztek ugyanott 

Henry Moore-nak, reprezentatív bemuta-

tón szerepeltek Budapesten a külföldön élő 

magyar művészek (akik közül nem egy fontos 

szerepet játszott a nemzetközi avantgarde-

ban), s a hivatalos áhítat magasra csapott. 

A tiltás kényszere — befelé — ugyanakkor nem 

lazult, sőt, olykor még a rendőrség segítségét 

is igénybe vették, mint azt a balatonboglári 

kápolna bezáratása példázza. Az évtizedfor-

duló kiállításain egymás mellett sorakoztak 

Gellér B. István
Hommage — Guevara / Mantegna, 1970, részlet / detail 

A művész tulajdona / From the artist’s own collection

Erdély Miklós
Eskü I-vI, I./ the Pledge I-vI, I., 1969, részlet / detail
Erdély Miklós Alapítvány / Erdély Miklós Foundation 

St.Auby tamás
életterv / life Plan, 1969, részlet / detail

Gulyás János és Kun Mária tulajdona / From the collection of János Gulyás and Mária Kun 
© Fotók / Photos: Eln, Ferenc

K i á r a m l á s  é s  d e l e j
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time and identical causes produced identi-

cal effects together. Nothing like that had 

happened in Budapest for a long, long time! 

(...) and my first work, made in homage to the 

vernissage commemorating October 23 — four 

blocs of ice first treated with permanganate 

and then dressed with gauze, making sure that 

the 'blood' start to soak through the virgin 

snow-white fabric during the vernissage — were 

thrown into the furnace of IPARTERV's heat-

ing system, because people had thought they 

contained a live lamb... And then, in Decem-

ber, the great  didactic exercise “to have five 

identical-looking people meet” in Leninváros; 

followed by the joint exhibition with Imre Bak 

in the Fényes Adolf Hall, the helpless water, 

the viewer made visible, the great stocks with 

the memorials... at that time, we were light-

years ahead of half of Europe. You had Tamás 

St.Auby's cooling water, the portable trenches, 

and the new meter (...)! We were there in 1970 

and, to give a firm answer to my joking riddle 

“Is it better to be a famous person in Pest or to 

be a waiter in Nice?”, I decided to emigrate. (...) 

Those were beautiful years, spent in euphoria: 

the great edifice of state culture had collapsed 

on its own: I don't mean the ideology, of 

course, only its flirtatious affair with fine art.”   

The situation was so controversial, it was 

almost tragicomic. With his “super-exhibition” 

held in the Palace of Art, Victor Vasarely finally 

came home in 1969. Soon afterwards a huge 

exhibition was organized in the same venue to 

honor Henry Moore's life work. Hungarian art-

St.Auby tamás
Kaloda / the Stocks, 1969, részlet / detail

Gulyás János és Kun Mária tulajdona
From the collection of János Gulyás and Mária Kun

S e c e s s i o n  a n d  M a g n e t i s m
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az informel, a hard edge és a kinetizmus 

szellemében készült munkák, és megjelentek 

a legaktuálisabb áramlatok, a minimal art, a 

concept art, az arte povera és a hyperralizmus 

magyar képviselőinek művei is.

A művek többsége érzékeny, őszinte és 

autentikus választ adott a kor internacionális 

kérdéseire. A politika által működtetett kriti-

ka azonban mindezt nem mérlegelte. Olykor 

érzéketlenül és durván ideologizálva, máskor 

fontoskodva-matatva a filológiai morzsa-

halmok között, mindenesetre ugyanazzal a 

szándékkal, az elutasítás akaratával igye-

kezett leírni és kiiktatni az új tendenciákat. 

Nem is egészen hatás nélkül: 1970 és ’75 

között számos avantgarde művész emig-

rált, sokan pedig felhagytak — jó néhányan 

végleg — az alkotómunkával. ugyanakkor az 

állam által támogatott képzőművészek közül 

többen kezdték alkalmazni-devalválni —  

„büntetlenül”, mert megszolgálták — az 

avantgarde stiláris jegyeit, manírjait,  

fogyaszthatóvá oldva-hivatalosítva a sok-

szorosan megbélyegzett törekvéseket.  

Az állandó és terméketlen félreértésektől 

kísért magyar avantgarde a hetvenes évek 

elején-közepén zavarba került. zavarát 

fokozta a concept art egyszerre felszabadító, 

egyszersmind elbizonytalanító hatása, a magyar 

avantgarde önmagára ismerése, az önismeret 

fájdalma, egyben mazochisztikus öröme.  

S körülötte a „befoglaló forma”, a környezet 

sivársága; a művészet folytonos változása, 

benne a concept art kihívó tárgy-ellenessége 

Paizs lászló
68-as borotválkozótükör (csehszlovák gombostűkkel) 
A Shaving Mirror from 1968 (with czechoslovakian Pins), 1969, részletek / details
A művész tulajdona / From the artist’s own collection © Fotók / Photos: Eln, Ferenc

Konkoly Gyula
Főiskolai tanulmány / college Study, 1968, részlet / detail
Fővárosi Képtár Kiscelli Múzeum / Kiscelli Museum — Municipal Picture Gallery 

K i á r a m l á s  é s  d e l e j
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ists living abroad (many of whom played im-

portant roles in the international Avant-garde) 

had their retrospective exhibitions in Buda-

pest, with the official commentators heaping 

lavish praise on them. At the same time, the 

severity of internal censorship never abated: 

sometimes even the police were called in, as 

the case of the closing of the chapel exhibitions 

of Balatonboglár, for example. The exhibitions 

held around the turn of the decade displayed 

works composed in the spirit of informel, hard-

edge and kinetic art side by side, while the 

works of Hungarian artists representing the 

most recent developments, such as minimal 

art, concept art, arte povera, or hyper-realism, 

also made their first appearances.   

Most of the works offered sensitive, frank and 

authentic answers to the problems that the 

artists on the international art scene were cur-

rently struggling with. But that weighed very 

little with the critics controlled by politics. In a 

manner that was sometimes insensitive, some-

times crudely ideological, these critics, who 

often proceeded by sifting through the heaps 

of philosophical rubble and invariably took 

the standpoint of ultimate rejection, tried to 

describe, and to eliminate, the new tendencies. 

They were not entirely unsuccessful, either: 

between 1970 and 1975, several Avant-garde 

artists emigrated to the West, while many of 

those who remained here decided to give up 

lakner lászló
Kötél / rope, 1969, részlet / detail
Szombathelyi Képtár / Art Gallery of Szombathely 

Frey Krisztián
1968. augusztus / 1968. August, 1968, detail / detail
ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum
ludwig Museum — contemporary Art Museum 

S e c e s s i o n  a n d  M a g n e t i s m
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és nagyvonalúsága egy végtelenül kicsinyes 

világban, nos mindez kínzóan hatott. 

A dolgot jócskán leegyszerűsítve, nagyjából 

három „áramlat” figyelhető meg a kora hetve-

nes években: az egyik egy expanzív, szociológi-

ai természetű, a „sorsra” érzékeny, a politikai 

hatásokra közvetve-közvetlenül reagáló ten-

dencia, mely felhasználta a konceptualizmus 

és a performance eszközeit, és erősen kötődött 

a filmhez és a színházhoz is. 

Ironikusan apolitikusnak minősítette önmagát 

egy, az irodalom és a vizuális művészetek 

határán mozgó másik csoport, melynek tagjai 

a kívül-állást egzisztenciálfilozófiai gesztus-

ként élték meg. rövid manifesztumuk szerint: 

„... Az uNDErGrOuND … Nemhivatalos 

művészet. Olyan művészeti "mozgalom", 

amely nem támogatja és nem támadja az 

establishmentet, hanem kívül áll rajta.  

Ha támadná, létét ismerné el vele. Ha igazi, 

szervezett mozgalom volna, azzal is a felszíni 

világ játékát játszaná. Nem tiltja el híveit a 

politikai témáktól, hiszen egyáltalán nem 

tilt és parancsol, de ilyen téma felbukkanása 

mindig az illető művész magánügye.  

Az underground koordinátái szabadon mozgó 

koordináták. 

Mit akar a magyar underground? 

Azonosíthatatlan, elemezhetetlen, kívülálló, 

megfoghatatlan, korrumpálhatatlan művé-

szet lenni. PrIvÁtMűvéSzEt. 

Gyémánt lászló
Blues in the Night, 1968, részlet / detail

Magyar Nemzeti Galéria / Hungarian National Gallery 

Altorjai Sándor
Festmény vakoknak (Meleg kép) / A Painting for the Blind (A Warm Picture), 1971, részlet / detail

Fővárosi Képtár, Kiscelli Múzeum / Municipal Picture Gallery
letét: Első Magyar látványtár / loaned to First Hungarian Scenic collection 

részlet a kiállításól / view installation © Fotók / Photos: Eln, Ferenc

K i á r a m l á s  é s  d e l e j
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creative artwork altogether — some of them for 

good. At the same time, scores of artists who 

enjoyed state support began to apply, and thus 

to devalue, the stylistic marks and attitudes 

of the Avant-garde, with the result that these 

systematically vilified tendencies were diluted 

and made them more readily consumable: they 

could do it without “punishment”, because 

they had sold out their principles. By the mid-

1970s, the Hungarian Avant-garde, after having 

been burdened with constant and infertile 

misunderstandings, was thrown into a state 

of confusion. The confusion was exacerbated 

by the effect of concept art, which was at the 

same time deliberating and disorientating, 

along with the Hungarian Avant-garde discov-

ering itself, with all the pains and masochistic 

pleasures of such a self-discovery. And when 

you consider the drabness of the “surrounding 

settings”, the constant changing of art, with 

the arrogant hostility of concept art towards 

objects and its generosity in an incredibly 

small-minded world, you will see how tortuous 

the effects might have been.   

With a great deal of over-simplification, one 

could identify the presence of three “move-

ments” in the early 1970s. One of these ten-

dencies had an expansive, sociological nature, 

which was sensitive to “fate” and reacted, di-

rectly or indirectly, to political events, by using 

the artistic arsenal of concept art and perform-

ance, while also showing strong affinities for 

movies and theater.   

Ficzek Ferenc
Hátrahagyott kijáratok / Exits left Behind, 1970—73
Magyar Nemzeti Galéria / Hungarian National Gallery 

részlet a kiállításól / view installation

Konkoly Gyula
„Egy rózsaszál szebben beszél” (rózsa Goethének) / “A rose Speaks More” (A rose for Goethe), 1968, részlet / detail 

Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár / St. Stephen the King Museum, Székesfehérvár 

S e c e s s i o n  a n d  M a g n e t i s m
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Kihez szól? önmagához. A művészek 

egymáshoz. Mindenkihez, aki jóindulatúan 

érdeklődik iránta. 

Elismerést nem vár, de jól esik neki. 

Milyen kapcsolat van az undergroundosok 

között? — Baráti.” (Hap Béla: Halk magyar 

underground-kiáltvány, "Szétfolyóirat", 1. szám 

1973. február)

A harmadik csoport eredendően ugyancsak 

apolitikus volt, de folytonos összeütközése a 

hivatalos művészetfelfogással, aktivista esz-

tétikai és pedagógiai elvei kényszerűen mégis 

politizálóvá tették. ők a Bauhaus elveinek 

felhasználásával a művészet demokratizálást 

emelték programjukká.

Az elmúlt évtizedekben a valaha viszonylag jól 

dokumentált eseményeken (például az 1968-

as és 1969-es IPArtErv-, Szürenon, a 72-es 

r-klub beli, majd a balatonboglári kiállításo-

kon) reprezentálódó kortárs vizuális művészet 

számos antológiában és az egyéni pályák 

monografikus feldolgozásán keresztül már-

már pontosan ismerhető, nem derül ki viszont 

még nagy vonalakban sem, milyen közvet-

len hatással volt a magyar képzőművészet 

egészére a — leegyszerűsítve — hatvannyolcas 

események ereje.

A kiállítás célja tehát az, hogy az ismert, 

avantgardista tendenciák reflexiói mellett 

jelezze a hatás mélyebb és távlatosabb érvé-

nyét, s talán delejes erejét; rámutasson, hogy 

olyan pályákon is nyomot hagyott a korszak, 

melyek az eddigi köz- és szakmai megítélés 

Karátson Gábor
Jelenet Nappal, Holddal, csillagokkal, a két megfeszített latorral...
A Scene with the Sun, the Moon, the Stars and the two Bandits…, 1968
Magyar Nemzeti Galéria / Hungarian National Gallery 

Nádler István
Erőszak / violence, 1968 

ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum
ludwig Museum — Kortárs Művészeti Museum 

K i á r a m l á s  é s  d e l e j
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The other group, which operated on the border 

between literature and visual arts, ironically 

described itself as an apolitical movement. 

Its members interpreted their outsider at-

titude as a gesture of existential philosophy. 

According to their brief manifesto, “... THE 

UNDERGROUND ... is Non-official art. It is an 

art “movement”, which neither supports nor 

attacks the establishment; rather, it remains 

outside it. By attacking it, it would acknowl-

edge its existence. If it was a real, organized 

movement, it would, again, play by the rules of 

the superficial world. It does not ban its follow-

ers from addressing political topics, because it 

can neither ban nor command; but whenever 

such a topic emerges, that is the private affair 

of the artist concerned. The coordinates of the 

underground are free-moving coordinates. 

What does the Hungarian underground want? 

It wants to be an art movement that defies 

identification and analysis; one that remains 

an outsider; and one that cannot be sized up or 

corrupted. A PRIVATE ART. 

Who does it speak to? It speaks to itself; its 

artists speak to each other; and it speaks to 

anyone who takes an accommodating interest 

in it. Although it does not expect recognition, 

when recognition comes, it is appreciated. 

What kind of a relationship do members of the 

underground have with each other? A friendly 

one.” (Béla Harp: Halk magyar underground-

kiáltvány/A soft-spoken manifesto by the 

Hungarian underground, “Szétfolyóirat”, Vol. 1. 

February 1973) 

Maurer Dóra
Május 1-jei felvonulás mesterséges talajon

1971. May Day Parade on Artificial Ground
Magyar Nemzeti Galéria / Hungarian National Gallery 

Kondor Béla
ítélkező / the Judge, 1968

Magyar Nemzeti Galéria
Hungarian National Gallery 

© Fotók / Photos: Eln, Ferenc

lossonczy tamás
Jó és gonosz harca / the Battle 
of Good and Evil, 1957–71
Magyar Nemzeti Galéria
Hungarian National Gallery 

S e c e s s i o n  a n d  M a g n e t i s m
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szerint érintetlenek maradtak az egyetemes 

kortárs szellemi és politikai áramlatok befo-

lyásától, vagy, annak ellenére, hogy a művész 

kívül került, esetleg elrekesztődött a korra oly 

jellemző csoport-mozgalmaktól, munkáival 

viszont éppen ebben a tekintetben, vagyis a 

„hatvannyolcas-impressziótól érintettségben” 

autonóm értéket hozott létre. Magyarul:  

a tárlat az ismert új- és neoavantgarde 

skatulyán túl is igyekszik feltárni a periódus 

egyetemes értékeinek hatását a korabeli ma-

gyar képzőművészetre. és ez indokolja, hogy 

sok munka az 1968-tól időben távoli éveket is 

megidéz, hiszen 68 hatása — a képzőművé-

szetben bizonyosan — hosszú évekig jelen volt.

Kemény György
Gyerekkori önarckép / A Portrait from childhood, 1968, részlet / detail 

A művész tulajdona / From the artist’s own collection

Pálfalusi Attila
Magasabb szintű folyamat / A Process at a Higher level, 1969
Szombathelyi Képtár / Art Gallery of Szombathely © Fotók / Photos: Eln, Ferenc

K i á r a m l á s  é s  d e l e j
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By its nature, the third group was similarly 

apolitical, although its frequent clashes with 

the official position on art, along with its aes-

thetic and pedagogical principles and decidedly 

activist character, invested it with a political 

dimension. Its members elevated the democ-

ratization of art to an artistic program through 

the use of the Bauhaus principles.  

Although contemporary art represented 

at relatively well-documented events (the 

IPARTERV exhibitions of 1968 and 1969, the 

exhibitions of Szürenon, the R-klub of 1972 

and finally Balatonboglár) can more or less be 

reconstructed from numerous anthologies and 

monographs on individual oeuvres, it is not 

even remotely clear what kind of a direct influ-

ence the events of 1968 exerted on Hungarian 

art as a whole. 

The aim of this exhibition, in addition to offer-

ing the reflections of well-known Avant-garde 

tendencies, is to demonstrate the deeper and 

longer-lasting, perhaps even magical, impact 

of those events; to show that the period left 

a mark even on those artists who, accord-

ing to the consensus of previous public and 

professional opinion, were untouched by the 

influences of contemporary intellectual and 

political movements; it is also the aim of the 

exhibition to show that, regardless of the fact 

that they remained outside the art groups 

typical of the period, many artists were able to 

Kemény György
Karambol / crash, 1968
A művész tulajdona / From the artist’s own collection

Pinczehelyi Sándor
csillagok (utcakő) / Stars (coblestone), 1972
Paksi Képtár / Paks Gallery 

Bak Imre
lila-sárga-fekete / lilac-yellow-Black, 1968 
Magyar Nemzeti Galéria
Hungarian National Gallery 
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KIÁLLíTó MűVÉSZEK / THE ARTISTS: 

ALTORJAI Sándor 

ALTORJAY Gábor 

ATTALAI Gábor 

BAK Imre 

BALOGH István Vilmos 

BERCZELLER Rezső 

BIRKÁS Ákos

CSÁJI Attila 

DUCKI Krzysztof

EF ZÁMBó István  

ERDÉLY Miklós

FICZEK Ferenc

FREY Krisztián

GALÁNTAI György 

GÁYOR Tibor

GELLÉR B. István  

GULYÁS Gyula

GYÉMÁNT László 

HALÁSZ Károly

HARASZTY István 

HARIS László

HENCZE Tamás  

KARÁTSON Gábor

KEMÉNY György

KESERü Ilona

KONDOR Béla 

KONKOLY Gyula

LAKNER László

LOSSONCZY Tamás

MAURER Dóra

NÁDLER István

PAIZS László  

PÁLFALUSI Attila

PAUER Gyula

PINCZEHELYI Sándor 

SÁROS András Miklós

SISKOV Ludmil

ST.AUBY Tamás

TóT Endre  

TóTH Gábor

TüRK Péter

VESZELY Ferenc

tót Endre
Semmi sem semmi / Nothing is Nothing, 1971
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár / St. Stephen the King Museum, Székesfehérvár 

Gulyás Gyula
utcakő sorozat II. / cobblestone Series II., 1972
Magyar Nemzeti Galéria / Hungarian National Gallery 

St.Auby tamás
csehszlovák rádió / czechoslovakian radio, 1969, részlet / detail
Gulyás János és Kun Mária tulajdona / From the collection of János Gulyás and Mária Kun 

Attalai Gábor
Ellentétes sarkok / Opposite corners, 1970

JPM Modern Magyar Képtár, Pécs
JPM Gallery of Modern Hungarian Art, Pécs 
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create autonomous values  in the same area; 

that is, in being affected by the impressions 

of 1968. In other words, the organizers of the 

exhibition want to look beyond the familiar 

categorizations of new and neo-Avant-garde 

in order to be able to illustrate the impact of 

the period's universal values on contemporary 

Hungarian art. And this can explain why many 

of the compositions can evoke years far away 

in time from 1968, because the influence of 

1968 lived on for a long time — at least in the 

area of fine arts.    

Translation: Ervin Dunay

Galántai György
Ellenlépő / counter-Stepper, 1975, részlet / detail 

JPM Modern Magyar Képtár, Pécs
JPM Gallery of Modern Hungarian Art, Pécs 

Pauer Gyula
Pszeudo kocka / Pseudo cube, 1970, részlet / detail 
Magyar Nemzeti Galéria / Hungarian National Gallery © Fotók / Photos: Eln, Ferenc 

tót Endre
örülök, hogy itt lóghatok / I’m glad, that it can swag here, 1971
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár / St. Stephen the King Museum, Székesfehérvár 
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