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Szabó György

Mácsai

Önarckép, 1935, ceruzarajz, papír, 17,5x24,5 cm, j.: j.l.: 1935. III. 7.

E

lsd önarcképe (4. old.) néz szembe velünk, 1935-ből. Tenyérnyi ceruzavázlat,
egy megsárgult tankönyv hátoldalán. Tizenhárom éves (1922. április 5-én

született Budapesten), középiskolás. Az igény, hogy megörökítse magát a világban,
jellemezze személyiségét, nyilvánvaló. Az is, hogy kellő' rajzkészsége megvan ehhez.
Előképzettség nélkül is elmélyült, nyugodt, élethű portré, finoman rejtett félmosollyal.
Érezni rajta bizonyos szeretetvágyat.
Kevés ilyen meggyózd dokumentum ismeretes festői pályakezdésből.
Kétségtelen mindenekelőtt a tehetség. Más rajzokban is megmutatkozik ez, például a félegyházi Hunyadi utcáról, 1939-ből. Adottsága egyfelől a későbbi képzőművészeti iskolázottságnak köszönhetően teljesedik ki. Másrészt azoknak a drámai
eseményeknek, élményeknek a hatására, melyeket megélt. Ebből következik, hogy az
egzisztencia megannyi - személyes, de művészete révén másokkal is megosztható jellegzetessége képein örökre megmarad.
Ha most végigjárjuk e folyamat állomásait, igazolódni látjuk Leonardo megállapítását, mely szerint „a festő, aki csak szeme és ábrázolóképessége révén, de szellemének segítsége nélkül dolgozik, olyan, mint a tükör, amely mindent, amit elébe állítanak, visszatükröz, de nem tudja, mi az".
Mácsai, minél előbbre halad az időben (és minél több megpróbáltatást kénytelen legyőzni), egyre jobban tudja.
Fokozatos és folyamatos elmélyülésnek lehetünk tanúi nála. Ez a processzus
akkor lesz igazán követhető', ha megismerkedünk életének jellemző fordulataival. így
szinte a teljes huszadik századi magyar történelemmel, melyben megtalálta identitását, és realizálni tudta művészetét.
„Apám apja még rófösinasként

kezdte Nagyváradon

önálló boltot nyitott az Arad megyei Máesán. Nagy bajuszú,
rozó, kitűnő kedélyű öregúr volt, a Monarchia

a kiegyezés

volt. Az ő intenciójára

a család a Mácsai nevet az eredeti Lustig helyett. Apám végigharcolta
után vettejeleségül

anyámat,

később

kék szemű, örökké

minden nyelvén beszélt és írt, és

rul olyan szépen, mint Kossuth Lajos, kinek rajongója
borút az orosz fronton, hadapród-őrmes

évében,

az első

szivamagya-

vette föl
világhá-

térként ezüst vitézségi érmet kapott. A háború

egyfélegyházi

fűszeres

tizenkilenc

éves leányát. "

Nagy fordulat, amikor a család átkerül Budapestre.

„Kispolgári nívón éltünk, apám a Friss Zsigmoná és ár Doctor Guidó koporsógyár utazó ügynöke volt, s anyám, hogy ajövedelmet kiegészítse, ruhavarrást

vállalt.

Csak 1930 táján kezdett helyzetünk javulni, anyám varrodája szalonná avanzsált, de
itt sem működött több három varrógépnél, s apám változatlanul továbbutazott.
szobám gyerekkoromban

Külön

nem volt, albérlőket kellett tartanunk. „Helyem " egy dívány,

egyfél asztal és egy negyed szekrény. A Zichy Jenő utcai lakás arról volt nevezetes,
hogy az esztendő egyetlen napján, június 21-én sütött be ablakán a nap. így csillagászati célra kiváló volt, lakásnak kevésbé. Éjjel-nappal félhomály

derengett benne.

Nyilván akkor ivódott belém a pesti udvarok, sötét kapualjak, szomorú gangok

képe.

Szerencsére a vakációkat télen-nyáron Félegyházán töltöttem, az anyai rokonoknál, s
így az a földi város házai, tanyái, szélmalmai, a Szegedig húzódó szikes tavak világa
is benne él gyerekkori emlékeimben. "
Jönnek az iskolák - a jó nevű, Markó utcai Bolyai reáliskolába kerül az elemi
után.

Rajzcentrikus iskola volt, ábrázoló geometriát és szabadkézi rajzot egyaránt magas óraszámban

tanítottak. Mérnököket neveltek, legtöbben műegyetemisták

Óraközi szüneteim azzal teltek, hogy osztálytársaimnak

lettek.

rendelésre karikatúrákat

raj-

zoltam a táblára.
Emellett a főváros által vezetett Iparrajziskola (ma ez a Művészeti Gimnázium)
és számos magániskola kínált lehetőséget továbbképzésre.

Én leginkább az Örkényi-Strasser szobrászművész
tam, ittfejrajzot és estiaktot gyakorolhattunk,
mében is, ahol fametszettel,

vezette esti rajziskolába

jár-

de megfordultam Molnár C. Pál műter-

és rézkarccal foglalkoztunk.

Örkényi-Strassernál

Bernáth

Aurél korrigált.
1940-ben érettségizik, egy éve tart a második világháború.

A? írásbeli érettségi vizsga napján kiabálva futottak

a rikkancsok a Markó utcá-

ban: a németek bevonultak Párizsba... A család kedves hóbortnak tartotta, hogy festegetek, szívesen látta, de senki sem gondolta komolyan, hogy a mi köreinkből
„művész" legyen, különösen, hogy abból meg is éljen.

valaki

Aranydarázs, 1939, színes ceruza, tus, papír, 2 0 x 3 0 cm, j.: j.l.: Mácsai 1939 Palinak, Katinak

Hz egyetemeken numerus clausus nehezítette a Jelvételt,

a jövő

bizonytalan volt. így határoztuk el, hogy „praktikus "foglalkozás

után

nézek: litográfus, kőrajzoló leszek, ami akkor elismert nyomdai

szakma

volt, rokon a művészettel. (Sajnos azóta ez a kézzel rajzolt

technika

megszűnt.) így álltam be ipari tanulónak a Révai Nyomdába, majd a
háború után az Athenaeumban kaptam szakmunkás

bizonyítványt.

1943. október 4-én katonai behívót kap. A németek 1944. március 19-én megszállják az országot.

Egy vasútépítő munkaszolgálatos zászlóaljhoz kerültem. Püspökladány, Hajdúhadház,

majd Erdély, és 1944 szeptemberétől lassú vissza-

vonulás a közeledő szovjet csapatok elől. A sikertelen október 15-iHorthykiugrási

kísérlet

után

századunkat

Németországba

vezényelték.

November 9-én leszálltam a Bodrogolasziban lassító szerelvényünkről, és
felléptem

egy Budapest felé induló menekültvonatra. Bejutottam Pestre,

ahol mint háromszorosan felkoncolandó

egyén bujkáltam - éltem álnéven

- együtt Katival - az ostrom alatt, a felszabadulásig.
Gáspár Katit 1941-ben ismeri meg. Kati szülei fehérneműkészM
kisiparosok voltak, a Szent István körúton.

Földszinti udvari lakásuk és műhelyük jókedvű hely volt: bárki bármikor becsöngethetett, és kapott vajaskenyeret. Közel volt a Vígszínház, színészek, színésznők
bejártak néha. A háború alatt persze a műhely sem működött, mindenki
behívták, bujkált, vagy menekült...

is

szétszóródott,

én annak a nemzedéknek a tag a vagyok, amely-

nek az Appelplatz és a Malenkij Robot egyaránt ismerős. De a ceruzát a háború

alatt

egy percre sem tettem le.
Rajzolt bajtársat, keretlegényt, parancsnokot, mezőket a vasútépítés állomásain,
halottat a barakkban, és Pesten - nyomdai képzettséggel - hamis papírokat. A történelem egyébként igazságot szolgáltatott annak a ceruzának: 2001-ben Budapesten
kiállítást rendeztek a huszadik század emlékezetes tárgyaiból, s ezek között Mácsai
egyik hajdani ceruzája is ott volt. (Ezzel örökítette meg például a felrobbantott Lánc-

hidat (8. old.).)

A felrobbantott Lánchíd.
(részlet), 1945, ceruzarajz,
papír, 30x45 cm,
j.: j.l.: Mácsai 1945

Erdélyi menekülök II.
(vázlatkönyv rajz),
1944, ceruzarajz, papír,
29x20,5 cm,
j.: j.l.: Déda 1944. IX. 14.

Erdélyi menekülök III.
(vázlatkönyv rajz),
1944, ceruzarajz, papír,
29x20,5 cm,
j.: j.l.: Déda 1944. IX. 14.

Panosian néni csipkeblúzban, 1948, olaj, vászon, 8 0 x 1 0 0 cm, j.: j.l.: Mácsai 4 8

Öregúr fekete kalapban, 1945, olaj, falemezre kasírozott vászon, 7 8 x 5 6 cm, j.: j.l.: Mácsai

Rozika, 1939, olaj, kartonlemez, 70x50cm, ].: j.l.: Mácsai I. 1939.

Egy elegáns öregúr 1945-ból, 1945, olaj, vászon, 5 0 x 7 0 cm, j.: j.f.: Mácsai 945

Kati varr, 1953, olaj, vászon, 6 0 x 8 0 cm, j.: j.f.: Mácsai 53.

1945 tavasza nemzedékem számára létfontosságú pillanat. Az Andrássy út romhalmaz, a Képzőművészeti Főiskola ablakai betörve, a Lukács cukrászdában lóistálló: de
mámoros voltam, hogy élünk, huszad-harmincad
beragasztottuk

olajos papírral az ablakokat

magammal megszálltuk a Főiskolát,

és festeni

kezdtünk. Első társaim Bér

Rudolf Tamás Ervin, Schéner Mihály, Papp Oszkár, Hegyi György, Csernus Tibor,
Ország Lili, Scholz Erik, Sugár Gyula, Konok Tamás, Csanak Éva. Tanáraink Szőnyi
István, Barcsay Jenő, Füst Milán, Cs. Szabó László, Rabinovszky Máriusz.
Osztályvezető tanárnak Bernáth Aurélt választja.

Első főiskolai

képeim többnyire „beállított" arcképtanulmányok

voltak. Az 1945

utáni élet alakjai: deklasszált idősférfiak és nők, régies ruházatban. Mai szemmel valósággal történelmi alakok. „Panosian néni csipkeblúzban" (10. old.), „Egy elegáns öregúr
1945-ből" (13. old.), „Hölgy lila szalaggal".

Tompa színvilágú képek. Később érdek-

lődésem - nyilván a Bernáth-osztály hatására - kinyílt a színek felé, oldottabb képek
keletkeztek, szabadtéri és enteriőr témák. („A szatócsbolt" (26. old.), „Kati a verandán"
(27. old.), „A kompnál",

„Költözködés"stb).

Bernáth Auréllal való kapcsolatom feszült,

boldogtalan

viszony volt. Tulajdon-

képpen nem voltunk egymáshoz valók.
Sokat tanultam tőle, becsültem ízlését, színérzékét, kultúráját, de a lényeget, a
szemléletet tekintve ellenálltam, és őezt érezte. Négy esztendőn át harcoltunk

egymással

és egymásért. Az én szemléletemet túlságosan objektívnek, tárgyszerűnek,

földhözra-

gadtnak

tartotta.

Mindkét fél kitart véleménye mellett, ami oda vezet, hogy 1949-ben - mindkettejük „bánatára és bocsánatkérések közepette" - szakítottak egymással.

Az őszi félév kezdetén, veszni hagyva az utolsó év vizsgáit, kiléptem

afőiskoláról.

1949 őszén megélhetése érdekében nyomdai képszerkesztést és illusztrátori
állást vállal. Két éve nos, Katival 1947 januárjában házasodtak össze. A művészi
munkát nem hagyja abba, és az 1950-re egyedüli hivatalosan elismert képzőművészeti stílussá vált szocialista realizmus idején sikereket arat.

1950fordulatot

hozott az egész magyar művészeti életben, és így az én életem-

ben is... ez volt az Első Magyar Képzőművészeti Kiállítás éve.

Portré v á z l a t o k az A r a t ó s z t r á j k című képhez, 1 9 5 2 , ceruzarajz, papír, 2 1 x 2 9 , 7 cm, j.n.

Tanulmányrajz az A r a t ó s z t r á j k című képhez, 1 9 5 2 , ceruzarajz, papír, 2 1 x 2 9 , 7 cm,
j.: b.k.: 1952 szept. 3

Breznay József és Mácsai István:
Aratósztrájk 1894-ben, 1952, olaj, vászon, 2 0 0 x 4 0 0 cm, j.: j.l.: Breznay-Mácsai 52

Két képét vették be és vásárolták meg e tárlaton, az egyik „Épül a falu", a másik
„Reggel a gyermekotthonban" címet viseli (utóbbiból postai dísztávirat is készült).
Már meg tudott élni tehát alkotói munkájából is, így állását feladta. „1950 és 1956
között minden magyar képzőművészeti kiállításon részt vett - jegyzi fel a róla 1981ben közzétett monográfiában Csapó György. Kompozíciói sok elismerést arattak.
„Ezek közül a leginkább emlékezetes a Breznay Józseffel közösen készített „Aratósztrájk" (17. old.), mely egy 1884-es esemény felidézése volt."
Némi magyarázat
a szovjet

divat szerinti

úgynevezett.
s kiállított

szükségeltetik
„kollektív"

„Kukrinyikszi"
nálunk

ahhoz, hogy mi az oka a sok „közös kép",
mű létrejöttének.

csoport, mely afestők

Működött

monogramjaiból

ugyanis

odakint

állt nevében

azaz
egy
össze,

is.

Mások is festettek „párban": Kádár György-Konecsni György (Dózsa tábora),
Imre István-Szentgyörgyi Kornél (Almaszüret), Pór Bertalan és tanítványai (Rákosi
Mátyás a Parlamentben), stb.
Komoly készülődés folyt,

a kiállítást

ték meg, sőt, a minisztériumtól,
latok bemutatása

alapján)

nagy hírverés és műterem-látogatások

a szakszervezettől,

előleget is lehetett

vagy akár a Honvédségtől

előz(a váz-

kapni.

Az Aratósztrájk többalakos kompozíciója a régmúlt egyik első" honi szociális összecsapását mutatja meg, ennek emléke akkor még, a népi írók könyveinek elemzései révén
benne volt a köztudatban. Természetes tehát, hogy ha „szocialista realizmus" a kívánalom, egy sokat emlegetett drámai jelenet kerül vászonra. A feltűnést keltő" - mert míves
- kép azonban olyan kritikát is kapott, mely jelezte: nem elég a tárgyilagosság. „Breznay
József és Mácsai István „Aratósztrájk"-ja nagyigényű és alapjában sikeres vállalkozás.
(Szabad Nép, 1953. január 9.) A gondosan megfestett, tipikus parasztfigurák mellett dicséretes az is, hogy a festők nem féltek a sötét, viharos időket ébresztő témánál sem a
kegyetlen tűző" naptól, amely mintegy az összeütközés belső" hőfokát is érzékelteti.
Azonban pusztán az atmoszféra nem elég a konfliktus jellemzésére. A parasztok arcában, mozgásában, testtartásában jobban kellett volna érzékeltetni a tömeg harcrakész elszántságát. Akkor a csendőrök és a gazdatiszt sem pöffeszkedhetnének olyan magabiztosan, mint ha nem is volna mit tartaniok a fenyegetően csillogó kaszáktól."

Breznay József
és M á c s a i István
modellt állva az
„Aratósztrájk" című
képhez, 1 9 5 2 ,
fotó: Falus Károly

A mai szemmel nevetséges, de a maga idejében veszélyesen voluntarista cikk
olyan „osztályharcos" szemlélet jegyében bírál, melyben már - a „tipikus", akkoriban
elengedhetetlen figura-ábrázolási óhaj mellett - néhány riasztó indulat, például a
gyűlölet is felsejlik. Az ilyen hangok feltehetően szerepet játszottak a későbbi - okos,
higgadt, kizárólag a szakmaisághoz ragaszkodó - visszavonulásban. Pedig úgy látszott,
kivéve egy-egy ilyesféle megjegyzést, a fogadtatás egyértelműen sikeres. Hiszen Mácsai
István 1950 és 1956 között minden magyar képzőművészeti kiállításon részt vehetett.
„A szuhakállói bányászok megmentése" (21.old.), „Kalocsai pingáló asszonyok"
(22. old.), „Messerer tanítja a magyar balettművészeket" (23. old.), „Dolgozók az
Operában", „A bányászok majálisa" (25.old.). Mint címük is mutatja, többalakos zsánerképek, teátrális kompozíciójuk megfelel a kor elvárásainak.
Egy-egy apró részlet azonban elárulja Mácsai alkatát, figyelmének természetét:
a szovjet Messerer mester furcsa kis székének csavart lábain, a zongora vagy a tonettszék ívein, a lányok mozgásritmusán kényszeredettség helyett valódi festői érdeklődés
mutatkozik...
Ezek az évek a kanier évei voltak számomra.

Kárpótolni akartam magam a háború-

ban elvesztett évekért. Tagja lettem a Képzőművészek
vezetfestő-szakosztályának:
elsőfokozatát

Szövetségének,

két ízben kaptam Munkácsy-díjat.

Breznay Józseffel közösen az „Aratósztrájk"-ért.

harmadik fokozatát

az „színvonalas

titkára a

Először a

szakszer-

Munkácsy-díj

Másodszor a Munkácsy-díj

portréfestményei"-ért.

Az akkori Magyarországon minden lehetőség nyitva áll előtte: kisvártatva dédelgetett művész lehetett volna. Csakhogy Mácsai igényesebb és lelkiismeretesebb annál,
hogy külső igényt kövessen, bármilyen elvi követelményt, akár divatot. Mint ahogy
más - nyugati, akkoriban Budapesten tiltott, de későbbi külföldi útjain közelről megismert - egyéb koncepciókat sem.
Naplója tanúsága szerint már 1954-ben elhatározza, hogy változtat a tematikán,
a stíluson is. Megérti, hogy a sokalakos kompozíció és a drámai hangvétel nem az ő
világa. Intimebb, bensőségesebb, saját piktúrára vágyik. A nagy „feladat-kompozíciók"
mellett újra kezd mindent a „kályhától" indulva: rajzol, tanulmányokat csinál, portrékat fest. „Kati varr" (14.old.),

„Klárika", „Önarckép pizsamában".

Tanulmányrajzok „A szuhakállói bányászok megmentése" című képhez,
1953, szén, papír, 5 0 x 7 0 cm, j.: j.l.: Mácsai 53

A szuhakállói bányászok megmentése, 1953, olaj, vászon, 1 5 0 x 2 4 8 cm,
j.: j.l.: Mácsai István 1953

A b á n y á s z o k m a j á l i s a , 1 9 5 8 , olaj, vászon, 1 2 0 x 1 8 0 cm, j.: j.l.: Mácsai István 1 9 5 8

Messerer tanítja a magyar balettművészeket, 1953, olaj, vászon, 120x180 cm, j.n.
(megsemmisült)

Tanulmányrajzok a „Kalocsai pingáló asszonyok" című képhez,
1955, szénrajz, papír, 5 0 x 7 0 cm, j.: j.l.: Mácsai

40-50

év távlatából szemlélve „szocreál" képeimet, bizonyos

gondolok rájuk. Én nem sanda gondolatokkal
ra az tette lehetővé, hogy Jestő
mentek, vagy a Bábszínházba

meghatottsággal

vettem részt a „szocreálban",

legyek. Voltak, akik más utat választottak,

számomállásba

bábokat tervezni, mint Ország Lili, de nemfestettek

tör-

ténelmi képeket.
Mácsai István a kezdeti évek után a lehető" legfontosabbat választja az alkotói
pályán: a személyességet. Rainer Maria Rilke, egy fiatal költőnek írott fiktív leveleiben ugyanezt tanácsolja: ne fogadjon el tanácsot senkitói, mélyedjen el önmagában,
mert különben nem tudja megnevezni a világot. „Megmondani például akárcsak annyit:
mi is az a pohár?"

Ekkorra összekavarodott

bennem minden; az elmúlt esztendőkről kiderült, hogy

minden eredményem káprázat volt, ami erény volt, bűn lett, ami bűn volt, erény, mindaz, amitfestettem, fabatkát
1956-ban

sem ér, az egész szocialista realizmus „szocreál" csupán.

aztán mintha az újrakezdéshez adott történelmi segítség lenne, egy tank-

lövedék szétrombolta Mártírok úti lakásunkat,
meghúzni

semmink nem maradt, Apámnál kellett

magunkat.

1957-ben nyolc hónapot tölt Párizsban. Analitikus szemmel figyeli a klasszikusokat. Közelről látja a különféle „izmusok" újabb kibontakozását s az ezzel kapcsolatosan kialakult képkereskedelmi sürgés-forgást.

Kalocsai pingáló asszonyok (színvázlat), 1955, olaj, karton, 20x30 cm, j.n.

Falusi szatócsbolt, 1947, olaj, vászon, 50x70 cm, j.: b.l.: Mácsai

Nyári délután, 1947, olaj, vászon, 70x50 cm, j.: j.f.: Mácsai 947

Villamosremiz a Margit hidnál, 1947, olaj, vászon, 5 0 x 7 0 en, j.: j.l. Mácsai 47.

Bécsi alkonyat, 1957, olaj, vászon, 5 0 x 7 0 cm, j.: j.l.: Mácsai 957.

Ebben a nyugtalan kutatómunkában nem csak a szakmai elmélyülés igénye
munkál. Hanem az individuum szabad kibontakoztatásának parancsa is, mely ettől
kezdve egész életútján vezeti.
1958-1959-ben háború, iskolák, izmusok és ifjúsága múltán új hangon szólal
meg. És 1960 megnyitja a termékenység és az összetéveszthetetlen, „mácsaisnak"
nevezett nyelv kialakulásának évtizedét.
Ez időtói mindvégig megmarad a tárgyiasság humánus keretein belül. A képi asszociációk érzelem- és gondolatfelszabadító hatását - látjuk majd - nem mellőzi.
Mácsai tiszteli, sőt egyenesen a lét ajándékának tartja, hogy látunk, és a vizualitás eredetiségén soha nem változtat, de természetesen nem vonja vissza magát: benne van
képeiben. Ő, személy szerint, és lét-értelmezését, filozófiáját művein keresztül feltárja
mindenkinek. De szabadsága fegyelmezett: Max Ernst Lautréamont idéző" definíciója a
szürrealizmusról - egy varrógép és esernyő" találkozik a műtőasztalon - nem illik rá.
Mácsai minden jelenete, mégha mesés vagy akár fantasztikus is, világosan értelmezhető". Szuverenitásának, magabiztosságának, valamint sejtelmes - széptani kifejezéssel: poliszenzikus poézisének első" jele a „Csendélet rákokkal" (31. old.).
Nehéz három esztendő

volt. Pályám

tanulmány utakból sem hasznosítani.
momra. Expresszív
sikerületlen

is, dekoratív

A nonfiguratív

is és egyszerű

képeim jól tükrözik zaklatott

zebbé vált, felmerült,

hogy visszamegyek

És akkor - nagyon

mélypontján

nehezen

az új szoba hangulata

is akartam

a

idegenek

lenni, akkori

tudtam
voltak

a

szá-

félbenmaradt,

Anyagi helyzetünk

is nehe-

nyomdába.

tudok számot

adni róla, hogyan,

történt valami. Egyszerű

60x80-as

arról,
kis kép
talán

(egy Baross utcai műtermet béreltem akkor), talán más:

azon-

a kezemben

Színes is, modern is, egyszerű
iránti

Talán a látvány különössége

legföljebb

segített hozzá,

nal éreztem, hogy megvan:
helyet ad a részletek

irányzatok

lelkiállapotomat.

hogy mikor: 1959 nyarán egy csendéletben
volt, vörös rákok egy fehér tányéron.

álltam. Nem sokat

van, az új stílus, az enyém, csak az

is, de egyszerűsége

mellett végre lelkifurdalás

enyém.
nélkül

szeretetemnek.

A „beállított" csendélet valóban új, és mindjárt többféle hangot üt meg. Maga a
magasra helyezett nézőpont, a „rálátás" dinamikája is új energiákat mutat, az asztal

Csendélet rákokkal, 1 9 5 9 , olaj, v á s z o n , 6 0 x 8 0 cm, j . : j.l.: Mácsai 9 5 9

A csirke, 1 9 6 0 , olaj, vászon, 8 0 x 6 0 cm, j.: j.l.: Mácsai 6 0

és a zsámoly vízszintes felületei szinte lebegnek a hűvös színű padló fölött a térben,
a kendo" fehérének és a rákok narancsos színének felszabadultsága erősíti a kompozíció mérlegelt arányait: körök, síkok és ideges egyenesek metszik egymást: a fegyelem és a rácsodálkozás jókedvének együttese adja a kép eredeti hangulatát.
Ez a csendélet 1959-ben már az individuum meditációs önállóságát mutatja. Az
élet gazdag: szép is. Amint kiszolgáltatott és tragikus is. Ezt a megrendülést érezzük
abból a mesterien egyszerű képből, mely 1960-ban született és „A csirke" (33. old.) címet
kapta. Ebben a 80x60 centiméteres olajfestményben az „ítélet" lényegi természete mutatkozik meg. Az elkerülhetetlent hangsúlyozza a zárt tér és a falon a közönyös tárgy,
a lefolyó, melynek a vér lemosásában jut majd szerep. Az élőlény már megadta magát,
túl van a szabadság illúzióján, mozdulatlanul csüng a madzag, amellyel megkötötték.
Az ilyen kép senkinek a kegyét nem keresi: sem a hatalomét, sem az egyszerű
látogatóét. Európában másutt nem volt még ideje a „proteszt"-nek, ez már az. Nem idilli otthonok falára való mű. Korkép: üzenet a XX. század közepéről. Nem csak az áldozatról beszél: a láthatatlan szereplórol is, aki a csirkét kikötötte, és biztosan visszatér.
Egzisztenciánk egyik (halk és komor) értelmezéséről van szó, ráadásul a kötelező"
állami optimizmus periódusával szemben. Ez lesz Mácsai filozófiájának egyik lényeges
eleme.
Első" önálló kiállítása 1960 májusában (Csók Galéria, megnyitja Pogány Ö. Gábor)
még nem hoz egyértelmű sikert.
Talán azért sem, mert az új anyag kevés lévén, kiegészítettük
Munkám

eredményessége

és a magánélet

mutat. A rákos csendéletfestése
életemben

idején született

először igazi műteremhez,

nek a hatása

bizonyosan

benne

hanem „belülről" is tettenérhető
60x80-as

valamiképp

mindig

első fiam: János,

van későbbi

a hatvanas
vásznak

munkáimban:

jutottam

Ennek a hely-

nem csak

években készült képeimben.

is.

párhuzamot

és akkor

a Dunára néző Belgrád rakparton.

szoba és a kilátás tágassága felszabadítóan
tozott, az eddig főleg

alakulása

régi képekkel

háttérként,

A hely, a nagy

hatott rám, még képeim mérete is megvál100xl20-assá

válnak.

János fia után megszületik 1961-ben Pál is, családi élete kiegyensúlyozott. Újabb
párizsi és olasz tanulmányút következik, majd eljut Amszterdamba és Londonba.

Rozi néni, 1 9 6 3 , olaj, vászon, 9 0 x 7 0 cm, ).: j.f.: Mácsai 63

Tengeri csigák, 1 9 6 5 , olaj, farostlemez, 7 0 x 4 0 cm, j.: j . l . : Mácsai

Ezek az utak teli vannak múzeum-látogatással. Sajátos műfajú jegyzeteket csinál: a
szöveget golyóstollal rajzolt Leonardo, Dürer, Vermeer, Breughel-idézetekkel illuszrálja. A
Magyar Nemzet közöl majd ezekből egy sorozatot a hetvenes-nyolcvanas években.
Szemlátomást erősödik magabiztossága: rendkívüli részletérzékenység és nagyvonalú kompozíció egyesül „Háború" (37. old.) című képében (1961). Megannyi alapvető'
élmény, családi és történelmi esemény, tapasztalat-hordalék összegzése az aprólékos
gonddal egymásra zúdított családi tárgyakkal, romokkal, s rajta a néző' belsejébe
pillantó? hunyorító? kacsintó? jelképes vadállattal.
Ez a vadállat a valóságban
Misa nevezetű
megvakult.
a

kandúrja,

egy szelíd macska

mely egy éjszakai

volt; afélegyházi

szerelmi

verekedés

Itt minden egyes tárgy valódi, konkrét, az ingaórától

nagyapai

udvar

nyomán f é l

szemére

az esküvői

fényképig,

kiráncigáltfilmszalagig.
Az egyedi, nagyon személyes emelkedik itt általánossá.
Míg készült, féltem

rejtegettem.

ettől a képtől, nehogy belezuhanjon

Ma már negyven év után nem restellem:

és, ha

az anekdotába.

Sokáig

anekdota?

Érezhető'a zaklatottság és harag, a rontás elleni düh, az elvesztett idő" fölött érzett
keserűség.
Ezt követi ugyancsak 1961-ben az az emblematikus kép, amely már nem egy
mindennapi konyhai jelenet következetes szemlélése által válik szimbólummá, hanem
már maga az ábrázolt jelenség is szimbolikus.
Az „Oroszlán" (38. old.) Mácsai István egyik legismertebb festménye lett, meghökkentő' asszociatív készséggel rögzítve a megélt évtizedek egyik alapvető" történelmitársadalmi tartalmát: a bárhonnét, bármikor (akár a bérház emeleti külső" folyosójáról, azaz a gangról) megjelenő" halálos fenyegetést. Érthető", világos, frappáns mű, nem
ok nélkül lett Magyarországon azonnal népszerű, s életművének egyik karakterisztikuma. Ez a kép nem degradálható a szimbolizmus vagy a szürrealizmus kategóriájába, mert az oroszlán váratlannak tetsző" belopakodása valóságfeletti ugyan, a század
eseményei között edzó'dött néző" mégis lehetségesnek érzi a jelenetet. Lélektani hatása
eredeti: a finom színvilág, a klasszikus kompozíció szinte elaltatja a szemléló't, akiben
így komplementerként, fokozott erővel támad fel az atavisztikus félelem.

Háború, 1 9 6 1 , olaj, farostlemez, 7 0 x 1 0 5 cm, j.: j . l . : Mácsai 1 9 6 1 .

Az o r o s z l á n , 1 9 6 1 , olaj, vászon, 8 0 x 6 0 cm, j.: b.f.: Mácsai 61

Pesti g a n g , 1 9 6 3 , olaj, vászon, 9 0 x 7 0 cm, j.: j.l.: Mácsai 63

Ezt követi hamarosan, három esztendővel később másik híres képe, a „Pesti
gang" (39. old.), ahol a nagyvárosi lakó jól ismert terepe (ellentétben az oroszlán
mögött éppen csak sejthetővel) teljes szépségében bontakozik ki.
Az egykor tökéletes bérpalota megkopott, monumentális díszletében ül egy jámbor, fehér kutya, a mélybe (nyilván a szabadulást jelentő" kapu felé) néz mozdulatlanul.
Korunk egy másik jellegzetességének, a magánynak ritka erejű képi megfogalmazása
ez. Ennek is összetett a hatása: a festői nagyvonalúság: a rajzi gazdagság, a tartózkodó
színvilág külön-külön is hatásos szólamai, a filmsnitt-szerű „jelenet" lassú drámaisága, a szereplővel való nézői azonosulás együtt teremtik meg a kép polifóniáját.
Az 1960-as évek elejének felszabadult, termékeny periódusában portréfestészete
is kiteljesedik. Ifjúkora óta meglévő" vonzódása az emberi arc, a személyiség megragadásához érett formában jelenik meg. Jelentós portrék születnek: „Vili bácsi" (46 old.),
„Sikuta Gusztáv" (45. old.), „Poldi" (44. old.), „Gyöngyi" stb. Ezeknek az arcképeknek a
modora a németalföldi portréfestészetben gyökerezik, az elmélyült megfigyelés, a
szereplővel való türelmes kapcsolat nyugalmában. A portré általában interieur-ben
jelenik meg, legtöbbször Mácsai saját műtermének szegletében, ezzel teremtve intimitást, egyfajta szemérmesen „vallomásos" háromszög - viszonyt az alkotó, a portré
alanya, és a kép nézője között. Arcképfestészete egész életművének egyik vezető" szólama.
Két másik témakör is véglegessé válik piktúrájában a hatvanas években: a városkép és az akt. Az architektúra, a városi ember környezete a panorámától az intim
építészeti részletekig helyet kér műveiben, nyilván a gyakori külföldi tanulmányutak
nyomán is, („A firenzei Dóm" (42. old.), „A velencei Szent Márk tér" (43. old.)). De elkezdó'dik a jellegzetes és a későbbiekben sokféle hangulati, gondolati szólamot bontó
pesti képek sora is („Pesti utca 1961-ból" (41. old.), „Dunapart", stb). Az akt, mint
tipikus enteriőr-műfaj állandó motívum palettáján, de legismertebb aktja meglepő
módon épp városképben jelenik meg: („Dunaparti Vénusz", 1964 (49. old.)). A csendélet világában is történik egy és más; így megjelenik a „botanikai csendélet".

Ez voltaképpen gúnynév: kollégáim nevezték el így egyes virágképeimet. A nagymarosi művésztelep domboldalán markoltam fel egy csokor vadvirágot, és azon frissiben nekiestem egy hegyes ecsettel, hogy kibogozzam

a vékony bibeszálak,

porzók és

Pesti utca 1961-ból, 1961, olaj, vászon, 1 0 5 , 5 x 1 6 0 , 5 cm, j.: b.l.: Mácsai 61

A firenzei Dóm, 1 9 6 0 , olaj, vászon, 9 0 x 7 0 cm, j.: b.f.: Mácsai 6 0

A velencei Szent Márk tér, 1 9 6 5 . , olaj, farostlemez, 6 0 x 1 0 0 cm, j.: j.f.: Mácsai 6 5 .

Poldi, 1 9 6 5 , olaj, farostlemez, 4 0 x 4 6 cm, j.: j.f.: Mácsai 65

Sikuta Gusztáv, 1 9 6 4 , olaj, farostlemez, 4 7 x 4 6 cm, j.: j.f.: Mácsai 64

Vili bácsi, 1 9 6 5 , olaj, farostlemez, 4 5 x 3 7 cm, j.: j.f.: Mácsai

Gyula, 1 9 6 5 , olaj, farostlemez, 4 5 x 3 7 cm, j.: j.f.: Mácsai

szirmok rajzi titkait. Közben megkísérelve, hogy a természetrajzi ábra egyúttal „kép"
legyen. Ez a düreriJeladat

alkalmanként

sikerült is, nem sokszor. De azt a néhány

képet, amely ezzel a szándékkal elkészült és „olyan" lett, nagyon a magaménak

érzem.

Ezekből a festményekből áll össze 1965 decemberében a második budapesti kiállítás, szintén a Csók Galériában, szintén Pogány Ö. Gábor megnyitójával. Ez az
anyag már egységes. Figyelmet kelt és kritikusi vitákat. Ekkor indul el az a polémia,
amely Mácsai munkásságát szinte a mai napig végigkíséri. Lényege, hogy a publikum
nagy része lelkesedik érte, mert „érthető", a kritika pedig fanyalog, mert „maradi".
(Érdekes dokumentumok a kiállítások vendégkönyvei, melyekben dicséret váltakozik
szidalommal, ódai hangnemtől az obszcenitásig.) A Mácsai kiállítások nagyjából ötévenként követik egymást. Pesten, vidéki városokban, és ahogy a politika engedi, külföldön. Legfontosabbak a Műcsarnokban 1978-ban rendezett retrospektív tárlat kilencven festménnyel, a müncheni Rutzmoser Galériában tartott kiállítás 1982-ben, az
amszterdami Breughel Galériában 1984-ben.
A hol jobban, hol kevésbé enyhülő légkörben európai utazásai után 1966-ban
Amerikába látogat. Ez az utazás váratlan igazolást hoz számára, megerősíti abban,
hogy helyes úton jár. Azt várnánk, hogy egy ennyire európai gyökerű és látásmódú
művész idegenül mozog majd a kor Amerikájában, ahol a modernség számtalan változata és a tömegművészet virágzik.

Ezzel szemben az Amerikában talált piktúra meglepőén kedvemre való volt. A tejes
- politikai és lélektani - szabadság lehetővé teszi, hogy minden művész a maga alkata
szerint dolgozzon - feltéve, hogy megél belőle. A tejesen idegen világban és környezetben
olyan élő művészetet (és művészeket) ismertem meg, akikről soha nem hallottam, és akikben magamra ismertem. Ezek az irányzatok a párizsi avantgarde befolyása alatt álló
magyar orientáció szűrője miatt alig-alig jutottak

be hozzánk. A tehetséges

kanadai

Christiane Pflug és a nagyon nagy művész, a pennsylvániai Andrew Wyeth nevét akkor
hallottam először. Pedig egy egész iskola támadt körülöttük, egy amerikai

naturalisztikus

iskola, a legnemesebb értelemben vett vermeeri hagyomány alapján. Nem a fotonaturalisztikus irányzatra gondolok, melynekJő képviselői Estes vagy Bravo stb; ezekkel Wyeth és
köre szembenáll. Ők változatlanul a szemükkel kívánnak látni és a

kezükkelfesteni.

Dunaparti vénusz, 1 9 6 4 , olaj, farostlemez, 8 4 x 1 3 0 cm, j.: b.l.: Mácsai 1 9 6 4

Júniusi csendélet, 1 9 6 3 , olaj, vászon, 8 0 x 6 0 cm, j.: j.l.: Mácsai 63

Ebben a mondatban lelhetjük meg Mácsai István ars poeticájának lényegét.
A hatvanas évek végén, amerikai útja után, elképzeléseiben megerősödve dolgozik tovább. Újabb képeit harmadik pesti kiállításán mutatja meg, újra Csók Galéria és
Pogány Ö. Gábor, 1973-ban, negyven képpel. Itt már szerepelnek a botanikai csendéletek, itáliai és kanadai városképek, a világvége, a karácsonyfa, több pesti városrészlet
és kapualj. D. Fehér Zsuzsa ezt írja ismertetőjében: „Mácsai művészete végletek között
vergődő" festészetünk közepette nem változott; nem írt le vargabetűt; tisztább, egyszerűbb
lett. Ábrázolása megőrizte a szigorú természetelvűséget, de sokkal összetettebb, mint
korábban. Modelljei a csendnek, a nyugalomnak alig elképzelhető légkörét árasztják.
A festő" naplójában leírja, hogyan jutott egy váratlan elégtételhez.

Meglepetésemre

déltájban bejön a kiállításra Bernáth Aurél. - Hallom, mondja,

hogy itt valaki komolyan vesz valamit. Lássuk. Szégyenlősen visszavonulok,
nézelődik, főleg az arcképek előtt. Végül hozzám lép, most ővan zavarban.

őhosszan
Gratulálok.

Fiam, maga ott talált aranyat, ahol senki se kereste!"
A kritika többnyire még mindig értetlen. Nehéz helyet találni egy egyéni stílusnak a konzervatív szocreál és az ekkorra megerősödő' avantgard irányzatai között.
Maga Mácsai is címkét próbál keresni.

Én nem tudom, hogy minek is neveztessék az a stílus, módszer, modor, eszköz,
melyhez művészek, írástudók,

az általam gyakorolt

tevékenységet

sorolni

szokták.

Maga a dolog a művészettörténetben hivatalosan állítólag Texas Állam San Antonio városához kötődik - ennek múzeuma nyitotta meg 1981. március elsején azt a kiállítást,
amely azután végigviharzott az Egyesült Államok számos államán, megyéjén és városán, és először New Realism címen lett ismert, - később ahány kiállítás és helyiség anynyi nevet kapott: real, really, super real, contemporary real - végleges neve nincs és talán nem is lesz. Itt lett ismertté Pearlstein, Leslie, Wyeth, Murphy, Estes, Maury, stb. Az
egész „valami" (még csak azt sem mondom, hogy „mozgalom ") bár biztos
de a nevét keresi. Még hiányzik az újságíró, akiMonet-ra rámondta, hogy
Magam, házi használatra,
autenticitás.

jmpressioniste".

arra, amit csinálok, azt a címkét akasztottam:

utcai realizmus. Mindegy, ki hogyan fest, főképp,
Vagyis a hitelesség.

önmagában,
Pannónia

hogy hogyan nevezi: a lényeg az

A hetvenes években nyugodtan dolgozik. A „Műteremben" című akt-enteriőr
következik, majd egy Marika nevű lányról festett arcképsorozat, s újabb aktok. Már a
„Dunaparti Vénusz" (49. old.) sejtetni engedte 1964-ben, hogy Mácsai nem a meztelenségért vetkőzteti le a női testet, hanem a férfi-nő" kapcsolat mélyebb tartalmait kutatva a feltárulkozás mögött is mindig magányos réteget, a titkait ruhátlanul is megtartó
nőiséget keresi. („Lilla" 1974-ból, a „Pihenő modell" 1976-ból, a „Tanulmány japán
fametszettel" egy évvel korábbról). Ugyanebből a korszakból való egy érdekes portré,
Kaján Tiboré, mely megérdemelten kelt feltűnést a hatvanas évek fellendülése után
mindinkább lanyhuló szellemi életben, melyet a pangás periódusának is neveznek.
Ebben a csíkosinges

mutat. Egy olyan előadásmódbeli
mi változás

is áll. Valószínűleg

műteremlakásba
oldottabb

költöztünk,

effektusokat

(56. old.) megjelent

Kaján-arcképben
változásról

van szó, amely mögött mélyebb,

az új műterem világítása

a Pannónia

valami, ami új irányt

utcába,

tartal-

hozta ezt elő. 1972-ben

melynek

diffúz világítása

új

lágyabb,

mutat.

Finomabbak a fények, lágyabbak a kontúrok, világosabbak az árnyékok. Képeinek alakjai a Kaján-kép óta egyre többször jelennek meg féloldalas, rövidült, háromnegyed-profilos látásban, egyre több bujkáló árnyék simítja az arcokat, reflexek jelennek meg, ellenfények, és „furcsa" képkivágások.
Úgy éreztem, hogy jobban

a humánum Jelé

emberség Jelé. Ez azzal a veszéllyel járt,

kell ásnom

magam,

a kifejezés,

hogy távolodni kell az „artisztikumtól",

ugyan veszély, és ha csak nem tudom az artisztikumot

valamilyen

az

ha ez

magasabbJokon

megmarkolni.
E felismerés nyomán kiszélesedik témaköre, újabb - és ugyancsak meggyőző „mácsais" sajátosságok jelennek meg. Olyasmiket fedez fel és rögzít, melyek eddig
nemigen tartoztak az úgynevezett „magas művészet" témakörébe, sőt látókörébe sem.
így bukkan fel, majd marad meg állandónak festészetében a nagyváros intim részleteinek kutatása. A huszadik század második felének köznapi Budapestje sokszor lehangoló, máskor egyenesen nyomasztó, olykor groteszk élettere tárja fel vásznain zaklatott poézisét, a romlás és az életösztön kusza keverékének tárgyi világa kelti fel figyelmét, és képein új összefüggésbe rendeződve a rácsodálkozás élményével lepi meg nézőit.

A k a r á c s o n y f a , 1 9 7 2 , olaj, farostlemez, 5 0 x 8 0 cm, j.: j.l.: Mácsai 72

Az ablak, 1 9 7 7 , olaj, farostlemez, 4 0 x 6 0 cm, j.: j.1.: Mácsai 77

N a g y m a m a , 1 9 7 7 , olaj, farostlemez, 6 0 x 9 0 cm, j.: b.k.: Mácsai 77

Kaján Tibor, 1973, olaj, farostlemez, 6 2 x 9 0 cm, j.: b.l.: Mácsai 73.

A párizsi metro - Porte des Lilas, 1960, olaj, vászon, 70x90 cm, j.: b.l.: Mácsai 60

Az e c e t f a , 1 9 9 2 , olaj, farostlemez, 6 0 x 4 0 cm, j . : j . l . : Mácsai

A g a n g d é l u t á n j a , 1 9 8 0 , olaj, vászon, 6 0 x 4 0 cm, j.: j.L: Mácsai

Ugyanekkor indul azoknak a műveknek a sora, amelyek külön jelképiség nélkül
tárgyiasságukkal filozófia tartalmat rejtenek. Vegyük például - 1972-ból - „A karácsonyfa" (53. old.) című képet. (Hasonlatos ez a látomás Chesterton híres szonettjéhez,
mely az egykor Krisztust Jeruzsálembe vivő szamárról szól, amelynek dicsősége csupán emlék.) Vagy itt „A szekér" (1973), a hómezőben. Vagy az automobil, zöld gabonatáblában: „A roncs" (1975) (62. old.).
„A világ vége" (1973) (63. old.) a maga zárt bakterházával, ugyancsak az elhagyott szekérrel: olyan mese-szerű kép, mely a szemlélőt saját létére vonatkozó egyenes
asszociációkra készteti. Ennek a kihalt világnak az ellenpontja „A diófa" (1977)
ugyancsak szokatlan képzőművészeti bravúr. Az emberi bezártságot sugalmazó ablakkeret osztásain át megfigyelt diófa a vágyott szabadság illúzióját kelti, míg a „falon
túli", elérhetetlen fa ágainak szerkezete egy másik, talán a jelenleginél végérvényesebb, kikerülhetetlen rabság létezéséről üzen.
Ugyanebben az évben, 1977-ben keletkezik a „Nagymama" (55. old.). Ezen a női
szépséget szokatlan oldalról megragadó portrén az életút végén járó asszony már
nem a jelen történéseire, nem is az emlékeire, hanem a lét határán túlra figyel.
Két érzékletes kép jelzi ez időben Mácsai kedélyének, gondolkodásának filozofáló
hajlamát: „Az ajtó" (64.old.),

1978-ból, amely frappáns, szinte poénra hegyezett kese-

rűségével teszi nevetség tárgyává reményeinket és emberi törekvéseinket, a másik a
„Pesti halál" (65. old.), amelyben a dokumentumok szenvtelensége mögött szólal meg a
félelem és a fájdalom. Külön kell szólni a Mácsai által „idézet-képek"-nek nevezett
sorozatról. Irónia, a mesterek iránti tisztelgés, és a kortárs valóságnak a hagyományban való tükröztetése jellemzi ezeket a munkákat.
Sokan kérdezték
fánsnő,

akit Velazquez a tizenhetedik

című festmény
járjon,

tőlem, hogyan kerül afélegyházi

közepébe.

ezt az irfánsnőt

pen egy készülőfélegyházi

Félegyházán
ábrázoló

utcaképembe

Madridban,

lakott egy orvos barátom,

képeslapot

lepően jól érezte magát a pocsolyában.
fellépett

században festett

Bethlen utcába Margaréta
az

odafestettem

Én

az öt-hat éves hercegnőt,

Majd a háttérben

a képre. Kaján Tibor adta a ,Nyitvafelejtett

Udvarhölgyek

aki, hogy

küldte nekem a Prado-ból.

in-

kedvembe
válaszképaki meg-

az ajtóból visszanéző férfi

ajtó" címet, de a kép

is

„Szökevény"

A szökevény, 1 9 7 9 , olaj, vászon, 6 0 x 8 0 cm, j.: j.l.: Mácsai 79

A roncs, 1977, olaj, farostlemez, 6 0 x 1 0 0 cm, j.: j. 1.: Mácsai 77

A világ vége, 1973, olaj, farostlemez, 5 0 x 8 0 cm, j.: j.l.: Mácsai

Az ajtó, 1 9 7 7 , olaj, farostlemez, 5 0 x 8 0 cm, j.: b.l.: Mácsai 77

Pesti h a l á l , 1 9 7 8 , olaj, farostlemez, 5 0 x 8 0 cm, j.: j.l.: Mácsai 78

La Dereiitta, 1 9 8 1 , olaj, farostlemez, 8 0 x 6 0 cm, j.: j . l . : Mácsai 81

Z s u z s a , 1 9 8 7 , olaj, farostlemez, 1 1 1 x 8 0 cm, j.: j . l . : Mácsai
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(61. old.) néven is szerepel. Mindig elhatározom, hogy nem engedek többé ezeknek az
asszociációknak,
sévelfokozni;

végül is illetlenség afestmény

hatását a meghatározó elódök idézé-

de hát a művészetben nem az történik, amit az ember előre elhatároz. Úgy

látszik, afestői hagyományoknak gondolkodásomra

való hatása erősebb, mint az illem.

A humor és a filozófia határán megszólaló vallomások ezek, a kortárs irodalomban megszólaló vendégszöveg-használat rokonai, Mácsai festészetének a modernség
szemléletével spontán rezonáló gesztusai: hivalkodás nélküli posztmodern jelenség.
Az „Ars longa - vita brevis" (1982) (71. old.) a húsz évvel korábbi „Háború" nem
is távoli rokona: a rom-motívum szinte változatlan. Vermeert látjuk a képen, egy romépület egykori szobájában ül és rezzenetlen nyugalommal festi Atelier-képét. A romos
fal előtt modellje, a lombkoszorús Múzsa, kezében a trombitával. Körös-körül romhalmaz, de ez egyiküket sem zavarja. De a korábbi tárgyiasság személyes, ha tetszik szakmai vallomássá válik: festeni „necesse est". Mácsai szerényen és szemérmesen helyezi el
magát a művészettörténetben: Vermeer háta mögül konstatálja, hogy a mesterség örök.
A „Téli Vadászat" (73. old.) című képen Breughel flamand mester négyszázhatvan esztendeje festett vadászai bandukolnak a hóban, de nem a dombos falusi tájban,
mint a bécsi képtárban, hanem meglepő módon a pesti Szent István körúton, a Vígszínházzal átellenben, a szemközti patika felé igyekezve.

A Breughelfestette

hazatérő vadászok nem aflamand

kolnak hazafelé, nyomukban a vadászkutya falkával,

táj domboldalán

bandu-

hanem egyenesen a pesti Szent

István körúton, a Vígszínházzal átellenben, a virágárusbódé mellett, a patika

irányá-

ba. Itt is régóta megvolt a behavazott Lipót körút kis tanulmánya, csak éppen a vadászok helyén egy paddal meg egy postaládával.

Ezt volt a legnehezebb megfesteni, mivel

a Breughel-kép vadászai egy domboldal lejtőjének perspektíváját
a körút horizontális vonalában haladnak. Eletekig törtem afejem
enyészpontok geometriáját,

követik, nálam meg
és számítottam

míg elértem, hogy senki nem veszi észre a csalást és el-

hiszi, hogy Breughel vadászait látja. Egyébként a kép legnagyobb értékei
rejlenek, pontosabban
és fatörzsek

tónusaiban, az ég szürkéjének, a hó fehéreinek,

színezésében

a kutyák, ruhák

barnáinak egymáshoz való viszonyában, abban, amit afestészeti

nyelv „valőr"-nek nevez.

az

szak-

Téli v a d á s z a t , 1 9 8 9 , olaj, farostlemez, 1 0 0 x 8 0 cm, j.: j.l.: Mácsai 89

Ez a „Téli Vadászat" (1988) (73. old.) a háttérben titokban, de szünet nélkül,
eltökélten munkáló erókről beszél; ezer kilométerek távolságából és évszázadok
mélységéből jönnek a figurák, és a figyelmes szemlélő" tettenérheti, ahogy áthaladnak
életünk terén. Nevetségesen világos létezésünk átmeneti jellege: Breughel vadászai
nem ide jöttek, mennek tovább: ők voltak is, lesznek is, halhatatlanok.
,/lz ablak" revelációszerűen
megfestése

hónapokig

tartott. A piliscsabai

odavetett

csíkos konyharuhával,

szárnyak

délutáni

jelent

meglátott
párkányán

vetett árnyékai

afalon....

meg egy képemen, fölvillantva

tabu volt. Napsütés,

árnyékok;

beépítve a képszerkezetbe:
a nyomon:

és nyomban

kis ház ablaka,
Itt váratlan

egy új világot,

kép -

délutáni napsütésben,

egy üres feketés

pohár. Kendő és

dolog történt: a

mely számomra

de nem impresszionista

évekre szóló program.

„Az ablak" (54.old.),

megfogalmazott

módon,

Háromfontos

,A diófa" és ,A nagymama"

egy
ablak-

„plein-air"

esztendőkön
hanem

habár

át

szigorúan

abb kép keletkezett

ezen

(55. old.).

A hetvenes évek végére már nyilvánvalóvá kezd válni a közönség előtt, s így
a képzőművészeti kritika egy részében is, hogy ritka következetességgel és többrétegűséggel van dolgunk Mácsai István esetében, s a maga útját járó festő" értékei
mind nyilvánvalóbbak. Az új szakmai megítélés kialakulásához hozzájárul 1983as kiállítása a Vigadó Galériában.
Szaporodnak az elismerő" jelzők, s velük együtt a korábban ritka műelemzések is. Csapó György például részletesen analizálja az 1977-es igazán elgondolkodtató, karakterisztikus művet, A roncsot, melyet „hallatlanul finoman festettnek" mond. „Túlságosan finoman ahhoz, hogy erőteljesen drámai legyen. Akár
csendéleti tárgyként is felfoghatnám a tágas mezéin álló autóroncsot. Olyan egyszerű, amilyen csak lehet: egyetlen zöld, egyetlen kék, egyetlen barna, vagyis a
legszimplább színhármashangzat. Hasonlóan világos a kompozíciója is: horizont,
domb és vetés hullámvonalai, bennük az autóroncs sziluettje ismételve ellenpontozza a táj vonalait. A vetés sok százezernyi fűszála egyetlen folttá olvad össze,
az ég fehérjén, a hegyek kékjén semmi részlet, minden alárendelve a mondandónak. Hogy mi ez a mondandó?! - óvakodom megfogalmazni, de nyilvánvaló, hogy
Mácsai nem óhajtja a „roncs ikonográfiák" számát szaporítani."

A Népszava kritikusa, Tasnádi Attila a reális ábrázolásmód és szemlélet mögött
észreveszi azt is, hogy e pontos látvány több rétegű mondandót takar. A szakember
felfedezi és megfejteni igyekszik ezt a poliszenzust. „Piktúrájának legfőbb értéke a
valósághoz való hűség; ragaszkodik a vizuális logikához, élményeinek természetes,
közérthető" megjelenítéséhez. Festői módszere az értelmes, szabatos beszédhez hasonlítható: nem azért részletez, mert eltussolni, hanem mert feltárni szándékozik a
lényeget. Műgondja ilyetén rendigényt takar.
Képei nem egyszerűen a látvány visszatükrözései, hanem hosszas és alapos
elemző" munka: komponálás eredményei. A valóság rendezésével az epikus témákban
szimbolikus motívumokat keres, a tárgyon túli jelentést nyomozza, erkölcsi kérdéseket kíván megválaszolni."
Képzettársításokban tehát nincs hiány e festmények láttán. Az viszont az akkori képzőművészeti (eléggé elfajzott, politikai türelmetlenséggel terhelt) légkörben nem
meglepő", hogy következetességével polémiákat vált ki.
Az 1978-as műcsarnoki kiállítás, melyet huszonkét nap alatt harmincezren néztek meg, a kritikai visszhangból következően is hatásos volt, anyagi sikert is hozott,
s bár a honi műbírálat állásfoglalása nem egyértelmű, egy német meghívás következtében kis tárlatot mutathatott be a Duisburg-i Múzeumban, majd később a müncheni
Rutzmoser Galériában.
A nyolcvanas évek festészetének további kiszélesedését és magabiztosságának
megerősödését hozzák.
Ekkoriban jelennek meg a Magyar Nemzet című napilap hasábjain régebbi és új
feljegyzései, rajzolt naplórészletei. „A festő noteszéből" című sorozatában illusztrációkat is ad.
Az 1982. január 9-én induló sorozat bécsi feljegyzéssel kezdődik: a Kunsthistorisches Museumban immár tizedszer nézi meg Vermeer „Ars longa - vita brevis" című

alkotását. „Ez a kép mindig magával ragad, ahányszor csak meglátom. Miben rejlik
elementáris hatása?

Valószínűleg abban, hogy olyan, mint egy ablak, amelyen át

bepillant az ember egy világba. Egy meghitt, csöndes és mégis emelkedett világ rejlik
ott, melybe belelátunk anélkül, hogy bennünket észrevennének. Nem két szereplő van

ittjelen,

hanem három - mi magunk

lélegzetünket

visszafojtva.

is a képben vagyunk.

Egy váratlan

mozdulatra,

Csak éppen

egy hangos

lábujjhegyen,

szóra

a két alak, eltűnne a varázs. A csönd ennek a képnek afőszereplője.

szétrebbenne

"

Talán ennyi is elég az idézetből, hogy kiderüljön: a szemlélő nem csupán beleélő
képességéről tanúskodik, hanem arról is, nincs kikapcsolva állandó analitikus szelleme: szakmai tapasztalatokat is gyűjt, s teszi ezt anélkül, hogy műélvezetét, jogos
tiszteletét megzavarná. Őszinteségét az olvasó ennélfogva szívesen követi.
íráskészségét tekintve is figyelemreméltó mindaz, amit élményeiről s elemzéseiről közzétesz. Vermeer után Velázquez, Tizian következik (azzal a megjegyzéssel,
hogy „új, engedékenyebb teremőr" van, „szabadon hagy firkálni"), majd a bécsi utat
Münchenben folytatva Dürerről szól, Amsterdamban Rembrandt következik s Beuys
után újra visszatér Breughelhez, be is vallja (sőt, saját életművébe egyik képének átiratát be is emeli), hogy egyszerűen lenyűgözi a „Téli vadászat". Több vázlaton jegyez
fel magának minden érdemlegeset erről a műről, még a színeket is regisztrálja, hogy
rájöjjön megannyi titokra. Hiszen gyerekkorától kezdve izgatják ezek. ,Mi csábít

ehhez

a Téli Vadászathoz

árad?

évtizedek óta? Mitől ez a báj, ez a sugárzás,

És miért a meghatottság,

ha

mely belőle felém

rápillantok?"

A két cikkhez mellékelt rajzvázlatok láttán, s a teljes szöveg ismeretében apróra
követni tudnánk ezt a titokfejtő folyamatot, de itt kénytelenek vagyunk beérni néhány - lényeges - idézettel, ezek segítenek megérteni Mácsai István alkotói világát.
Ahogyan e remekműhöz közeledik, amit észrevesz rajta s amiből tanul, igazán karakterisztikus.
Először is: hogy miért a meghatottság?
csoda. Azaz megfejthetetlen
piktorok
fadeszkán,

Mát istenem, azért, mert remekmű.

Mert

- s ezzel vállat vonva már meg is lehetne elégedni. De hát

volnánk, az ördögbe is, és tudjuk, hogy ez a kép nem úgy termett ezen a tölgyhogy egy reggelen

egyszer

csak rajta volt. Ezt festette,

„kivitelezte" valaki, egy ember, szakmájára
hogy legyen technológiája,
hogy nem a tárgyban
tehát a képiségfelől

létrejötte, szakmai

nézvefestő,

megközelíteni."

komponálta,

céhmunka:

tehát kell,

titka. És ez talán kibogozható.

Bizonyos,

rejlik a titok, hanem a megoldás

ezfestői

ezt

hogyanjában.

Próbáljuk

meg

Meg is teszi, az olvasó is tudhatja ennek a sok-

___
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oldalú elemzésnek köszönhetően, „hogyan láttat Breughel", s a tapasztalatokkal él mint láthatjuk a budapesti Nagykörúton zajló téli vadászat-képén (1988). „Az első,

ami ámulatba ejt, hogy a legmagasabb

szinten képes egyesíteni magában a Részt és

az Egészet. A részletek követhetetlen gazdagságát

és a nagylélegzetű

távlatot.

Semmi nem kerüli el figyelmét. A szerkezet után a színek analízise jön, s megannyi más, hogy végkövetkeztetésében eljusson ahhoz az összegzéshez, mely saját
ars poeticáját is rejti.

Hiszen a csoda titka az, hogy „együtt hat a szín és a vonal", „afolt és a rajz,
ábrázolás és absztrakció, boncoló elemzés és nagyvonalú össz foglalás.
érzelmek és szigorúan absztraháló
felvétel

és örök igazságok

Meleg, emberi

kompozíció - egyszerre, együtt a képen. Pillanat-

egyszerre. Botanikai

divattörténet, zoológia - és mégis festészet:

ábra, mesekönyv,

idójárásjelentés,

szín, vonal, tónusok, valőrök gyönyöre.

Mindez: együtt. Ez hiányzik a mi korunk művészetéből, ezért zarándokolunk
a képekhez évről évre afájdalmas
nem lehetséges ma

ezekhez

kérdéssel: miért is nem lehet ma ígyfesteni?

Miért

univerzálisfestészet?"

Ennek az egyetemességnek az igénye Mácsai művészetében mindjobban kibontakozik, s ugyanígy a pontosan megfigyelt és kidolgozott részletek, valamint az Egész
összhangja. A nyolcvanas-kilencvenes évek mind szaporább nagyvárosi képein már
klasszikus rangon mutatkozik meg elmélyültsége és bátor, kommunikatív nyelvezete.
Bár nem előzmények nélkül, de új téma jelenik meg ez idő" tájt festészetében: a
város, a huszadik század végének összetett hangulatú Budapestje.
„Ez nem festői

környék - vall egy riportban Galambos Ágnesnek (Népszabadság

Magazin) - . „Festői" a Balaton, meg a Dunakanyar, erdő, völgy, berek. Ezek a városi
vidékek elvileg különösebben

nem volnának festői

amit nem tudok megnevezni.
időben sok képet festettem
fények

napszaktólfüggően.

tévesen ece fának

témák, de én fefedeztem

valamit,

Városi tájkép, vagy valami ehhez hasonló. Az utóbbi

a lerobbant kapualjakról.

Érdekelt, hogyan változnak

Ittfedeztem fel kedvenc motívumomat, egy növényt, amit

hívnak. A legképtelenebb helyeken bukkan fel, képes két kockakő kö-

zött kinőni és egyszerűen kiirthatatlan. Érdekes lírai hangulatuk van a haldokló
fáknak

a

is a Hegedűs Gyula utca tájékán, a betontengerben.

akác-

És itt vannak a Balzac

Lichthof, 1985, olaj, farostlemez, 8 0 x 5 3 cm, j.: j.l.: Mácsai 85

utcai háztetők, ezekkel a girbe-gurba, rosszul épített, szél által ledöntött,
kívüli tévéantennákkal.

Mintegyfelkiáltójelként

használaton

állnak behavazva télen a tetőkön, és

olyankor nagyon élvezem látványukat. "
A „Józsefváros" 1980-ból még majdnem dokumentarista látványbeszámoló egy
bérház emeletéről, melynek belső"gangján még semmi mozgás (Mácsai általában kerüli
festményein az akciókat), s bár az udvaron álló fa sejtet valamit a természetből, az
egyetlen kivételtől eltekintve zárt ablakok börtön-jelleget sugallnak. 1981-ből a „Báthory
utca 17" szemetesvödörre nyíló kapuja fölött a kitárt lépcsőházi bejáratnál szembeötlően világítanak a lámpák, a napfény pedig, noha kiemeli a falak lepusztultságát,
az udvart beragyogva a reménytelen szegénységet is barátságosabbá teszi, Mácsai
meglátja és feltárja a ritka szépséget abban a szomorú környezetben is, melyben milliók töltik el életüket a huszadik század második felében Budapesten. Hasonló szerepe
van a sugarak játékának a „Alkonyi csendélet" (1982) (86. old.) poétikus hangulatának
felkeltésében is: ez a roppant finom színjátékú kompozíció, háttérben az ablakrácsok
árnyékával, a „meglátni", a „felfedezni" örömét nyújtja. Egyenesen mágikus kép a „Körúti
este" (103.old.),

kis távolságból nézzük a bérházat, mely kékjével fenséges városi dísz-

letként hat, a kapu kariatidái (Mácsai kedvelt alakjai) rendíthetetlenül teszik dolgukat,
néhány ablak mögött villanyfény dereng, az előtérben pedig a kis fa előtt hó, akár a
járdán, ahol hirdetóoszlop áll, vele párhuzamosan pedig egy vékonyka városi fa
emelkedik. Este van, az a csodálatos óra, melyet a francia „kék órának" nevez.
Következetesen figyel mindarra, amit az utcakép kínál, s még inkább megtorpan, ha valami okból megbontják azt: a „Kábelcsere" (1984) bizonyíthatja, még a felbontott, s terelőkkel rakott járda is ecsetjére való, váratlan, festői élményt adhat. A
„Pesti grund" (1984), a Molnár Ferenc óta legendás, házak közé szorult telek is megörökíttetik, a túlzott kőtömeget ellensúlyozó jellegzetes fácskával, és nem marad ki
egy másik, Babits versében a „Világosság udvara" névvel illetett bérházi élmény sem:
(„A lichthof" 1985 (81. old.)). „Az infánsnő" (1987) (79. old.) akár egy fantasztikus
filmből került volna az udvarra, mely rokonnak látszik a Báthory utca 17-ről megfestettek de most már szemetesvödör is van a kapu alatt, s az infánsnő - eleganciája
teljében - erre teszi jobb kezét.

Ez a második
utcai szemét-kukás)

számú

infánsnő

(nem a félegyházi

különös karriert csinált, mégpedig

tisztelt meg azzal, hogy megnyitotta

1987-ben

pocsolyás,

hanem

a

Báthory

az irodalom által. Mándy Iván

azt a kiállításomat,

melyen ez a kép

először szerepelt és szép novellát kerekített a kis infánsnőről,

aki egy illatos levélkét

a szemetes

Washingtonban

Jllatos

kukába.

Különböző

tárlatokon

- így például

levélke" címmel szerepelt, mutatva az irodalom hatóerejét a piktúrával

-

dob

azután
szemben.

A múlt század utolsó évtizedében is szemlátomást élvezettel, sőt szeretettel és
néha mosolyogva folytatja e különös látványvilág feltárását: elég kiautózni Budáról,
s máris megragadja tekintetét „Az ürömi országút" (1990) (83. old.) egyik jellegzetes,
útmutató, eligazító, parancsoló táblákkal teli része, ahol két titokzatos Giorgiore-figurát is látunk, s az elvesztett természet mementójaként a fák is fölsejlenek a periféria
civilizációjának jelei mögött.
Érdekes kísérlet volt az 1983 májusában a Vigadó Galériában rendezett „Műterem-kiállítás", amely azt kívánta bemutatni, hogyan készülnek ezek a képek: terveken,
vázlatokon, variációkon keresztül, a befejezésig. (Megnyitotta Szabó György, rendezte
Dr. Ury Ibolya.) A művész kiadja szakmai titkait, becsalogatja a nézőt műhelyébe.
Minden nemzet festői között is akad, aki egy-egy kedvelt várost kifogyhatatlan
érdeklődéssel, hűséggel és szeretettel örökített meg; Budapestnek Mácsai István a piktora. Egyszerre hat pesti vedutáiban felszín és a mély, a látszat és a lényeg. Amit szemünk észlel: mozdulatlan, vagyis öröklétbe dermesztett pillanatfelvétel jobbára olyasmiről, amit a magasztos esztétika észre sem vesz, ami a szépség elegáns körén állítólag kívül esik. E képeinek témája „talált tárgy"-ként is felfogható, és ennyiben az
„object trouvée" tematikájával is rokonságot mutat. Találkozunk az itt élők meditativ
portréival is („Pesti arc" (1982), „Önarckép" (1983). Világos filozófia rejtezik mindabban, ami a metropolissal kapcsolatos: valóságos, gyakran elbűvölő közegben tanúskodik hőseiről és kiszolgáltatottjairól, talányos sorsokról, életről és halálról. Ez a
megbonthatatlannak tetsző kapcsolat Budapesttel szerves része tehát mindannak, ami
Mácsai jóval szélesebb körű alkotói világában megnyilatkozik.
Volt alkalma megtanulni a várost, térképészetileg és a szó szoros értelmében.
1962-ben Kass János grafikusművésszel közösen készített egy „Budapest műemlékei"
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Csendélet Rembrandt reprodukcióval, 1 9 8 5 , olaj, vászon, 6 0 x 8 0 cm, j.n.

Létrák, 1 9 8 7 , olaj, farostlemez, 4 0 x 3 0 cm, j.: j.l.: Mácsai
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M o s o g a t ó - c s e n d é l e t , 1 9 9 9 , olaj, farostlemez, 6 0 x 8 0 cm, j.: b.f.: Mácsai 99

Konyhai c s e n d é l e t , 1 9 9 9 , olaj, farostlemez, 5 0 x 7 0 cm, ).: b.l.: Mácsai 99

Őszi csendélet, 1 9 9 8 , olaj, farostlemez, 8 0 x 6 2 cm, j.: j.l.: Mácsai
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térképet, házról házra, kéményről kéményre rajzolva. Középkori városkép-fametszetek és rézkarcok stílusában, velencei és párizsi példáktól ihletve próbálták a mai Budapestet „meglitografálni". Mindkét művész vonzalma a nyomda világához és szeretete
a rajztoll iránt adott türelmet a sziszifuszi munkához (és tette lehetővé, hogyjó

bará-

tok maradjunk).
Érett periódusában továbbra is készülnek a műfaj szabályait konzekvensen
követő" portrék. Ezek között ismét feltűnnek természetesen a fiatal nők, a talány évezredek óta festett letéteményesei. „A piros köpeny" (1994) például csakugyan enigmatikus: szép, de zárt, meglehet gyanakvó leány tekint ránk, akinek testét ruha rejti,
melytől - ha akarná - egyetlen mozdulattal megszabadulhat. Egy másik női kortársa
(„A festő, a modell és a Vihar" (1996) (96. old.)) a festésben elmélyülő Mácsai mellett/mögött áll, tükör előtt: meglehet, ez az alkotás folyamatának megörökítése: koncentrálás, igyekezet s némi szkepszis egyaránt jelen van. A „Három sapka" (1995) (85.
old.) újra mutatja a festőt is, a tükörből figyel a falon egy klasszikus piktorsapkát viselő" Vermeer reprodukció, a széken pedig megint egy nehezen megfejthető" lány, különös gonddal festett gondosan összekulcsolt kezekkel.
Mácsai figyelme a jellegzetes apróságok esetében sem lankad, és rögtön ecsetet
ragad, ha valamely látvány mélyebb mondandót kínál. Itt van például annak a
doboznak a banális esete („Coca-Cola" (1995) (95, old.)), mely üresen és horpadtan
hever a járdánál; cigarettacsikkek, kavicsok s egyéb hulladékok között. A Coca-Cola
emblematikus közhely: Andy Warhol híres művében tömegcikk és a sokszorosított mű
kapcsolatán ironizál, Mácsai egy szál bádogdoboza a pusztulásról beszél, rokonszenvvel, majdhogynem sajnálattal, szinte megszemélyesítve az útszélre dobott edényt.
A művész figyelmére érdemes tárgyak közül bravúros „A kovászos uborka" (89,
old.) megjelenítése: a napfényre tett zárt üveg egyszerre szól a titokzatos belső folyamatokról, egy kiveszőfélben lévő" hagyományról, az éhségről, a savanyúság iránti
türelmetlen, gyerekes vágyról, és a részvétről is, amelyet Mácsai az uborkák pár nap,
vagy pár óra múlva bekövetkező feltálalása miatt érez - éreztet irántuk. Az üveg fölött
játékos ritmusban fityegő csipeszek iróniája még távolabb vezet: a házimunka banális
körforgásáról beszél, a mosás-főzés áldozati jellegéről.
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Ugyanezen időszakból való életművének egyik legszebb, mindenképpen reprezentatív képe, „A Pannónia utca télen" (1995) (100 old.). Minden együtt van itt, amit
az utóbbi idő termésének motívumaiként már megfigyelhettünk: hó, emeletes házak,
útszéli fák, s közlekedési jelzőtáblák. De a távlatban az úttest két oldalán álló fák
lendületes poézist adnak az egésznek; talán nekik köszönhető elsősorban, hogy - bár
a tábla a jobb oldalon azt mondja: behajtani tilos - belépni vágyunk a titokzatos,
mozdulatlan utcába, ahol senkit nem látunk. Sejtjük, talán nem evilági utca ez, bár
olyan, mint létezésünk díszlete, de tekintetünket és érzéseinket messzebbre húzza,
oda, ahol az egzisztencia titkai rejlenek.
Két évvel későbbi egy újabb „idézet-kép", a háttérben megint csak a várost mutató
„Capriccio" (107 old.).
„Carpaccio - velencei reneszánsz festő
utcai teraszom sarkára,
nyek és őszi alkonyfellegek
óta izgatják
festmény

afantáziámat,

bafele

elszántsággal.
életemben...

Marianne modellem és Jánosfam
hátterébe.

Ezek az Udvarhölgyek

ültettem le a

vagy Kurtizánok

a kép ott a velencei Correr Múzeumben
de akkor még nem volt ehhez bátorságom.

után egy évtizeddel most rászántam

Pannónia

mellé, a XIII. kerületi

kémé-

évtizedek

ugyanis töredék;

egy tűzvész során elpusztult. Amikor először megláttam,

vem támadt kiegészíteni,
Breughel-kutyák

- „Udvarhölgyeit"

a

azonnal

ked-

Hz irfánsnők

és a

magam,_fiatalos

(vagy

Már azt sem merem ígérni, hogy ez volt az utolsó Capriccio

szenilis)
(szeszély)

"

Az új évezred küszöbén emblematikus, vallomásos kép születik. „A repülőgép"
(2000) (109 old.). A Mácsai budapesti csendéletein többször látott kivágásban látjuk
az utca néhány négyzetméterét. A városi élettér apró jegyei azonban bonyolult,
érezhetően személyes tartalmat hordoznak. A megfigyelés belső" minősége változott:
a tiszta, és a szennyvíz aknáinak fedői a minden jelenség alatt működő mélyvilági
tartalmakról beszélnek, a fűtés- és villanyvezetékek fedlapja is a látható felszín alatti titkokat sejtet. A ház félig föld alatti szintjének szuterén-ablaka, melyet először
betörtek, majd berácsoztak, végül befalaztak, a városi élet metafizikai szorongásának
szimbóluma. A főszereplő pedig a búcsúzó huszadik századot végigkísérő technikai
forradalom jelképe, a repülőgép - gyerekjáték formájában. A magasból érkezett, a
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„lent"-et fürkésző' optika látókörén kívülről, onnan, ahová a lehajtott fejű szemlélő'
nem pillant fel már. A föld alatti világ és az elvesztett magasság találkozik ezen a
Pannónia utcai járdán, a repülő' befejezett siklása is a végállomásról beszél, innen
nincs tovább, minden lefelé, a rejtett alsó tartalmak felé vezet. Miért nézzük ezt a
nyomasztó festményt mégis valami szemérmes derűvel? Mi hangolja ezt a jelenetet
elviselhetővé? Talán az, hogy ezt a papírrepüló't valaki mégis meghajtogatta.
Az élet-közeliség, állandó figyelem, érzékenység, magabiztos, világos, érthető'nyelv,
mellyel mondandóját közli, a mindenütt felsejló', humán érzelmekkel teli tartalom: Mácsai
István művészetét kétségtelenül a kortársi festészet élvonalába emeli. Piktúrája az idó'
eló'rehaladtával nem veszített érzékenységéből, reagálóképességéből, kifejező' erejéből.
Mácsai István legutóbbi kiállítása Pannónia utca címmel jött létre a pesti XIII.
kerületben, a Tátra utcai Club Galériában 1999. novemberében. Harminchárom kép,
megnyitja és rendezi Ury Ibolya. A kiállítás csakugyan a Pannónia utcát ábrázolja a
szó szoros értelmében, az utca zöldséges boltjai, csúnya szemetes kukái és gyönyörű
alkonyatai kerültek kiállításra, együtt néhány gyerekkori rajzzal. „Utcakritika", életmódbírálat, megértés, urbánus irónia és hazafias meghatódás.
Mácsai István 1995-ben Pro Urbe Budapest díjat kapott, 2000- ben pedig a XIII.
kerület díszpolgárává választotta. Amikor a rádióriporter a kitüntetés alkalmával meginterjúvolta, annyit dünnyögött: nem ezért csináltam.
Időtálló életmű állomásait jártuk végig. Ez a kötet régtől esedékes tisztelgés
Mácsai Istvánnak.
Budapest, 2001. július

Szabó György
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M á c s a i István műtermében, 1 9 7 7 , Horling Róbert felvétele

Önálló kiállítások

Rend.
Megny.
К
Kat. sz.
M
R.

=
=
=
=

rendező;
megnyitotta;
katalógus;
katalógusszöveg,
bevezető;
= meghívó;
= reprodukálva

1960
• Mácsai István festőművész kiállítása. Budapest,
Csók István Galéria, május 13-május 27.
(Megny..- Pogány Ö. Gábor; Kat. sz.: D. Fehér
Zsuzsa) (K, M) (R.: Önarckép, Gyuri és az autó)
1964
• Mácsai István. Enghien, Galerie du Casino,
1964.
1965
• Mácsai István festőművész kiállítása. Budapest,
Csók István Galéria, 1965. november 16december 12. (Megny.: Pogány Ö. Gábor; Kat.
sz.: D. Fehér Zsuzsa) (M, K) (R.: Noi
arckép, Csendélet kagylókkal, Kucsmás nó",
Virágcsendélet)
1970
• Mácsai István kiállítása. Zalaegerszeg,
Kisfaludi-terem, 1970. április 24-tól
(Megny. Oroszy Zoltán) (M)
1972
• Mácsai. Firenze, Galéria Piu Arte, 1972.
1973
• Mácsai István festőművész kiállítása. Budapest,
Csók István Galéria, 1973. szeptember 6-22.
(Megny.: Pogány Ö. Gábor; Kat. sz.: D. Fehér
Zsuzsa) (M, K) (R.: A világ vége, Mari lila
kalapban, Akt, Virágcsendélet, Pesti udvar,
Nól arckép mandolinnal)
1975
• Mácsai. Debrecen, Medgyessy Terem, 1975.
november 13-tól
1976
• Mácsai István Munkácsy-díjas festőművész
kiállítása. Debrecen, Medgyessy Terem, 1976.
május 27-jünius 10. (Megny. Márkus Béla) (K)
(R.: Szekér)

1978
• Mácsai István. Budapest, Műcsarnok, 1978.
március 31—április 23. (Rend.: Ury Ibolya;
Megny.: Pogány Ö. Gábor; Kat. sz.: D. Fehér
Zsuzsa) (M, K) (R.: Pesti gang, Vili bácsi,
A párizsi metró, Lány fekete kucsmában,
Jósika utca 28., Vénusz, Leány népviseletben,
Szekér, Tengeri csigák, Műterem ikonnal,
Az ajtó, Vadvirág-csendélet, A roncs)
1979
• Mácsai István kiállítása. Debrecen, Medgyessy
Terem, 1979. május 27-június 10. (Kat. sz.: D.
Fehér Zsuzsa) (K) (R.: Szekér)
1981
• Mácsai István. Budapest, Hírlapkiadó Vállalat
Klubja, Népszabadság Klubja, 1981. február
20-tól (Megny. Drecin József)
• Mácsai István festőművész
kiállítása.
Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum, 1981.
június 21-szeptember 5. (Rend.: Ury Ibolya;
Megny.: Ury Ibolya; Kat. sz.: Ury Ibolya) (M, K)
(R.: Látomás, Csendélet kannával, Az oroszlán)
• Mácsai István. Nyírbátor, Báthory István
Múzeum, 1981.
1982
• István Mácsai. München, Galerie Rutzmoser,
1982. április 27-tól (M) (R.: Ars longa,
vita brevis)
1983
• Mácsai István Munkácsy-díjas festőművész
műterem-kiállítása. Budapest, Vigadó Galéria,
1983. május 19-június 12. (Rend.: Ury Ibolya;
Megny.: Szabó György; Kat. sz.: Ury Ibolya,
Mácsai István) (M, K) (R.: A modell, Kívül,
Műterem, Tanumány, Pesti arc, Pesti halál,
Pesti kapu, Délibáb, Szt. István krt. 17.,
Koponya-tanulmányok, Hajnali csendélet)
1984
• Mácsai. Amsterdam, Pieter Breughel Art Gallery,
1984. szeptember 22-október 7. (K) (R.: Ars
longa, vita brevis; Flamand mátyásmadár)
• Mácsai István. Budapest, Fészek Művészklub,
1984.

1988
•Mácsai. Budapest, CsontváryTerem, 1988.
szeptember 13-október 22. (Megny.: Mándy
Iván; Kat. sz.: Ury Ibolya) (K) (R: Zsuzsa,Lichthof, Pihenő', Kazinczy utca)
1989
• Mácsai. Veszprém, Vár Galéria, 1989.
június 19—július 10. (Kat. sz.: Szabó György)
(K) (R: Téli vadászat, Vénusz, Hajnali csendélet,
Lichthof)
1992
• Mácsai István válogatott képei. Budapest,
Vigadó Galéria, 1992. április 24-május 17.
(Rend.: Ury Ibolya; Megny. Szabó György;
Kat. sz.: Ury Ibolya) (M, K) (R.: Báthori utca
17., Dunaparti Vénusz, Látomás, Téli vadászat,
Hajnali csendélet, A köpeny, Lujza utca 13.,
Üröm, A kilincs, Az ecetfa)
1995
•Mácsai.

Konradsheim, Burggalerie, 1995.

1996
• Mácsai István, Oszter Dezső, Puskás Imre és
Zombori László kiállítása. Pécs, Helyőrségi Klub
kiállítóterme, 1996. május 28-ig
(Megny.: Benkő" László) (M)
• Mácsai István. Kecskemét, Erdei Ferenc
Művelődési Központ, 1996. március 15-31.
(Megny.: Ury Ibolya) (M) (R.: Három sapka,
Dunaparti Vénusz, Hajnali csendélet)

1997
• Mácsai István. Újabb képek. Budapest,
Vigadó Galéria, 1997. november 6-23.
(Rend.: Ury Ibolya; Megny.: Szabó György;
Kat. sz.: Szabó György) (M, K) (R.: A piros
köpeny, Laura, A Pannónia utca télen,
A Pannónia utca nyáron, Pesti alkonyat,
Coca-Cola, Pesti reggel, Pesti hajnal, Enteriőr
ülő" nővel, Létrák, Testvérek, A festő", a modell
és a Vihar, Konyhai csendélet, Csendélet
almákkal, Marianne, A három sapka, Pesti
grund, Kovászos uborka, A Hegedűs Gyula utca
vasárnap, Pannónia utca 38., Laura kékben,
Őszi csendélet, Kati, Az ürömi országút,
Capriccio)
1999
• Mácsai István. Pannónia utca. Budapest,
Újlipótvárosi Klub Galéria, 1999. november
10-26. (Megny.: Ury Ibolya; Kat.sz.: Mácsai
István) (K) (R.: A Pannónia utca nyáron)

2000
• Mácsai István kiállítása. Földvári napok.
Balatonföldvár, Bajor Gizi Közösségi Ház,
2000. június 21-25.

Csoportos kiállítások

1948
• Hz akadémiai növendékek kiállítása. Budapest,
Szabadszakszervezet helyiségei, 1948.
1950
• I. Magyar Képzőművészeti
Műcsarnok, 1950.

kiállítás.

Budapest,

1951
• II. Magyar Képzőművészeti kiállítás. Budapest,
Műcsarnok, 1951. november 4-december 2.
• A magyar katona a szabadságért. Budapest,
Fővárosi Képtár, 1951. szeptember 29-től
(R.: Bem József tábornok)
1952
• Tavaszi tárlat. Budapest, Műcsarnok, 1952.
május-június (R.: Gyöngytyúk,
Nyikitin arcképe)
• III. Magyar Képzőművészeti kiállítás. Budapest,
Műcsarnok, 1952. december 19-1953.
március 1. (R.: Aratósztrájk)
• „Magyar-Szovjet Barátság"
Képzőművészeti
Kiállítás. Budapest, Ernst Múzeum, 1952.
• 150 Jahre ungarische Kunst. Berlin, 1952.
1953
• N. Magyar Képzőművészeti kiállítás. Budapest,
Műcsarnok, 1953. (R.: A szuhakállói
bányászok megmentése)
1954
• V. Magyar Képzőművészeti kiállítás. Budapest,
Műcsarnok, 1954.
• Képzőművészeti kiállítás. Budapest, II. kerületi
MSZT, 1954. április
• Nyári tárlat. Budapest, Ernst Múzeum,
1954. július-augusztus
1955
• VI. Magyar Képzőművészeti kiállítás. Budapest,
Műcsarnok, 1955.
• Fiatal Képzőművészek és Iparművészek
kiállítása. Budapest, Ernst Múzeum,
1955. június-július

1957
• Tavaszi tárlat. Budapest, Műcsarnok, 1957.
• 70 művész kiállítása. Budapest, Ernst Múzeum,
1957, december
• Öt magyar Párizsban. Párizs, Musée d'Art
Moderne, 1957.
1958
• Párizsi képek. Budapest, Kulturális Kapcsolatok
Intézetének Dorottya utcai kiállítóterme,
1958. január 17-február 2.
• Illusztrációk, Petőfi Irodalmi Múzeum,
1958. szeptember
• Expositoin internationale des beaux-arts.
Les beaux-arts en Hongrie depuis la libération.
Mezsdunarodnájá visztávká
izobrázityelnovo
iszkusztvá. Izobrázintyelnoje iszkusztvo vengrii
poszlye oszvobozsgyémjá. 1945-1958. Moszkva,
Centrálnij Visztavocsnij Szál - Salle Central
d'Expositions, 1958. (R.: Kalocsai pingáló
asszonyok)
• Exposition de Peinture Sculpture et Arts
Graphiques Hongrois d'aujour'hui.
Antwerpen, 1958.
1959
• VII. Magyar Képzőművészeti
kiállítás.
Budapest, Műcsarnok, 1959.
• Nationale Ungarische Kunst. Internationale
Ausstellungszentrum, Bahnhof Friedrichstrasse,
1959.
• Tentoonstelling van hongaarse
Hedendaagse.
Schilderkunst beeldhoukwkunst en grafische
kunst. A l'occasion de la 1èrejournée
nationale
hongroise exposition de peinture sculpture
et arts graphiques hongroise d'aujourd'hui.
Antwerpen - Anvers, 1958.

1960
• VIII. Magyar Képzőművészeti Kiállítás.
Budapest, Műcsarnok, 1960. április-május
(R.: Mederjavítás)
• Ajelszabadult Budapest művészete. Budapest,
Magyar Nemzeti Galéria, 1960. (R.: Az
Erzsébet-híd építése)
• Magyar plakáttörténeti kiállítás. Budapest,
Műcsarnok, 1960.
után.
• Képzőművészetünk afelszabadulás
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 1960.
1962
• IX. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Budapest,
Műcsarnok, 1962.
• „Építjük, védjük szép hazánkat".
Képzőművészeti kiállítás. Budapest, Ernst
Múzeum, 1962. szeptember 29-október 21.
(R.: Honvéd zeneiskola)
1963
• Magyar tájak, emberek. Budapest,
Mednyánszky-terem, 1963. március
• Portré- ésfej tanulmányok. Sopron, 1963. május
• Magyar tájak, emberek. Miskolc, Szónyi István
terem, június
• XX. századi magyar festők
alkotásai.
Göcseji Múzeum, 1963. október
1964
• Képzőművészeti kiállítás. Bakonyi Múzeum,
1964. január
• Dolgozó emberek között. Budapest, Ernst
Múzeum, 1964. május (R.: Az Erzsébet-híd
építése)
• Szegedi Országos Képzőművészeti Kiállítás.
Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 1964.
• Téli tárlat. Székesfehérvár, István Király
Múzeum, 1964.
1965
• X. Magyar Képzőművészeti
kiállítás.
Budapest, Műcsarnok, 1965.
• Miskolci grafikai biennálé. Miskolc,
Miskolci Galéria, 1965.
1966
• Nagymaros

'66. Nagymaros, 1966. július

1967
• Magyarfestők Itáliában. Budapest,
Magyar Nemzeti Galéria, 1967.
• Új magyarfestészet.
Budapest, Magyar Nemzeti
Galéria, 1967. december-1968. január
1968
• XI. Magyar Képzőművészeti
kiállítás.
Budapest, Műcsarnok, 1968.
• Dolgozó emberek között. Budapest, Ernst
Múzeum, 1968. január

1969
• Új szerzemények. Szolnok,
Damjanich Múzeum, 1969. január
• Képzőművészeti kiállítás. Nagymaros,
Művelődési Ház, 1969. augusztus
• Magyar Művészet 1945-1969. Budapest,
Műcsarnok, 1969. szeptember-október
1970
Országos
• Kiállítás a Szakszervezetek
Tanácsának képzőművészeti
pályázatára
érkezett alkotásokból. Budapest, Magyar
Nemzeti Galéria, 1970. augusztus 18-tól
1971
• Új művek. Budapest, Műcsarnok,
1971. február 27-március 21.
• 100 Jahre Kunst in Ungarn. Dortmund,
Museum am Ostwall, 1971. május 1-június 27.
(R.: Falusi utca)
Képzőművészeti
• Vadászati világkiállítás.
kiállítás. Budapest, Műcsarnok,
1971. augusztus 27-szeptember 30.
(R.: Csendélet szalonkákkal)
1972
• Tél a művészetben. Nagykanizsa,
Egry József Terem, 1972. március 10-25.
• Tavasz a művészetben. Salgótraján,
Képcsarnok. 1972. június
• Tájkép-pályázati kiállítás. Budapest,
Csontváry-terem, 1972. augusztus
• '73 Hungarian Art. Japán, Sapporo, 1972.
(Virágcsendélet almákkal, Csendélet
pipacsokkal)
• Spoletoi TV. Nemzetközi Festészeti Fesztivál.
Spoleto,1972.
• Új szerzemények. Sárospatak, Sárospataki
Galéria, 1972.
1973
• Állami vásárlások. Budapest,
Műcsarnok, 1973. augusztus
• Képzőművészeti kiállítás. Budapest,
Nagytétényi Kastélymúzeum, 1973. június
• Nagymarosi nyári tárlat. Nagymaros,
Művelődési Ház, 1973.
• Angyalföldi képző- és iparművészek
kiállítása.
Budapest, Műcsarnok,
1973. december 15-1974. január 13.
• '73 Hungarian Art. Brilliant nostalgia. Japán,
Sapporo, 1973. (R.: Téli táj szekerekkel,
Csendélet pipacsokkal, Virágcsendélet
almákkal, Bérház udvara, Virágcsendélet kék
terítővel, Virágcsendélet nefelejcsekkel,
Virágcsendélet aranyesővel, Virágcsendélet
kagylóval, Virágcsendélet margarétákkal)

1974
• A gyűjtőkfistménybemutatója.
Vaszary Terem, 1974. április

Kaposvár,

1975
kiállítás
• Jubileumi képzőművészeti
Magyarország Jelszabadulásának
30. évfordulója alkalmából. Budapest, Műcsarnok, 1975.
(R.: Kaján Tibor arcképe)
• Nagymarosi nyári tárlat. Nagymaros,
1975. június
1976
• Művészportrék, karikatúrák. A Fészek
Művészklubfennállásának
75. évfordulójára.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 1976.
1977
• Festészet '77. A Magyar Képző- és
Iparművészeti Szövetségfestő
szakosztályának
kiállítása. Budapest, Műcsarnok, 1978.
január 27-február 19. (R.: Leány népviseletben)
• Vadászati Világkiállítás.
Képzőművészeti
kiállítás. Budapest, 1977.
(R.: Csendélet szalonkákkal)
• II. Országos Tájképfestészeti Biennálé. Magyar
tájak. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria
1978
• IX. Nagymarosi nyári tárlat. Nagymaros,
1978. április 11-től
• Afóldifestők.
Szeged, Képcsarnok,
1978. augusztus 5-20.
• Magyar tájak III. Harmadik Országos
Tájfestészeti biennálé. Hatvan, Hatvani Galéria,
1978. november-december; Budapest,
Magyar Nemzeti Galéria, 1979. január-február
(R: Pilisi táj)
1979
• X. Nagymarosi nyári tárlat. Nagymaros,
1979. június-július
1980
• Szegedi nyári tárlat. Szeged, Móra Ferenc
Múzeum, 1980. július 20-tól
1981
• „Az ötvenes évek". Székesfehérvár,
István Király Múzeum, 1981.
1982
• Országos Képzőművészeti Kiállítás. Budapest,
Műcsarnok, 1982. április 8-május 6. (R: Kívül)
• Szegedi Nyári tárlat. Szeged, Móra Ferenc
Múzeum, 1982.

1983
• I. Szegedi Táblakép festészeti
Biennálé.
Szeged, Móra Ferenc Múzeum,
1983. július 24-szeptember 18.
• Arcok és sorsok. Negyedik Országos
Portrébiennálé. Hatvan, Hatvani Galéria, 1983.
november 26-1984. január 15. (R.: Pesti arc)
1984
• Országos Képzőművészeti kiállítás '84.
Budapest, Műcsarnok, 1984. március 16május 13. (R: Pesti reggel)
• Magyar tájak. VI. Országos Tájfestészeti
Biennálé. Hatvan, Hatvani Galéria, 1984.
november 24-1985. január 14. (R.: Madárijesztő)
1985
• 40 alkotó év. Képzőművészeti kiállítás hazánk
felszabadulásának
40. évfordulójára. Budapest,
Műcsarnok, 1985. március 22-május 5.
(R: Damjanich utca)
• Arcok és sorsok. V Országos Tájfestészeti
Biennálé. Hatvan, Hatvani Galéria, 1985.
november 23-1986. január 12. (R.: Önarckép)
Biennálé.
• II. Szegedi Táblakép festészeti
Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 1985.
1987
• Önarcképek 70-87. Budapest, Budapest Galéria,
1987. szeptember 1-október 4.
1988
• A Magyar Képző- és Iparművészek
Szövetségének Tavaszi Tárlata. Budapest,
Műcsarnok, 1988. április 28-május 29.
1993
• Hungary - Вфге and After. An Exhibiton on
Hungarian Art. Washington D. С., IMF Visitors
Center, 1993. május 6—július 2. (R.: Dolgozók
az Operában, Pesti gang)
• Magyarország: akkor és most. Budapest, Kiscelli
Múzeum, 1993. november 18-december 26.
1997
• Tavaszi tárlat. Zalaszentgrót,
Városi Műveló'dési Központ, 1997. április
• Chefs-d'Oeuvre de la peinture et de la sculpture
contemporaines hongroises. Collection
Körmendi-Csák. Genf, WIPO Székház,
1997. november 10-21. (R.: Háború)
2000
• Bányászati témájú képzőművészeti
alkotások
kiállítása. Székesfehérvár, Magyar
Alumíniumipari Múzeum, 2000. november
10-30. (R.: Majális Kincsesbányán - Plakáton
és meghívón)

Életrajzi képek

1.

Mácsai István 4 éves korában szüleivel

2.

A Bolyai Reáliskola növendéke, 1933

3.

Éretségi tablókép, Bolyai Reáliskola,
1940 "

4.

Megismerkedés Katival

5.

Vázlatkönyvvel Erdélyben (Sarmaság)
„Mitvisz"-szel a zászlóalj kutyájával.

6.

Valahol a Pilisben, 1945

7.

Katival a Szajna partján, 1957

8.

Jani és Pali, 1961

9.

A kalocsai pingáló asszonyokat festve, 1955

10.

A sárospataki Rákóczi Tölgyfát festve, 1953

1 l/a. Csók István Galéria megnyitásán (középen Csók István), 1954
11/b. Mácsi István, Fülöp Zoltán, Delly Rózsi, Csók István, Hermann Lipót
(a háttérben Mácsai István operaházi rajzai)
12/a. Mácsai István kiállítása a Csók István Galériában
(Pogány Ö. Gábor, Magyar Éva, Mácsai István)
12/b. Mácsai István kiállítása a Csók István Galériában (kiállítás részlet)

13.

A Notre Dame tetején a vízköpőkkel, 1957

14.

A Szajna partján, Mácsai Kati és Breznay Jozsó

15.

Manet Olympiájánál, 1957

16.

Szállodai lakoma Csernus Tiborékkal, 1957

17/a. Mácsai István kiállítása
a Csók Galériában, 1973
(Mácsai István, Magyar Éva,
Pogány Ö. Gábor)
17/b. János nézi önmagát, 1973
17/c. Mácsai Pali a kiállítás
plakátja előtt
17/d. Konzultáció Szabó Vladimirrel
17/e. A kiállítás képeiből

18/a. Mácsai István első gyűjteményes kiállítása
a Műcsarnokban, 1978
18/b. Pogány Ö. Gábor és Kaján Tibor
18/c. Kaján Tibor rajza a vendégkönyvben
18/d. Pogány Ö. Gábor, Mácsai István, Ury Ibolya, Vizi Ottó
18/e. Mácsai István

19.

Kiállítás a Veszprémi Vár Galériában, 1989
(Szabó György, Mácsai István)

20.

Mácsai István kiállítása a Vigadó Galériában, 1992
(Ottó Klári, Szabó György, Feledy Balázs,
Mácsai István, Uri Ibolya)

21.

„Before and After" magyar gyűjteményes kiállítás
Washingtonban (Zalán Magda, Mácsai István), 1993

22.

Körmendi Anna és Mácsai István a Körmendi-Csák
Gyűjtemény bemutatóján a Damjanich utcában, 1998

Irodalom

I . SAJÁT ÍRÁSOK

• Mácsai István: Megjegyzés egy kritikára.
Művészet, 3, 1962/5, május, 48.
• Mácsai István: A képzőművészek
anyagellátásáról. Szocialista Művészet, 1977, 8.
• Mácsai István: Afestő noteszéből. Magyar
Nemzet, 38, 1982/7, január 9., 9. (R.: Vázlatlap
Vermeer Műterem című festménye nyomán)
• Mácsai István: Afestő noteszéből. Vermeer,
Velazquez, Tizian. Magyar Nemzet, 38,
1982/13, január 16., 11. (R.: Vázlatlap
Tiziano III. Pál arcképe nyomán)
• Mácsai István: [Bevezető], In : Mácsai István
Munkácsy-díjasfestőművész
műteremkiállítása. Budapest, Vigadó Galéria, 1983, o. n.
• Mácsai István: Afestő noteszéből. A Téli
vadászat előtt. Magyar Nemzet, 49, 1986/79,
április 4., 9. (R.: Vátlatlap Breughel Téli
vadászat című festménye nyomán)
• Mácsai István: Afestő noteszéból. Bruegel
és Beuys. Magyar Nemzet, 49, 1986/98, április
26., 9. (R.: Vázlatrajz a bécsi Kunsthistorisches
Museum látogatóiról)
• Mácsai István: Afestő noteszéből. A naprakész
Bruegel. Magyar Nemzet, 49, 1986/109, május
10., 9. (R.: Vázlatlap Breughel Téli vadászat
című festménye nyomán)
• Mácsai István: Emléktöredékek Bernáth Aurélról.
In: Bernáth Aurél emlékkönyv. A művész
születésének 100. évfordulója tiszteletére.
Budapest, 1995, 38-43.
• Mácsai István: Néhány sor a Capriccio című
képhez. In: Mácsai István. Újabb képek.
Budapest, Vigadó Galéria, 1997, o. n.
• Mácsai István: [Előszó]. In: Mácsai István.
Pannónia utca. Budapest, Újlipótvárosi Klub
Galériája, 1999, o. n.
• Mácsai István: Néhány sor a Capriccio című
képhez. Sarokház, 2, 1999/3, 9.

I I . MONOGRÁFIA

• Csapó György: Mácsai István. (Mai Magyar
művészet). Budapest, Képzőművészeti Kiadó,
1984. (R.: Pesti gang, Darázs, A csirke,
Az oroszlán, A párizsi metró, Rozi néni,
Duna-parti Vénusz, Tengeri csigák, Kaján Tibor
arcképe, A karácsonyfa, A szekér, Lilla, Leány

népviseletben, Báthori utca 17., Óbuda,
Pesti halál, A nyitva felejtett ajtó, Vadvirág
csendélet, Vili bácsi, Noi arckép, Nagymaros,
Műteremben fekvő" akt, B. M. arcképe, Júniusi
csendélet, Kék takarón fekvő" akt, Mari lila
kalapban, Háború, Leány fekete kucsmában,
Leány hangszerrel, Jani, A roncs, Az ajtó,
A világ vége)

III. CIKKEK, TANULMÁNYOK:

1947
• N. п.: A Képzőművészeti Főiskola növendék
kiállítása. Szabad Nép, 1947. december 24., 4.
1948
• Berend Ilona: Kiállítások az új esztendőben.
Színház, 4, 1948/3, január 13-19.
1949
• N. п.:
1949.
• N. п.:
1949.

„Erről beszél Budapest" Világosság,
február 5.
Budapest gyógyuló sebei. Haladás,
május 19.

1950
• Végvári Lajos: I. Magyar Képzőművészeti
Kiállítás. Festészet IV. Magyar Nemzet,
1950. augusztus 26., 5.
• Pogány Ö. Gábor: Hz Első Magyar
Képzőművészeti Kiállítás. I. Szabad Nép,
1950. augusztus 27., 11.
• N. п.: A nagy kiállítás kérdőívei. Világosság,
1950. szeptember 12.
• Berend Ilona: Szoborban, képben. Nők Lapja,
1950. szeptember 21., 20.
• Németh Lajos: Fiatalok a kiállításon. Szabad
Művészet, 4, 1950/9, szeptember, 330-335.
1951
• G. m.: Vázlatkönyv. Független Magyarország,
1951. október 22. (R.: Messerer magyaráz,
vázlat)
• Szegi Pál: A magyar katona a szabadságért.
Szabad Művészet, 5, 1951/10, október, 433-4.
(R: Bem József tábornok)
• Végvári Lajos: А II. Magyar Képzőművészeti
Kiállítás. Szabad Nép, 1951. november 4., 9.

1952
• Ankétok a II. Magyar Képzőművészeti
Kiállításról. Szabad Művészet, 6, 1952/2,
február, 81-92.
• [Nyikita arcképe]. Népszava, 1952. március 15.
• [Dolgozók a színházban, az Operában,
a hangversenyteremben]. Magyar Nemzet,
1952. április 23.
• Pogány Ö. Gábor: Tavaszi tárlat
a Műcsarnokban. Nők Lapja, 1952. május 22.,
10-11. (R.: Gyöngytyúk)
• [Dolgozók a színházban, az Operában,
a hangversenyteremben]. Magyar Nemzet,
1952. június 15.
• Cseh Miklós: Afővárosi
képzőművézeti
pályázat eredménye. Szabad Művészet, 6,
1952/9, szeptember, 433-436.
300plasztikai
• N. п.: 850festmény,
és 500 grafikai alkotás érkezett a III. Magyar
Képzőművészeti Kiállításra. Magyar Nemzet,
1952. december 11.
• Szurdi Márta: A III. Magyar Képzőművészeti
Kiállítás. Nők Lapja, 1952. december 25.,
10-11.

• Dutka Mária: III. Magyar Képzőművészeti
Kiállítás. Magyar Nemzet,
1952. december 27., 5.
• Pogány Ö. Gábor: Az első Magyar Képzőművészeti Kiállítás után. Művészettörténeti
Értesítő, 1, 1952, 107-130.
• Pogány Ö. Gábor: А II. Magyar Képzőművészeti
Kiállítás után. Művészettörténeti
Értesítő", 1, 1952, 155-158.
1953
• Kovács László: A Harmadik Magyar
Képzőművészeti kiállítás. Szabad Nép,
1953. január 9.
• Szegi Pál: A III. Magyar Képzőművészeti
Kiállításfestményei.
Szabad Művészet, 7,
1953/1, január, 11-19. (R.: Aratósztrájk)
• Pogány Ö. Gábor: A III. Magyar Képzőművészeti
Kiállítás. Irodalmi Újság, 4, 1953/1,
január 1., 6.
• Imre István: I. Országos Képzőművészeti
Tanácskozás. Szabad Művészet, 7, 1953/3,
március, 57-67.
• Németh Lajos: A pozitív hős
ábrázolásának
néhány problémája. Szabad Művészet,
7, 1953/3, március, 69-72.
• Az I. Országos Képzőművészeti
Tanácskozás.
A tanácskozáson elhangzott
felszólalások.
Szabad Művészet, 7, 1953/3, március, 83-94.
• N. п.: Kiosztották az 1953. évi irodalmi
és művészeti díjakat. Magyar Nemzet,
1953. április 4.
• N. n.: Munkácsy-díj. Irodalmi Újság, 4,
1953/8, április 9., 8.
• Delitzky Imre: Az új magyar
képzőművészet
kiállítása. Dunántúli Napló, 10, 1953.
december 25., 6.

• Gyenes Tibor: Művésztelepek - Művészek
vidéken. Szabad Művészet, 7, 1953/5,
október, 215-220.
1954
• Pogány Ö. Gábor: А IV. Magyar Képzőművészeti
Kiállításról. Szabad Művészet, 8, 1954/1,
január, 18-34.
• Gogolák Lajos: Két képzőművészeti
kiállítás.
Népművelés, 1954/1, 16-18.
• Cseh Miklós: N. Magyar Képzőművészeti
Kiállítás. Irodalmi Újság, 5, 1954/2,
január 16., 2.
• [Mácsai István rajza]. Irodalmi Újság, 5,
1954. február 2., 17.
• N. п.: Grafikai munkák budapesti
kiállításokon.
Nők Lapja, 1954. április 22., 20.
(R.: Tanulmány)
• Cifka Péter: Nyári tárlat. Irodalmi Újság, 5,
1954/20, július 31., 9.
• Bencze László: Válasz Bernáth Aurélnak.
Csillag, 8, 1954, augusztus, 156.
• Cifka Péter: A nyári tárlat problémáiról. Szabad
Művészet, 8, 1954/6, szeptember, 244-252.
• Új magyar képzőművészet. N. Budapest,
1954, 128.
• Redő" Ferenc: A N. Magyar Képzőművészeti
Kiállítás. Művészettörténeti Értesítő, 3,
1954/1, 160-171.
1955
• Oelmacher Anna: Az V. Magyar Képzőművészeti
Kiállításról. Nők Lapja, 1955. január 6., 12.
(R.: Kalocsai pingáló asszonyok)
• Dutka Mária: 1954 képzőművészeti tükre.
Az V Magyar Képzőművészeti Kiállítás
festményei. Magyar Nemzet, 1955. január 9., 7.
• Rényi Péter: Az V Magyar Képzőművészeti
Kiállítás festményeiről. Szabad Nép, 1955.
január 9., 6.
• Cifka Péter: A képzőművészeti
kiállítás
festményei és grafikái. Művelt Nép, 6,
1955/3, január 16., 1.
• Artner Tivadar: Az V Magyar Képzőművészeti
Kiállításról. Szabad Művészet, 9,
1955/2, február, 49-62.
• N. п.: Kiosztották a művészeti díjakat.
Népszava, 83, 1955/79, április 5., 8.
• N. п.: Kitüntetések április 4-én. Művelt Nép, 6,
1955/15, április 10., 8.
• Cifka Péter: A Szépművészeti Múzeum grafikai
osztályának új szerzeményei. Magyar Nemzet,
1955. október 12., 5.
• Képzőművészetnük tíz éve. Budapest, 1955.
(R.: Klárika arcképe)
• Aradi Nóra: Száz kép a magyar történelemből.
Budapest, 1955, 87. (Rep.: Aratósztrájk)
1956
• Rényi Péter: А VI. Magyar Képzőművészeti
Kiállítás. Magyar Nemzet, 1956. január 28.

1958
• N. п.: Három kiállítás. Népakarat,
1958. január 16.
• N. п.: Öt művészünk dolgozott Párizsban.
Esti Hírlap, 1958/15, január 18., 2.
• N. п.: Adjuk meg a lehetőséget
művészeinknek,
hogy világot lássanak. Népakarat,
1958. január 18., 11.
• Aradi Nóra: Párizs hatása. Élet és Irodalom,
2, 1958/4, január 31. (R.: Külváros,
Place Fürstenberg)
• Kovács Béla: Tudja Ön, mi a tassizmus?
Ország-Világ, 1958. február 26., 9.
• Pálos Miklós: Amikor
afestófotografál.
Ország-Világ, 1958. március 19., 10-11.
• [Place Fürstenberg]. Műterem, 1,
1958/3, 41-42.
• N. п.: Mácsai István Párizsban. Esti Hírlap,
1958/89, április 17., 2.
• Dersi Tamás: Tizenkét ország 4000 műve
a moszkvai kiállításon. Esti Hírlap,
1958. október 10.
1959
• N. п.: Képzőművészeti klubest а II. kerületben.
Népszabadság, 1959. február 25., 8.
• N. п.: Márczius 27-én nyílik а VII. Magyar
Képzőművészeti Kiállítás. Népszabadság,
1959. március 11., 9.
• Pogány Ö. Gábor: Magyarfestészet
а XX.
században. Budapest, 1959, 67, 70.
• N. п.: Magyar költészet - mai magyar grafika.
In: A PetóTi Irodalmi Múzeum Évkönyve
1958. Budapest, 1959, 27.
1960
• D. Fehér Zsuzsa: [Előszó] In: Mácsai István
kiállítása. Budapest, Csók István Galéria,
1960. o. n.
• N. п.: A munka dicsérete. Kiállítás a Csók
István Galériában. Népszabadság,
1960. február 14., 7. (R.: SzólóTötözés)
• N. п.: Mácsai István kiállítása. Népszava,
1960/44, február 21., 8. (R: Mederjavítás)
• [Mederjavítás] Szép Szó, 1960. február 21.
• Havas L.: Munka és
munkaábrázolás
a képzőművészetben. Szép Szó, 1960. február 21.
• Pogány Ö. Gábor: Mácsai István első
gyűjteményes kiállítása. Művészet, 1, 1960/2,
február, 34-35. (R.: Kaján és Hegedűs,
Párizsi utcarészlet)
• Péter Imre: Jegyzetek
kiállításokról.
Népszabadság, 1960. március 3., 10.
• N. п.: Mácsai István kiállítása. Népszava,
1960. május 14., 4.
• E j . : Jegyzetek kiállításokról. Népszabadság,
1960. május 27., 9.
• Cs. M.: Mácsai István. Esti Hírlap,
1960. június 10., 2.
• D. Fehér Zsuzsa: Három kiállítás.
Élet és Irodalom, 4, 1960/25, június 17., 6.

• N. n: Mácsai István kiállítása. Magyar Nemzet,
16, 1960/122, 4.
• D. Fehér Zsuzsa: „A munka dicsérete".
Művészet, 1, 1960/4, november, 30-32.
(R: Sóderrakodók)
1961
• Fedor Ágnes: Hogyan talál egymásra művész
és modell. Ország-Világ, 1961/11, 10.
• Tyihomirov, A.: Isszkusztvo Vengrii IX-XX.
Moszkva, 1961, 157.
1962
• D. Fehér Zsuzsa: A
kortársfestészetről.
Művészet, 3, 1962/1, január, 24-25.
(R: Kisfiú autóval)
• Fóthy János: Festő és kritikus. Válasz egy
levélre. Művészet, 3, 1962/6, június, 48.
• Dévényi Iván: IX. Magyar Képzőművészeti
Kiállítás. Vigilia, 1962/7, július, 432-434.
• Czene Béla: Egy kiállítási krikáról.
Művészet, 3, 1962/9, szeptember, 48.
• Fóthy János: Kiállítási krónika. Művészet, 3,
1962/12, december, 46.
1963
• Szigeti Zsuzsa: Egy kiállítás és „háttere".
Művészet, 4, 1963/1, január, 1, 38-41.
(R.: Honvéd zeneiskola)
• L. M.: „Térképíró" mesterek új művei. Esti
Hírlap, 1963. február 14., 3.
• N. п.: Budapest műemléki térképe. Népszava,
91, 1963/66, március 20., 4.
• (sárvári) : Budapest új kiállítóterme
a Mednyánszky Terem. Magyar Nemzet,
1963. március 31.
• (légrády)•. Budapest állt modellt. Népszava,
91, 1963/76, március 31., 4.
• N. п.: Kulturális hírek. Népszabadság,
1963. május 9., 8.
• N. n: Megjelent Budapest távlati térképe.
Magyar Nemzet, 1963. május 16.
• -bel-: Műemlék-térkép
Budapestről.
Esti Hírlap, 1963. május 18., 2.
• (radó): Potré- ésfejtanulmányok.
Kiállítás
Sopronban. Kisalföld, 1963. június 1.
• N. п.: Magyar tájak, emberek. A Képcsarnok
Vállalat kiállítása. Észak-Magyarország,
1963. június 16., 13.
• N. п.: Magyar tájak, emberek. A Képcsarnok
Vállalat kiállítása. Művészet, 4, 1963/7,
július, 47.
• [Mácsai István-Kass János-. Budapest távlati
térképe] Művészet, 4, 1963/9, szeptember,
(hátsó borító)
• N. п.: Értékes anyag a Göcseji Múzeum
„XX. századi magyarfestők
alkotásai" című
kiállításán. Zalai Hírlap, 1963. október 27.

1964
• Péter Mária: Új magyarfestészet.
Napló
(Veszprém), 1964. január 25.
• (kiss): A híd - pesti szemszögből. Népszava,
1964. február 2.
• N. n.-. Az Ernst Múzeum új kiállítása.
Népszabadság, 1964. május 10., 9.
(R.: Az épülő Erzsébet-híd)
• (L-cz) : „Dolgozó emberek között".
Képzőművészeti kiállítás az Ernst Múzeumban.
Magyar Vasutas, 1964. május 16.
(R.: Az épülő Erzsébet-híd)
• Méhes Géza: Dolgozó emberek között.
Kazán, 1964. május 18.
• [Pesti utca]. Csongrád megyei Hírlap,
1964. július 26.
• Oelmacher Anna: Dolgozó emberek között.
(Kiállítás az Ernst Múzeumban). Művészet, 5,
1964/8, augusztus, 42-43.
• N. п.: A Híd 1963-ban. Népszabadság,
1964. november 19., 7.
• [Olvasó nő]. Könyvtáros, 1964, november, 679.
1965
• D. Fehér Zsuzsa: Mácsai István képei.
In: Mácsai István festőművész
kiállítása.
Budapest, Csók István Galéria, 1965, o. n.
• D. Fehér Zsuzsa: Húsz év után. Művészet,
6, 1965/4, április, 3-5.
• [Klárika]. Népművelés, 1965/4, 48.
• Oelmacher Anna: Hz ember és a munka
dicsérete a képzőművészetben. Zalai Hírlap,
1965. május 1. - Valamint: Tolna megyei
Népújság, 1965. május 1.; Észak-Magyarország,
1965. május 1.; Kelet-Magyarország,
1965. május 1.; Fejér megyei Hírlap,
1965. május 1.; Békés megyei Népújság,
1965. május 1.; Heves megyei Népújság,
1965. május 1.; Nógrád, 1965. május 1.;
Dunántúli Napló, 1965. május 1.
(R. valamennyi helyen: Az épülő Erzsébet-híd)
• (kabdebó) : Magyar tájak, magyar emberek.
Észak-Magyarország, 1963. június 16., 7.
• Horváth György: Egy „vásárlási" kiállítás
szomorú tanulságai. Magyar Nemzet,
1965. augusztus 24., 4.
• N. п.: Mácsai István kiállítása. Magyar Nemzet,
1965. november 24., 4.
• N. п.: A hét kiállításai. Esti Hírlap,
1965. november 24., 6.
• N. п.: Mácsai István kiállítása. Népszava,
1965. november 27.
• N. п.: A hét végi kulturális programból.
Népszabadság, 1965. november 27., 11.
• Szelesi Zoltán.- Három szegedi tárlatról.
Művészet, 6, 1965/9, szeptember, 46-48.
(R.: Visegrád)
• D. Fehér Zsuzsa: А X. Magyar Képzőművészeti
Kiállításról. Művészet, 1965/11,
november, 28-31.

• Szabó György: Mácsai István
Élet és
Irodalom, 9, 1965/49, december 4., 9.
• Perneczky Géza: Mácsai István képei a Csók
Galériában. Magyar Nemzet,
1965. december 4., 4.
• N. п.: Mácsai István kiállítása. Népszabadság,
1965. december 4., 11.
• R. Gy. [Rózsa Gyula] : Jegyzetek
kiállításokról.
Mácsai István. Népszabadság,
1965. december 9., 8.
• N. n. : Mácsai István kiállítása. Népszabadság,
1965. december 11., 11.
• [Leány könyvvel]. Művészet, 6, 1965/12,
december, 30.
• Korner Éva: А X. Magyar Képzőművészeti
kiállítás. Tiszatáj, 19, 1965/12, 925-927.
• Láncz Sándor: A szocialista
realizmus
történetéből. 1949-1956.
Megjegyzések
afelszabadulás
utáni festészetünkről.
Művészettörténeti Értesítő, 14, 1965/2,
107-142. (R. Aratósztrájk)
• Csengeryné Nagy Zsuzsa: A Magyar Nemzeti
Galéria az 1962-1963-as évben. In: A Magyar
Nemzeti Galéria Közleményei V Budapest,
1965, 163.
1966
• Doszvald János: A táj varázsa.
(Tízéves a nagymarosi
művésztelep.)
Pest Megyei Hírlap, 1966. január 1., 4.
• [Leány könyvvel]. Könyvtáros,
16, 1966/1, január, 51.
• Pogány Ö. Gábor: Mácsai István kiállítása.
Művészet, 7, 1966/3, március, 43-45.
(R: Dunaparti Vénusz, Az épülő Erzsébet-híd)
• Rózsa Gyula: Hazai kiállításokon. Látóhatár,
19, 1966/3-4, 343-347.
• [Dunaparti Vénusz], Budapest, 4, 1966, április,
13.
• Lelkes István: A magyar fotóművészet
útja.
Új írás, 6, 1966/6, június, 92-99.
• (f. f.): Nagymaros titka. Esti Hírlap,
1966. július 16., 2.
• Padányi Anna: Képzőművészeti
kiállítás
Nagymaroson. Pest Megyei Hírlap,
1966. július 19., 3.
• Oelmacher Anna: Nagymaros 66. Kiállítás
az Alkotóházban készült művekről.
Magyar Nemzet, 1966. július 22.
• Szabó György: Tárlat Nagymaroson.
Élet és Irodalom, 10, 1966/32, augusztus 6., 9.
• D. Fehér Zsuzsa: A kétmilliós vásárlás
szakmai
bemutatójáról. Művészet, 7, 1966/8,
augusztus, 16-18. (R: Pesti fiatalok)
• Szíj Rezsó': Portréfestészetünk és Demény Attila.
Művészet, 7, 1966/11, november, 29-30.
• Faludi András: Kulturális kapcsoltok.
Küföldre
eladni. Művészeti piac. Új lehetőségek.
Magyarország, 1966/35, 20. (R.: Csendélet)
• Fekete Márton: Prominent Hungarians Home
and Abroad. München, 1966, 334, 191.

1967
• [Mácsai István rajza] Élet és Irodalom, 11,
1967/8, február 25., 12.
• Fóthy János: Nagymaros 66. Művészet, 8,
1967/2, február, 44. (R.: Nagymarosi utca)
• Zsugán István: Képzőművészet - ötmillióért.
Esti Hírlap, 1967. július 8., 2.
• Pákozdi László: A magyar bélyegek
monográfiája. Budapest, 1967, 139.
1968
• N. п.: Mácsai István kiállítása.
Dél-Magyarország, 1968. január 26.
• N. п.: Festőművészek kerekasztala. Népszava,
1968. március 5., 5.
• (fencsik) : Kürtösök az előcsarnokban.
Esti Hírlap, 1968. április 11., 2.
• Pogány Ö. Gábor: Dolgozó emberek között.
Művészet, 9, 1968/5, május, 32-39.
• N. n.-. Mácsai István kiállítása. Szolnok Megyei
Néplap, 1968. szeptember 21.
• Pogány Ö. Gábor: Még egyszer a tizenegyedikről.
Művészet, 9, 1968/9, szeptember,
33-37. (R.: Téli udvar)
• N. п.: Művészi reprodukciók. Népszabadság,
1968. november 7., 12.
1969
• Egri Mária: A Damjanich Múzeum legújabb
képzőművészeti szerzeményei. Szolnok Megyei
Néplap, 1969. január 7.
• [Judit] Szolnok Megyei Néplap,
1969. január 28.
• N. п.: A Képzőművészek
Szövetségének
közgyűlése. Népszabadság, 1969. április 7., 8.
1970
• Szabolcsi Gábor: Mácsai István műtermében.
Műgyűjtő, 2, 1970/1, 41-42.
(R: Augusztusi csendélet)
• Szelestei László: „Lehet mást is... " Beszélgetés
Mácsai István Munkácsy-díjas
festőművésszel.
Zalai Hírlap, 1970. május 1.
(R: Téli táj szekérrel)
• Egri Mária: Képzőművészeti „új szerzemények".
Szolnok Megyei Néplap, 1970. június 16.
• Miklós Pál: A természethűség a mai magyar
művészetben. Kritika, 7, 1970/11, november,
18-24. (R: Marosi részlet)
1971
• Szabó György: Fa és erdő. Élet és Irodalom,
15, 1971/10, március 16., 13.
• Gerszi Teréz: Lajta Edit
(1926-1970).
Művészettörténeti Értesítő,
20, 1971/4, 307-308. (R.: Lajta Edit arcképe)
• Lévai Júlia: Kérdések és kérdőjelek. Valóság,
1971/7, 67-71.

• Berecz Miklós: Magyar Univerzum.
(A Képzőművészek Szövetsége „ÚjMűvek" c.
kiállításáról). Művészet, 12, 1971/7,
július, 24-28. (R.: Marika)
1972
• [Téli táj] Napló (Veszprém), 1972. március 11.
• N. п.: Európa: Kilenc magyartfestő. Esti Hírlap,
1972. június 12., 2.
• Losonci Miklós: Pályázat és bemutatkozás.
Pest megyei Hírlap, 1972. augusztus 6.
• Szabó György: Pályázat. Élet és Irodalom,
16, 1972/35, augusztus 26., 12.
• N. п.: Magyar művészek kiállításai külföldön.
Művészet, 13, 1972/9, szeptember, 46.
• N. п.: Festmények, műemlékek, táncfotók naptárakon. Esti Hírlap, 1972. október 27., 2.
• Osvát Katalin: Mácsai István Művész
otthonában. Nők Lapja, 1972/48, november
25., 14-15. (R: Leány csizmában, Pesti gang,
Részlet a budapesti térképből)
• N. п.: Új Csók Galéria. Esti Hírlap,
1972. december 15., 2.
• N. п.: Új művek kiállítása a Sárospataki
Galériában. Észak-Magyarország, 1972/199, 4.
1973
• D. Fehér Zsuzsa: Mácsai István kiállítása elé.
In: Mácsai István festőművész kiállítása.
Budapest, Csók István Galéria, 1973, o. n.
• N. п.: Új Budapest-térkép. Esti Hírlap,
1973. január 25.
• Rózsa Gyula: Csendéletekről, két részletben.
Népszabadság, 1973. április 30., 13.
• N. п.: Tárlat Nagymaroson. Esti Hírlap,
1973. július 18., 2.
• Téka. MTV 1, 1973. augusztus 30., 18.45.
• Hallottuk. Esti Hírlap, 1973. szeptember 6., 2.
• [Lány kalapban] Élet és Irodalom, 17, 1973/36,
szeptember 8., 5.
• [Pihenő] Esti Hírlap, 1973. szeptember 10., 2.
• Láncz Sándor: Mácsai István. Magyar Hírlap,
1973. szeptember 12.
• Tasnádi Attila. Kiállítási kalauz.
(MácsaiIstván). Népszava, 103, 1973/215,
szeptember 14., 4. (R.: Leányportré)
• Vadas József: Nosztalgiák. Élet és Irodalom, 17,
1973/38, szeptember 22., 12.
• Bojár Iván: Kiállításról
kiállításra.
Magyar Hírlap, 1973/224, 6.
• N. п.: Kiállítási naptár. Művészet, 14, 1973/9,
szeptember, 46-47.
• Vitányi Iván: Képzőművészeti
ízlésvizsgálat
munkások között. Új írás, 1973. október, 72-81.
• Miklós Pál: Képzőművészeti krónika. Jelenkor,
16, 1973/12, december, 1123-1130.
(R.: Pihenő)

1974
• N. п.: Diákünnepség.

Esti Hírlap, 1974. február

22., 2.

• N. п.: Emlékezés ellenállási hősökre.
Népszabadság, 1974. február 23., 4.
festménybemutatója
• H. В.: Gyűjtők
a Vaszary Teremben. Somogyi Néplap,
1974. április 3.
• Miklós Pál: Képzőművészeti krónika. Jelenkor,
17, 1974/7-8, július-augusztus, 652-662.
• Sz. Kürti Katalin: Képzőművészeti Galéria
Debrecenben. Művészet, 15, 1974/10,
október, 20.
• N. п.: Bemutatták ajövő évi művészeti
naptárakat. Esti Hírlap, 1974. november 12., 2.
1975
• Losonci Miklós: Téli napok a nagymarosi
alkotóházban. Pest Megyei Hírlap,
1975. január 9.
• Tasnádi Attila: 30 év műalkotásaiból.
Mácsai
István: Az újjáépülő Erzsébet-híd. Népszava,
103, 1975/10, január 12.
(R.: Az újjáépülő" Erzsébet-híd)
• Vadas József: Belépés mindenkinek.
Élet és Irodalom, 19, 1975/18, május 3., 13.
• N. п.: Kiállítás a Láng Gépgyárban. Esti Hírlap,
1975. május, 5.
• Losonci Miklós: Képzőművészeti
seregszemle
Nagymaroson. Pest Megyei Hírlap,
1975. június 3.
1976
• N. n. : Ma nyílik Mácsai István tárlata. HajdúBihari Napló, 1976. május 27.
(R: Ülő" no fehér fcíkötőben)
• N. п.: Mácsai István kiállítása. Magyar Hírlap,
1976/125, 6.
• [Csendélet] Társadalmi Szemle, 1976/10.
1977
• Losonci Miklós: Hazai tájak. Pest Megyei
Hírlap, 1977. február 8.
• Vekerdi László: A? értelemzés esélyei.
Jelenkor, 20, 1977/6, június, 538-542.
1978
• D. Fehér Zsuzsa: [Előszó] In: Mácsai István.
Kiállítási katalógus, Budapest, Műcsarnok,
1978, o. n.
• Vadas József: Cáfol az egyveleg. Élet és
Irodalom, 22, 1978/5, február 4., 12.
• Székely András: A valóság pontos mestere.
Új Tükör, 15, 1978/8, február 19., 24-25.
(R.: Pesti kapualj, Bérházfolyósó, Ránki György
zongoraművész portréja, Roncsautó a mezó'n,
Virágcsendélet)
• N. K.: Festészet '77. Dolgozók Lapja, 1978.
február 19.
• [MácsaiIstván kiállítása] In: TV-Híradó. MTV2,
1978. március 30., 20.45

• Vadas József: Közömbösített idill. Élet és
Irodalom, 22, 1978/14, április 8., 12.
• (harangozó): Leltár a képeken. Mácsai István
kiállítása. Esti Hírlap, 1978. április 11., 2.
• [Mácsai István képei a Műcsarnokban].
In: Láttuk, hallottuk... Kossuth Rádió,
1978. április 13., 21. 34.
• (balog): Л valóság igaza. Hajdú-Bihari Napló,
1978. április 16. (R.: Ránki Dezsó'arcképe)
• P Szűcs Júlianna: Látvány és valóság. Mácsai
István kiállítása a Műcsarnokban.
Népszabadság, 1978. április 18., 7.; Újra
közölve: In: Uo: Művészettörténés. Kritikák és
publicisztikai írások. Budapest, 1985, 285-288.
• N. п.: Л valóság igaza. Somogyi Néplap, 1978.
április 19. (R.: Ránki Dezső" arcképe)
• Brestyánszky Ilona: Лformák és színek
harmóniája. Nők Lapja, 1978/21, május 27.,
16-17. (R.: Ágnes vörösben, Dunaparti Vénusz,
A világ vége, Leány népviseletben, Az ajtó,
A Firenzei Dóm)
• Halász Miklós: Л természet szépsége. Pesti
Műsor, 1978. augusztus 9., 45. (R: Szentendre)
• Losonci Miklós: Magyar tájak - Biennálé. Új
Tükör, 1978. december 17., 4.
• Csapó György: „Mintha élne...?!" - Beszélgetés
Mácsai Istvánnal. Petőfi Rádió,
1978. október 9., 12.33
• Tasnádi Attila: Művész életrajzok. Budapest,
1978, 161.
1979
• D. Fehér Zsuzsa: [Előszó]. In: Mácsai István
kiállítása. Debrecen, Medgyessy Terem,
1979. május 27-június 10.
• Párezer Ferenc: Poster magyar módra. Ifjúsági
Magazin, 1979. március, 51. (R: Az oroszlán)
• Losonci Miklós: Tárlat Nagymaroson.
Pest Megyei Hírlap, 1979. július 10.
• Kölesd - a művészetpártolófalu.
Petó'fi Rádió,
1979. szeptember 24., 13.25
• Borbély Károly: Л művészet anyagi alapjairól.
Művészet, 20, 1979/11, november, 4-7.
(R: Óbuda)
1980
• N. п.: Ma nyit a nyári tárlat. Dél-Magyarország,
1980. július 20. (R.: Látomás)
• [Mácsai István kiállítása] TV-Híradó, MTV2,
1980. július 22., 21.10
• Tandi László: Kiállítási jegyzetek. Tiszatáj, 34,
1980/10, november, 108-112.
1981
• Ury Ibolya: [Bevezető]. In: Mácsai István
festőművész kiállítása. Kiállítási katalógus.
Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum, 1981, o. n.
• Losonci Miklós: Kőbe, bronzba álmodott élet.
Pest Megyei Hírlap, 1981. február 1.
• N. п.: Mácsai István kiállítása. Esti Hírlap,
1981. február 20., 12.

• N. n M á c s a i István kiállítása. Esti Hílap,
1981. február 28., 12.
• Szabó György: Mácsai István kiállítása
a Népszabadság székház
sajtóklubjában.
Magyar Nemzet, 1981. február 28.
• [Mácsai István rajza] Kisalföld,
1981. március 7.
• Ury Ibolya: Mácsai-kiállítás a nyírbátori
múzeumban. Kelet-Magyarország,
1981. március 8., 8. (R.: Kapualj)
• N. n. : Mácsai István rajzai. Észak-Magyarország,
1981. március 8., 7.
• [Mácsai István rajzai] Észak-Magyarország,
1981. március 14.
• [Mácsai István rajzai] Dél-Magyarország,
1981. március 15.
• [Mácsai István rajza] Kisalföld,
1981. március 21.
• [Mácsai István rajza] Vas Népe,
1981. március 22.
• [Mácsai István rajza] Kelet-Magyarország,
1981. március 22.
• [Mácsai István rajza] Dolgozók Lapja,
1981. március 29.
• N. п.: Mácsai István kiállítása. Nők Lapja,
1981/27, 43.
• [Falusi csendélet] Dolgozók Lapja,
1981. május 24.
• [Falurészlet] Pest Megyei Hírlap, 1981. július 5.
• WI: A Mácsai jelenség. Magyar Hírlap,
1981. augusztus 20., 10.
• [Mácsai István kiállítás
Kiskunfélegyházán].
In: Láttuk, hallottuk... Petőfi Rádió,
1981. augusztus 23. 10.45
• Portréfilm Mácsai István festőművészről.
1981. augusztus 30., MTV1, 21.40.
• Pálinkás László: A „realizmus" csapdája.
Művészet, 22, 1981/11, november, 56.
(R.: Pesti halál)
• [Mácsai István rajza] Dunaújvárosi Hírlap,
1981. szeptember 4.
• [Mácsai István rajza] Szolnok Megyei Néplap,
1981. október 4.
• Ember Mária: Hz oroszlán
Kiskunfélegyházán.
Magyar Nemzet, 1981. szeptember 5.
• [Mácsai István rajza] Dunaújvárosi Hírlap,
1981. december 18.
1982
• [Mácsai István rajza] Szolnok Megyei Néplap,
1982. január 30.
• Szuromi Pál: Triptichon. Országos Tárlatok
Szegeden és Vásárhelyen. Művészet,
23, 1982/1, január, 40-45.
• Pataki Gábor: Konzervativizmus - hagyományok
nélkül. Az 1950-es évek művészete
a székesfehérvári Csók István Képtárban.
Művészet, 23, 1982/3, március, 30-31.

• Nagy Zoltán: Program és megvalósulás
az ötvenes évek művészetében.
Művészet, 23, 1982/3, március, 32-35.
(R.: Szuhakállói bányászok megmentése)
• Sass Ervin: Tárlatsétán a Műcsarnokban.
Békés Megyei Népújság, 1982. május 15., 8.
• Tod in Pest. Bilder mit stillen Zauber.
Süddeutsche Zeitung, 1982. május 21.
• Rutzmoser, Peter: Wer ist der Maler István
Mácsai. In: Kat. München, Galerie Rutzmoser,
1982. április 27.
• Szuromi Pál: Díjnyertesek. A Szegedi Nyári
Tárlatról. Művészet, 23, 1982/11,
november, 42-44.
1983
• Ury Ibolya: [Bevezető]. In: Mácsai István
Munkácsy-díjas festőművész műteremkiállítása. Budapest, Vigadó Galéria, 1983, o. n.
• N. п.,- Mácsai István kiállítása. Népszabadság,
1983. május 20.
• Szabó György: Egyszemélyes izmus.
Élet és Irodalom, 27, 1983/21, május 27., 12.
• Ember Mária: Mácsai István kiállítása a Vigadó
Galériában. Magyar Nemzet, 1983. május 27.
• Rényi Péter: Ironikus festészet. Mácsai István
kiállítása a Vigadóban. Népszabadság,
1983. május 27.
• Acsay: Mácsai István. Művészet, 24,
1983/5, május, 60. (R.: Műterem)
• Renyi, Peter: Ironische Malerei. István Mácsai
István Austeilung in der Redoute. Budapester
Rundschau, 1983/26, június 2.
(R.: Leányarckép, Önarckép folyósón, Pihenő"
modell, Műterem, Szomorúság, Fata Morgaran,
Modell, Budapesti halál)
^Mácsai István műtermében. Riportfilm. 1983.
Rendező': Soós Árpád; Riporter: D. Fehér
Zsuzsa; Operatőr: Bodó János.
• N. п.: Mácsai István kiállítása. Nógrád,
1983. június 4., 9. (R.: Női arckép,
A modell, Kívül II.)
• Kiállítás nyílt... Napló (Veszprém),
1983. június 4. (R.: Női arckép)
• N. п.: A KM tárlata. Mácsai István képeiből.
Kelet-Magyarország, 1983. június 11., 8.
(R.: Női arckép, A modell, Kívül II.)
• N. п.: Mácsai István kiállítása. In: Révkalauz,
Kossuth Rádió, 1983. június 10., 15.05
• [R.: Női arckép, Vermeer-tanulmány] Fejér
Megyei Hírlap, 1983. június 11.
• Simon Gy. Ferenc: Hol lakik Mácsai? Képes
Újság, 24, 1983/18, július 9., 14-15.
• [R.: Csendélet borotválkozótükörrel]. Népszava,
1983. augusztus 6.
• Székely, András: István Mácsai's Studio.
The New Hungarian Quarterly, 1983/92.

• Ury Ibolya: A kipróbált értékek átmentése.
Mácsai István festészetéről. Művészet, 24,
1983/7, július, 8-11. (R.: Dunaparti Vénusz,
Vili bácsi, Pesti gang, Látomás, Alkonyi
csendélet, Pesti halál, Izabella utca)
• Szuromi Pál: Rezignáltán,
kulturáltan.
Az I. Szegedi Táblakép festészeti
Beinnáléról.
Művészet, 24, 1983/11, november, 14-18.
• Szuromi Pál: Mozdulatlan horizont.
Az I. Szegedi Táblakép festészeti
Biennálé.
Tiszatáj, 1983/11, november, 93-96.
• Csapó György: Mácsai István.
In: Cs. Gy.: Közelképek, beszélgetések.
Budapest, 1983, 125-130. (R: Az ajtó)
1984
• [Kiállítás] In: Képzőművészet '84. MTV2,
1984. március 29.
• Székely András: Az „ötvenes évek"
művészetéhez. Mozgó Világ, 10, 1984/3,
március, 23-38.
• Mucsi András: Arcok és sorsok. Hevesi Szemle,
1984/3, március, 2-5.
• P Szűcs Júlianna: Termelni eladhatót? Jegyzet a
Műcsarnokból. Népszabadság, 1984. április 14.
• Vadas József: Generál árt. Élet és Irodalom, 28,
1984/16, április 20., 13.
• - bányai -: Több esztendő munkáiból. Magyar
Papíripar, 1984. május 5., 6.
• Mácsai István kiállítása. MTV1, Híradó,
1984. május 8.
• I. F.: The Poetry of Courtyards. I. Mácsai's
paintings at the Fészek Klub. Daily News,
1984. május 10. (R.: Budapesti lépcsőház,
Lépcsőházi korlát)
• Stúdió '84. MTV1, Stúdió '84.
1984. május 15., 21.00
• N. п.: Mácsai István kiállítása. Magyar Nemzet,
1984. május 31.
• Ember Mária: „Füstös képek" és spárgaszobrok.
Magyar Nemzet, 42, 1984. május 31., 6.
• Szabó György: Mácsai - Budapest. Budapest,
22, 1984/8, augusztus, 16-17.
(R.: Atlaszok a grundon, Lichthof IV,
Pesti halál, Az ajtó, Árnyék, Damjanich utca)
• N. п.: István Mácsai's Paintings at the Fészek
Klub. Daily News, 1984. május 10.
1985
• Rideg Gábor: 40 alkotó év. Beszélgetés
ajubileumi kiállítás előzményeiről. Művészet,
26, 1985/4, április, 32-37.
(R.: Damjanich utcai folyósok)
1986
• [R.: Pesti reggel] Magyar Nemzet,
1986. november 3.

1987
• Nádor Tamás: Az élet szép is lehet. Tíz kérdés
Mácsai Istvánhoz. Magyar Ifjúság, 31, 1987/17,
április 24., 44-46. (R.: Pesti halál, Pali, Pesti
gang, Duna-parti Vénusz)
1988
• Ury Ibolya: [Bevezető]. In: Mácsai. Kiállítási
katalógus. Budapest, Csontváry Terem,
1988, o. n.
• Csapó György: A rendteremtés
lehetősége.
Mácsai István kiállítása. Ország-Világ, 32,
1988/45, november 9., 19.
(R.: Téli vadászat, Hommage á Ingres,
Függőfolyosó, Báthory utca 17., A piros ház)
• Mándy Iván: Mácsai István kiállításáról.
Magyar Nemzet, 51, 1988/255, október 25., 4.
• (csorba): A Mácsai-stílus. Pesti Műsor,
1988. október, 49.
• N. п.: Mácsai István kiállítása. Csontváry
Terem. Új Tükör, 25, 1988/44, 3. (R.: A lichthof)
• [R.: Dunaparti Vénusz]. Pannónia, 1988/2, 32.
1989
• Szabó György: [Bevezető] In: Mácsai. Kiállítási
katalógus. Veszprém, Vár Galéria, 1989, o. n.
• Ury Ibolya: RendkívüFi megszokott. Mácsai
István kiállítása. Művészet, 30, 1989/3,
március, 41-42. (R: Téli vadászat, Gábor,
Hommage á Ingres)
1990
• Fecske András: A f g u r a t i v i t á s problémái
a kortárs hazai festőművészetben
(1945-1990).
Tatabánya, é. n. [1990], o. n. (R.: Az ecetfa)
1991
• Nem tartozom a sorsnak. Mácsai Pállal beszélget
Varjas Endre. Kurír, 1991. február 3., 7.
• Tímár Árpád: Szükség van-e országos
tárlatra?
Új Művészet, 2, 1991/3, március, 19-22.
(R.: Kilincs)
1992
• Ury Ibolya: [Mácsai István válogatott képei.
Bevezető] In: Mácsai István válogatott képei.
Kiállítási katalógus. Budapest, Vigadó Galéria,
1992. o. n.
• Tegnap nyílt... Magyar Hírlap,
1992. április 25., 5.
1993
• Fitz Péter: Magyarország: azelőtt és azután.
Festészeti kiállítás
Washingtonban.
Új Művészet, 4, 1993/12, december, 29-33.
(R.: Dolgozók az Operában)
1994
• Galambos Ágnes: Hely a tetőn. Tévé-magazin,
1994. május 7-13., 8-9.

1995
• N. п.: Pro Urbe díj. Magyar Nemzet,
1995. október 30., 4.
• Pro Urbe Budapest Díjak. Magyar Hírlap,
1995. november 17., 6.
• (ruck) : Mácsai István festőművész.
Újlipótváros
alkonyat. Magyar Nemzet, 58, 1995/273,
november 21., 16.
• N. п.: Megtalálni az időtálló stílust. Átadták
a Pro Urbe díjakat. Népszabadság,
1995. november 21.,
1996
• Kocsis Lajos: Részletkérdések. Szegedi Egyetem,
1996. március 12.
• N. п.: Festménykiállítás. Új Dunántúli Napló,
1996. május 24.
• Eigel István: „Képzelet és látvány". Lyukasóra,
5, 1996/6, június, 4. (R.: Modell, Szekerek téli
tájban, Légy, Vázlatlap, Mácsai Pál mint
Hamlet, Szekér téli tájban, Utca télen, Kikötő',
Karácsonyfa, Velence)
• Erdélyi Z. Ágnes: A nagyváros poézise.
Esti Hírlap, 1996. szeptember 12.
• N. п.: A három Mácsai. Népszava,
1996. október 8., 17.
• Ember Mária: Mácsai útvesztője. Barátság,
3, 1996/6, november 15., belső borító
(R.: Az ürömi elágazás)
1997
• Szabó György: Előszó. In: Mácsai István.
Újabb képek. Kiállítási katalógus. Budapest,
Vigadó Galéria, 1997, o. n.
• Ury Ibolya: Utószó. In: Mácsai István. Újabb
képek. Budapest, Vigadó Galéria, 1997, o. n.
• Dombovári Edit: Mácsai István - „Létezik
egy stílus ami csak az enyém" Képes Európa,
6, 1997/35, szeptember 10.
• Csordás Lajos: Senkinek nem hiányzik az almafa?
Beszélgetés Mácsai István festőművésszel.
Népszabadság, 1997. november 5., 42.
(R.: Coca-Cola, Tél a Pannónia utcában)
• szántó: Itt a tél. Mácsai István kiállítása.
Új Ember, 1997. november 23., 9.
(R.: Tél a Pannónia utcában, Budapesti Coca-Cola)
• Hargitai József: Mácsai István, a komponálás,
a képi gazdagság és a míves műgond kiváló
mestere. In: H. J.: Emberközelben. Portrék,
kritkák, emlékezések. Szombathely,
1997, 464-470.
• Városi Képtár. Ráckeve, 1997.
(R.: Ráckevei Anna arcképe)
1998
• Vadas Zsuzsa: Egy festőművész
életműve.
Beszélgetés Mácsai Istvánnal. Nők Lapja,
1998/7, 8-11. (R.: Önarckép modellel, Unokák,
Budapesti Coca-Cola)

1999
• Trencsényi Zoltán: Kurbli nélkül. Mácsai István,
a Pannónia utcafestóje. Népszabadság, 57,
1999/272, november 22., 35.
• Pogány Gábor: Mácsai István Capriccio című
képéről. Sarokház, 2, 1999/3, 8-9.
(R.: Capriccio)
• Lamperth Ágnes: Kedves tárgyairól Mácsai
István. Szalon, 3, 1999/5, szeptember-október
• Andrási Gábor-Pataki Gábor-Szücs
György-Zwickl András: Magyar képzőművészet
a 20. században. Budapest, 1999, 138.
2000
• Gajdos Erzsébet: Környezetének
világátfesti
Mácsai István. Hírnök, 6, 2000/3.
• N. п.: Díszpolgárok. Mácsai István. XIII.
Kerületi Hírnök, 2000. június
• Kortárs magyar művészeti lexikon. H-Ö. II.
Budapest, 2000, 661-662. (R.: Zsuzsa)
2001
• Sztankay Ádám: Egy ceruza a huszadik
századból. 168 óra, 13, 2001/9,
március 1., 36-38. (A repülőgép, Pannónia
utca, Bálint, Hommage á Vélazquez)

2002

• Magyar nagylexikon. Len-Met. XII. Budapest,
2002, 342. (R.: Pesti gang)
• Kortárs magyar művészet. Contemporary
Hungarian Art. Zeitgenössische
ungarische
Kunst. Körmendi-Csák gyűjtemény. Válogatás.
1945-2001. Budapest, 2002, 226-233. ""
(R.: Háború, Poldi, Sikuta Gusztáv, Dunaparti
Vénusz, Az ajtó, Pesti halál, Repülőgép)

Képjegyzék

_ 2. oldal
Önarckép / Selfportrait
2001, ceruzarajz, papír, 24x28 cm,
j.: j.l.: Mácsai 2001. VIII. 2. Anno Aetatis 79
• Kiállítva: я Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

_ 4. oldal
Önarckép / Selfportrait
1935, ceruzarajz, papír, 17,5x24,5 cm,
j.: j.l.: 1935. III. 7.
• Kiállítva: • Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

7. oldal
Aranydarázs / Golden Wasp
1939, színes ceruza, tus, papír, 20x30 cm,
j.: j.l.: Mácsai 1939 Palinak, Katinak
• Kiállítva: • Reprodukálva: • Csapó György: Mácsai István.
(Mai Magyar művészet). Budapest, Képzőművészeti
Kiadó, 1984, 1. kép • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

8. oldal
A felrobbantott Lánchíd / The exploded Lánchíd
(részlet), 1945, ceruzarajz, papír, 30x45 cm,
j.: j.l.: Mácsai 1945
• Kiállítva: • Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

9. oldal
Erdélyi menekülők II. / Transylvanian Refugees II.
(vázlatkönyv rajz), 1944, ceruzarajz, papír,
29x20,5 cm, j.: j.l.: Déda 1944. IX.14.
• Kiállítva: я Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

9. oldal
Erdélyi menekülők III. / Transylvanian Refugees III.
(vázlatkönyv rajz), 1944, ceruzarajz, papír,
29x20,5 cm, j.: j.l.: Déda 1944. IX.14.
• Kiállítva: я Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

10. oldal
Panosian néni csipkeblúzban / Old Mrs
Panosian in a Lace Blouse
1948, olaj, vászon, 80x100 cm,
j.: j.l.: Mácsai 48
• Kiállítva: • A Képzőművészeti Főiskola növendéki
kiállítása. Budapest, Képzőművészeti Főiskola, 1948.
• Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

11. oldal
Öregúr fekete kalapban / Old Man in a Black Hat
1945, olaj, falemezre kasírozott vászon,
78x56 cm, j.: j.l.: Mácsai
• Kiállítva: • Mácsai István válogatott képei.
Budapest, Vigadó Galéria, 1992. április 24-május 17.
• Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

12. oldal
Rozika / Rozika,
1939, olaj, kartonlemez, 70x50cm,
j.: j.l.: Mácsai I. 1939.
• Kiállítva: я Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

13. oldal
Egy elegáns öregúr 1945-ből / Dapper Old
Gentleman from 1945,
1945, olaj, vászon, 50x70 cm,
j.: j.f.: Mácsai 945
• Kiállítva: • Mácsai István válogatott képei. Budapest, Vigadó Galéria, 1992. április 24-május 17., Kat. 3.
• Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

Mácsai István a jelen képjegyzékben szereplő" munkáinak némelyikét több variációban is megalkotta. Ezeknél
a műveknél a méretek és a kompozíció minden esetben eltérnek egymástól.
A szerkesztő

14.oldal
Kati varr / Kati Sewing,
1 9 5 3 , olaj, vászon, 6 0 x 8 0 cm, j.: j.f.: Mácsai 5 3 .
• Irodalom: • Pogány Ö. Gábor: A IV. Magyar Képzőművészeti Kiállításról. Szabad Művészet, 8, 1954/1,
január, 18-34.
• Kiállítva: • IV. Magyar Képzőművészeti Kiállítás.
Budapest, Műcsarnok, 1953., Kat. sz. n.
• Reprodukálva: • Szabad Művészet, 8, 1954/2,
február, 95. • Szabó György: Mácsai István
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.
16. oldal
Portré vázlatok az Aratósztrájk című képhez /
Portrait sketches for Strike Among the Reapers,
1 9 5 2 , ceruzarajz, papír, 2 1 x 2 9 , 7 cm, j.n.
• Kiállítva: я Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.
Tanulmányrajz az Aratósztrájk című képhez /
Studies for Strike Among the Reapers,
1 9 5 2 , ceruzarajz, papír, 2 1 x 2 9 , 7 cm,
j.: b.k.: 1 9 5 2 szept. 3
• Kiállítva: я Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.
17. oldal
Breznay József és Mácsai István: Aratósztrájk
1894-ben / Strike Among the Reapers in 1 8 9 4 ,
1 9 5 2 , olaj, vászon, 2 0 0 x 4 0 0 cm,
j.: j.l.: B r e z n a y - Mácsai 5 2 .
• Irodalom: • N. п.: 850festmény, 300 plasztikai és
500 grafikai alkotás érkezett a III. Magyar Képzőművészeti Kiállításra. Magyar Nemzet, 1952. december
1 1 . « Szurdi Márta: A III. Magyar Képzőművészeti
Kiállítás. Nők Lapja, 1952. december 25., 10-11.
• Dutka Mária: III. Magyar Képzőművészeti Kiállítás.
Magyar Nemzet, 1952. december 27., 5. • Kovács
László: A Harmadik Magyar Képzőművészeti Kiállítás.
Szabad Nép, 1953. január 9. • Szegi Pál: A III. Magyar
Képzőművészeti Kiállításfestményei. Szabad Művészet, 7, 1953/1, január, 11-19. (R.: Aratósztrájk)
• Pogány Ö. Gábor: A III. Magyar Képzőművészeti
Kiállítás. Irodalmi Újság, 4, 1953/1, január 1., 6.
• Csapó György: Mácsai István. (Mai Magyar művészet). Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1984, 12.
• Kiállítva: • III. Magyar Képzőművészeti Kiállítás.
Budapest, Műcsarnok, 1952. december 19-1953.
március 1., Kat. 35.
• Reprodukálva: • III. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Budapest, Műcsarnok, 1952. december 19-1953.
március 1. • Szegi Pál: A III. Magyar Képzőművészeti
Kiállításfestményei. Szabad Művészet, 7, 1953/1,
január, 1 1 . * Aradi Nóra: Száz kép a magyar történelemből. Budapest, 1955, 87. • Láncz Sándor: A szocialista realizmus történetéből. 1949-1956. Megjegyzések afelszabadulás utáni festészetünkről. Művészettörténeti Értesítő, 14, 1965/2, 107.* Szabó György:
Mácsai István, Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

2 0 . oldal
Előtanulmányrajzok „A szuhakállói bányászok
megmentése" című képhez / Studies for Saving
the Szuhakálló Miners,
1 9 5 3 , szén, papír, 5 0 x 7 0 cm, j.: j.l.: Mácsai 5 3
• Kiállítva: я Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.
2 1 . oldal
A szuhakállói bányászok megmentése / Saving
the Szuhakálló Miners,
1 9 5 3 , olaj, vászon, 1 5 0 x 2 4 8 cm,
j.: j.l.: Mácsai István 1 9 5 3
• Irodalom: • Pogány Ö. Gábor: A TV. Magyar Képzőművészeti Kiállításról. Szabad Művészet, 8, 1954/1,
január, 18-34. • Cseh UMós: IV. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Irodalmi Újság, 5, 1954/2, január 16.,
2. • Redő Ferenc: AIV. Magyar Képzőművészeti Kiállítás.
Művészettörténeti Értesítő, 3, 1954/1, 160-171.
• Kiállítva: • IV. Magyar Képzőművészeti Kiállítás.
Budapest, Műcsarnok, 1953., Kat. sz. n. • „Az ötvenes évek". (A huszadik század magyar művészete.)
Székesfehérvár, Csók István Galéria, 1981. október
2 5 - 1 9 8 2 . január 31.
• Reprodukálva: • IV. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Budapest, Műcsarnok, 1953. • Pogány Ö. Gábor:
A IV. Magyar Képzőművészeti Kiállításról. Szabad Művészet, 8, 1954/1, január, 31. • Nagy Zoltán: Program
és megvalósulás az ötvenes évek művészetében.
Művészet, 23, 1982/3, március, 32. • Szabó György:
Mácsai István Körmendi Galéria, Budapest, 2002.
2 2 . oldal
A bányászok majálisa / Miners' May Day Outing,
5 0 - e s évek eleje, szénrajz, karton,
1 2 0 x 1 8 0 cm, j.: j.l.: Mácsai István 1 9 5 8
• Kiállítva: • Bányászati témájú képzőművészeti
alkotások kiállítása. Székesfehérvár, Magyar
Alumíniumipari Múzeum, 2000. november 10-30.
• Reprodukálva: • Bányászati témájú
képzőművészeti alkotások kiállítása. Székesfehérvár,
Magyar Alumíniumipari Múzeum, 2000. november
10-30. (Plakáton és meghívón) • Szabó György:
Mácsai István Körmendi Galéria, Budapest, 2002.
2 3 . oldal
Messerer tanítja a magyar balettművészeket /
Messerer Teaching Hungarian Ballet Dancers,
1 9 5 3 , olaj, vászon, 1 2 0 x 1 8 0 cm, j.n.
• Irodalom: • g. т . : Vázlatkönyv. Független Magyarország, 1951. október 22. • Ankétok а II. Magyar
Képzőművészeti Kiállításról. Szabad Művészet, 6,
1952/2, február, 81-92. • Pogány Ö. Gábov. А II.
Magyar Képzőművészeti Kiállítás után. Művészettörténeti Értesítő, 1, 1952, 155-158.
• Kiállítva: • II. Magyar Képzőművészeti Kiállítás.
Budapest, Műcsarnok, 1951. november 4-december 2.,
Kat. 108. • 150 fahre ungarische Kurist. Berlin, 1952, Kat. 67.
• Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

24. oldal
Tanulmányrajzok a „Kalocsai pingáló
asszonyok" című képhez / Studies for Women
Painting in Kalocsa,
1955, szénrajz, papír, 50x70 cm, j.: j.L: Mácsai
• Kiállítva: • Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

25. oldal
Kalocsai pingáló asszonyok / Women Painting
in Kalocsa
(színvázlat / colour sketch),
1955, olaj, karton, 20x30 cm, j.n.
• Irodalom: • Oelmacher Anna: Az V Magyar
Képzőművészed Kiállításról. Nők Lapja, 1955. január
6., 12. • Dutka Mária: 1954 képzőművészeti tükre.
Az V. Magyar Képzőművészeti Kiállítás festményei.
Magyar Nemzet, 1955. január 9., 7. • Rényi Péter:
Az V. Magyar Képzőművészeti Kiállítás festményeiről.
Szabad Nép, 1955. január 9., 6. • Cifka Péter:
A képzőművészeti Kiállításfestményei és grafikái.
Művelt Nép, 6, 1955/3, január 16., 1. • Artner
Tivadar: Az V. Magyar Képzőművészeti Kiállításról.
Szabad Művészet, 9, 1955/2, február, 49-62.
• Kiállítva: • V. Magyar Képzőművészeti Kiállítás.
Budapest, Műcsarnok, 1954., Kat. sz. n. • Fiatal
Képzőművészek és Iparművészek kiállítása. Budapest,
Ernst Múzeum, 1955., Kat. sz. n. • Fiatal Képzőművészek és Iparművészek kiállítása. Budapest, Ernst
Múzeum, 1955. június-július, Kat. sz. n. • Expositoin
internationale des beaux-arts. Les beaux-arts en
Hongrie depuis la libération. Mezsdunarodnájá
visztávká izobrázityelnovo iszkusztvá.
Izobrázintyelnoje iszkusztvo vengrii
poszlye oszvobozsgyémjá. 1945-1958.
Moszkva,
Centrálnij Visztavocsnij Szál - Salle Central
d'Expositions, 1958., Kat. sz. n. • Mácsai István
festőművész kiállítása. Budapest, Csók István Galéria,
május 13-május 27.,Kat. 11.
• Reprodukálva: • Oelmacher Anna: Az V Magyar
Képzőművészeti Kiállításról. Nók Lapja, 1955. január
6., 12. • Expositoin internationale des beaux-arts.
Les beaux-arts en Hongrie depuis la libération.
Mezsdunarodnájá visztávká izobrázityelnovo
iszkusztvá. Izobrázintyelnoje iszkusztvo vengrii
poszlye oszvobozsgyénijá. 1945-1958.
Moszkva,
Centrálnij Visztavocsnij Szál - Salle Central
d'Expositions, 1958. • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

26. oldal
Falusi szatócsbolt / Village Chandler's,
1947, olaj, vászon, 50x70 cm, j.: b.l.: Mácsai
• Kiállítva: • Mácsai István válogatott képei. Budapest, Vigadó Galéria, 1992. április 24-május 17., Kat. 7.
• Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

27. oldal
Nyári délután / Afternoon in Summer,
1947, olaj, vászon, 70x50 cm, j.: j.f.: Mácsai 947
• Kiállítva: я Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

28. oldal
Villamosremíz a Margit hídnál / Tram Depot
at Margit bridge,
1947, olaj, vászon, 50x70 cn, j.: j.l. Mácsai 47.
• Kiállítva: • Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Budapest, Csók István Galéria, május 13-május 27.,
kat. 4. • Mácsai István válogatott képei. Budapest,
Vigadó Galéria, 1992. április 24-május 17., Kat. 6.
• Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

29. oldal
Bécsi alkonyat / Dusk in Vienna,
1957, olaj, vászon, 50x70 cm, j.: j.l.: Mácsai 957.
• Kiállítva: • Párizsi képek 1957. Kultúrkapcsolatok
Intézete, Dorottya u. • München 1982 Rutz Mozer
Galéria
• Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

31. oldal
Csendélet rákokkal / Still Life with
Freshwater Crabs,
1959, olaj, vászon, 60x80 cm, j.: j.l.: Mácsai 959
• Kiállítva: я Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

33. oldal
A csirke / The Chicken,
1960, olaj, vászon, 80x60 cm, j.: j . l : Mácsai 60
• Irodalom: • Vadas József: Közömbösített idill. Élet
és Irodalom, 22, 1978/14, április 8., 12. • P Szűcs
Julianna: Látvány és valóság. Mácsai István kiállítása a Műcsarnokban. Népszabadság, 1978. április 18.,
7.; Újra közölve: In: Uo: Művészettörténés. Kritikák
és publicisztikai írások. Budapest, 1985, 285-288.
• Csapó György: Mácsai István. (Mai Magyar
művészet). Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1984, 26.
• Kiállítva: • Mácsai István. Budapest, Műcsarnok,
1978. március 31—április 23., Kat. 2. • Mácsai István
festőművész kiállítása. Kiskunfélegyháza, Kiskun
Múzeum, 1981. június 21-szeptember 5., Kat. 1.
• Mácsai István válogatott képei. Budapest, Vigadó
Galéria, 1992. április 24-május 17., Kat. 13.
• Mácsai István. Kecskemét, Erdei Ferenc Művelődési
Központ, 1996. március 15-31., Kat. 1. • Mácsai
István. Pannónia utca. Budapest, Újlipótvárosi Klub
Galéria, 1999. november 10-26.
• Reprodukálva: • Csapó György•. Mácsai István.
(Mai Magyar művészet). Budapest, Képzőművészeti
Kiadó, 1984, 2. kép • Szabó György: Mácsai István
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

34. oldal
Rozi néni / Auntie Rozi,
1963, olaj, vászon, 90x70 cm, j.: j.f.: Mácsai 63
• Kiállítva: • Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Budapest, Csók István Galéria, 1965. november
16-december 12., Kat. 13. • Mácsai István.
Budapest, Műcsarnok, 1978. március 31—április 23.,
Kat. 10. » Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum, 1981.
június 21-szeptember 5., Kat. 6. • Mácsai István
válogatott képei. Budapest, Vigadó Galéria, 1992.
április 24-május 17., Kat. 19.
• Reprodukálva: • Csapó György: Mácsai István.
(Mai Magyar művészet). Budapest, Képzőművészeti
Kiadó, 1984, 5. kép • Szabó György: Mácsai István
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

35. oldal
Csigák / Snails,
1965, olaj, farostlemez, 70x40 cm,
j.: j.l.: Mácsai
• Kiállítva: • Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Budapest, Csók István Galéria, 1965. november
16-december 12., Kat. 44. • Mácsai István.
Budapest, Műcsarnok, 1978. március 31—április 23.,
Kat. 25. • Mácsai István kiállítása. Debrecen,
Medgyessy Terem, 1979. május 27-június 10., Kat. 25.
• Reprodukálva: • Mácsai István festőművész
kiállítása. Budapest, Csók István Galéria, 1965.
november 16-december 12. • Mácsai István.
Budapest, Műcsarnok, 1978. március 31-április 23.
• Csapó György: Mácsai István. (Mai Magyar
művészet). Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1984,
7. kép • Szabó György: Mácsai István, Körmendi
Galéria, Budapest, 2002.

37. oldal
Háború / War,
1961, olaj, farostlemez, 70x105 cm,
j.: j.l.: Mácsai 1961.
• Kiállítva: • Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Budapest, Csók István Galéria, 1965. november
16-december 12., Kat. 4. • Mácsai István. Budapest,
Műcsarnok, 1978. március 31-április 23., Kat. 5.
• Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum, 1981.
június 21-szeptember 5., kat. 2. • Chefs-d'Oeuvre
de la peinture et de la sculpture contemporaines
hongroises. Collection Körmendi-Csák. Genf, WIPO
Székház, 1997. november 10-21.
• Reprodukálva: • Csapó György: Mácsai István.
(Mai Magyar művészet). Budapest, Képzőművészeti
Kiadó, 1984, X. tábla • Kortárs magyar művészet.
Contemporary Hungarian Art. Zeitgenössische
ungarische Kunst. Körmendi-Csák gyűjtemény.
Válogatás. 1945-2001. Budapest, 2002, 227.
• Chfs-d'Oeuvre de la peinture et de la sculpture
contemporaines hongroises. Collection KörmendiCsák. Genf, WIPO Székház, 1997. november 10-21.
(R.: Háború) • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

38. oldal
Az oroszlán / The Lion,
1961, olaj, vászon, 80x60 cm, j.: b.f.: Mácsai 61
• Irodalom: • Mácsai István műtermében. Riportfilm.
1983. Rendező": Soós Árpád; Riporter: D. Fehér
Zsuzsa; Operatőr: Bodó János. • Szabó György:
Mácsai István kiállítása a Népszabadság székház
sajtóklubjában. Magyar Nemzet, 1981. február 28.
• Kiállítva: • Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Budapest, Csók István Galéria, 1965. november
16-december 12., Kat. 7. • Mácsai István festőművész kiállítása. Kiskunfélegyháza, Kiskun
Múzeum, 1981. június 21-szeptember 5., Kat. 3.
• Mácsai István. Budapest, Hírlapkiadó Vállalat
Klubja, Népszabadság Klubja, 1981. február 20-tól
• Mácsai István válogatott képei. Budapest, Vigadó
Galéria, 1992. április 24-május 17., Kat. 14.
• Mácsai István. Kecskemét, Erdei Ferenc Művelődési
Központ, 1996. március 15-31., Kat. 2.
• Reprodukálva: • Párezer Ferenc: Poster magyar
módra. Ifjúsági Magazin, 1979. március, 51.
• Mácsai Istvánfestőművész kiállítása. Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum, 1981. június 21-szeptember 5. • Csapó György: Mácsai István. (Mai Magyar
művészet). Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1984,
3. kép • Szabó György: Mácsai István, Körmendi
Galéria, Budapest, 2002.

39. oldal
Pesti gang / Pest Courtyard Corridor,
1963, olaj, vászon, 90x70 cm, j.: j.l.: Mácsai 63
• Irodalom: • Ember Mária: Hz oroszlán Kiskunfélegyházán. Magyar Nemzet, 1981. szeptember 5.
• Csapó György: Mácsai István. (Mai Magyar
művészet). Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1984,
20, 23-24.
• Kiállítva: • Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Budapest, Csók István Galéria, 1965. november
16-december 12., Kat. 5. • Mácsai István. Budapest,
Műcsarnok, 1978. március 31-április 23., Kat. 8.
• Mácsai Istvánfestőművész kiállítása. Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum, 1981. június 21-szeptember 5., Kat. 4. • Mácsai István válogatott képei.
Budapest, Vigadó Galéria, 1992. április 24-május
17., Kat. 17. • Hungary - Вfore and After. An
Exhibiton on Hungarian Art. Washington D. C., IMF
Visitors Center, 1993. május 6—július 2., Kat. sz. n.
• Magyarország: akkor és most. Budapest, Kiscelli
Múzeum, 1993. november 18-december 26.,
Kat. sz. n. • Mácsai István. Kecskemét, Erdei Ferenc
Művelődési Központ, 1996. március 15-31., Kat. 3.
• Reprodukálva: • Osvát Katalin: Mácsai István.
Művész otthonában. Nők Lapja, 1972/48, november
25., 14-15. • Mácsai István. Budapest, Műcsarnok,
1978. március 31-április 23. • Csapó György: Mácsai
István. (Mai Magyar művészet). Budapest,
Képzőművészeti Kiadó, 1984. • Hungary - Вfore and
After. An Exhibiton on Hungarian Art. Washington D.
C., IMF Visitors Center, 1993. május 6-július 2.
• Ury Ibolya: A kipróbált értékek átmentése. Mácsai
Istvánfestészetéről. Művészet, 24, 1983/7, július,

8-11., о. п. • Nádor Tamás: Az élet szép is lehet.
Tíz kérdés Mácsai Istvánhoz. Magyar Ifjúság, 31,
1987/17, április 24., 44-46. • Magyar nagylexikon.
Len-Met. XII. Budapest, 2002, 342.« Szabó György:
Mácsai István, Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

41. oldal
Pesti utca 1961-ből / Street in Pest,
1961, olaj, vászon, 105,5x160,5 cm,
j.: b.l.: Mácsai 61
• Kiállítva-. • Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

42. oldal
A firenzei Dóm / The Duomo in Florence,
1960, olaj, vászon, 90x70 cm, j.: b.l.: Mácsai 60
• Kiállítva: • IX. Magyar Képzőművészeti Kiállítás.
Budapest, Műcsarnok, 1962., Kat. sz. n. • Mácsai
Istvánfestőművész kiállítása. Budapest, Csók István
Galéria, 1965. november 16-december 12., Kat. 1.
• Magyarfestők Itáliában. Budapest, Magyar Nemzeti
Galéria, 1967., Kat. 159. • Mácsai István. Budapest,
Műcsarnok, 1978. március 31—április 23., Kat. 4.
• Reprodukálva: • Brestyánszky Ilona: Aformák és
színek harmóniája. Nők Lapja, 1978/21, május 27.,
17. • Szabó György: Mácsai István, Körmendi Galéria,
Budapest, 2002.

43. oldal
A velencei Szt. Márk tér / St Mark's Square in
Venice,
1965., olaj, farostlemez, 60x100 cm,
j.: j.f.: Mácsai 65
• Kiállítva-. • Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Budapest, Csók István Galéria, 1965. november
16-december 12., Kat. 38. • Magyar festők Itáliában.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 1967., Kat. 160.
• Mácsai István. Budapest, Műcsarnok, 1978.
március 31—április 23., Kat. 22.
• Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

44. oldal
Poldi / Poldi,
1965, olaj, farostlemez, 40x46 cm,
j.: j.f.: Mácsai 65
• Kiállítva-. • Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Budapest, Csók István Galéria, 1965. november
16-december 12., Kat. 32. • Mácsai István.
Budapest, Műcsarnok, 1978. március 31—április 23.,
Kat. 23. • Mácsai István válogatott képei. Budapest,
Vigadó Galéria, 1992. április 24-május 17., Kat. 26.
• Mácsai István. Kecskemét, Erdei Ferenc Művelődési
Központ, 1996. március 15-31., Kat. 6.
• Reprodukálva: • Kortárs magyar művészet.
Contemporary Hungarian Art. Zeitgenössische
ungarische Kunst. Körmendi-Csák gyűjtemény.
Válogatás. 1945-2001. Budapest, 2002, 228.
• Szabó György: Mácsai István, Körmendi Galéria,
Budapest, 2002.

45. oldal
Sikuta Gusztáv / Gusztáv Sikuta,
1964, olaj, farostlemez, 47x46 cm,
j.: j.f.: Mácsai 64
• Kiállítva-. • Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Budapest, Csók István Galéria, 1965. november
16-december 12., Kat. 31. • Mácsai István.
Budapest, Műcsarnok, 1978. március 31—április 23.,
Kat. 19. • Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum, 1981.
június 21-szeptember 5., Kat. 11. • Mácsai István
válogatott képei. Budapest, Vigadó Galéria, 1992.
április 24-május 17., Kat. 22.
• Reprodukálva: • Kortárs magyar művészet.
Contemporary Hungarian Art. Zeitgenössische
ungarische Kunst. Körmendi-Csák gyűjtemény.
Válogatás. 1945-2001. Budapest, 2002, 229.
• Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

46. oldal
Vili bácsi / Uncle Vili,
1965, olaj, farostlemez, 45x37 cm,
j.: j.f.: Mácsai
• Kiállítva-. • Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Budapest, Csók István Galéria, 1965. november
16-december 12., Kat. 27. • Mácsai István.
Budapest, Műcsarnok, 1978. március 31—április 23.,
Kat. 17. • Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum, 1981. június
21-szeptember 5., Kat. 10. • Mácsai István válogatott képei. Budapest, Vigadó Galéria, 1992. április
24-május 17., Kat. 21. • Mácsai István. Kecskemét,
Erdei Ferenc Művelődési Központ, 1996. március
15-31., Kat. 5.
• Reprodukálva: • Mácsai István. Budapest, Műcsarnok, 1978. március 31—április 23. • Ury Ibolya:
A kipróbált értékek átmentése. Mácsai István festészetéről. Művészet, 24, 1983/7, július, 11. • Csapó
György: Mácsai István. (Mai Magyar művészet).
Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1984, II. tábla.
• Szabó György: Mácsai István, Körmendi Galéria,
Budapest, 2002.

47. oldal
Gyula / Gyula,
1965, olaj, farostlemez, 45x37 cm,
j.: j.f.: Mácsai
• Kiállítva: • Mácsai István. Budapest, Műcsarnok,
1978. március 31-április 23., Kat. 26. • Mácsai
István válogatott képei. Budapest, Vigadó Galéria,
1992. április 24-május 17., Kat. 25.
• Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

49. oldal
Dunaparti vénusz / Danube Bank Venus,
1964, olaj, farostlemez, 84x130 cm,
j.: b.l.: Mácsai 1964
• Irodalom: • Csapó György: „Mintha élne...?!"
- Beszélgetés Mácsai Istvánnal. Petőfi Rádió,
1978. október 9., 12.33 • Mácsai István műtermében.
Riportfilm. 1983. Rendező: Soós Árpád; Riporter:
D. Fehér Zsuzsa; Operatőr: Bodó János.
• Kiállítva: • Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Budapest, Csók István Galéria, 1965. november
16-december 12., Kat. 25. • Mácsai István. Budapest,
Műcsarnok, 1978. március 31—április 23., Kat. 16.
• Mácsai Istvánfestőművész kiállítása. Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum, 1981. június 21-szeptember
5., Kat. 9. • Mácsai. Veszprém, Vár Galéria, 1989.
• Mácsai István válogatott képei. Budapest, Vigadó
Galéria, 1992. április 24-május 17., Kat. 20. • Mácsai
István. Kecskemét, Erdei Ferenc Művelődési Központ,
1996. március 15-31., Kat. 4.
• Reprodukálva: • Pogány Ö. Gábor: Mácsai István
kiállítása. Művészet, 7, 1966/3, március, 43. • Budapest, 4, 1966, április, 13. • Mácsai István. Budapest,
Műcsarnok, 1978. március 31—április 23.
• Brestyánszky Ilona: Aformák és színek harmóniája. Nők Lapja, 1978/21, május 27., 17. • Ury Ibolya:
A kipróbált értékek átmentése. Mácsai István festészetéről. Művészet, 24, 1983/7, július, 11. • Nádor
Tamás: A? élet szép is lehet. Tíz kérdés Mácsai
Istvánhoz. Magyar Ifjúság, 31, 1987/17, április 24.,
46. • Pannónia, 1988/2, 32. • Mácsai. Veszprém, Vár
Galéria, 1989. • Csapó György: Mácsai István. (Mai
Magyar művészet). Budapest, Képzőművészeti Kiadó,
1984, 6. kép • Mácsai István válogatott képei.
Budapest, Vigadó Galéria, 1992. április 24-május 17.
• Mácsai István. Kecskemét, Erdei Ferenc Művelődési
Központ, 1996. március 15-31. • Kortárs magyar
művészet. Contemporary Hungarian Art.
Zeitgenössische ungarische Kunst. Körmendi-Csák
gyűjtemény. Válogatás. 1945-2001. Budapest, 2002,
230. • Szabó György: Mácsai István, Körmendi
Galéria, Budapest, 2002.

51. oldal
Júniusi csendélet / Still Life in June,
1963, olaj, vászon, 80x60 cm,
j.: j.l.: Mácsai 63
• Kiállítva: • Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Budapest, Csók István Galéria, 1973. szeptember 6-22.
• Reprodukálva: • Mácsai István festőművész
kiállítása. Budapest, Csók István Galéria, 1973.
szeptember 6 - 2 2 . • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

53. oldal
A karácsonyfa / The Christmas Tree,
1972, olaj, farostlemez, 50x80 cm,
j.: j.l.: Mácsai 72
• Kiállítva: • Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Budapest, Csók István Galéria, 1973. szeptember
6-22., Kat. 19. • Mácsai István. Budapest,
Műcsarnok, 1978. március 31-április 23., Kat. 46.
• Mácsai István. Pannónia utca. Budapest,
Újlipótvárosi Klub Galéria, 1999. november 10-26.
• Reprodukálva: • Csapó György: Mácsai István.
(Mai Magyar művészet). Budapest, Képzőművészeti
Kiadó, 1984, 9. kép. • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

54. oldal
Az ablak / The Window,
1977, olaj, farostlemez, 40x60 cm,
j.: j.l.: Mácsai 77
• Kiállítva: • Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum, 1981. június
21-szeptember 5., Kat. 18.
• Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

55. oldal
A Nagymama / Grandma,
1977, olaj, farostlemez, 60x90 cm,
j.: b.k.: Mácsai 77
• Kiállítva: • Mácsai István. Budapest, Műcsarnok,
1978. március 31—április 23., Kat. 86. • Mácsai
Istvánfestőművész kiállítása. Kiskunfélegyháza,
Kiskun Múzeum, 1981. június 21-szeptember 5.,
Kat. 21. • Mácsai. Veszprém, Vár Galéria, 1989.
június 19—július 10., Kat. 9.
• Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

56. oldal
Kaján Tibor arcképe / Portrait of Tibor Kaján,
1973, olaj, farostlemez, 62x90 cm,
j.: b.l.: Mácsai 73.
• Kiállítva: • Jubileumi képzőművészeti kiállítás
Magyarország felszabadulásának 30. évfordulója
alkalmából. Budapest, Műcsarnok, 1975. , Kat. sz. n.
• Mácsai István. Budapest, Műcsarnok, 1978.
március 31—április 23., Kat. 61. • Mácsai István
festőművész kiállítása. Kiskunfélegyháza, Kiskun
Múzeum, 1981. június 21-szeptember 5., Kat. 16.
• Mácsai István válogatott képei. Budapest, Vigadó
Galéria, 1992. április 24-május 17., Kat. 32.
• Reprodukálva: • Jubileumi képzőművészeti kiállítás
Magyarország felszabadulásának 30. évfordulója
alkalmából. Budapest, Műcsarnok, 1975. • Csapó
György: Mácsai István. (Mai Magyar művészet).
Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1984, 8. kép.
• Szabó György: Mácsai István, Körmendi Galéria,
Budapest, 2002.

57. oldal
A párizsi metró - Porte des Lilas / The Paris Metro
- Porte des Lilas,
1960, olaj, vászon, 70x90 cm, j.: b.L: Mácsai 60
• Kiállítva: • Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Budapest, Csók István Galéria, 1965. november
16-december 12., Kat. 3. • Mácsai István. Budapest,
Műcsarnok, 1978. március 31—április 23., Kat. 6.
• Mácsai István válogatott képei. Budapest, Vigadó
Galéria, 1992. április 24-május 17., Kat. 15.
• Reprodukálva: • Mácsai István. Budapest,
Műcsarnok, 1978. március 31—április 23. • Csapó
György: Mácsai István. (Mai Magyar művészet).
Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1984, 4. kép.
• Szabó György: Mácsai István, Körmendi Galéria,
Budapest, 2002.

58. oldal
Az ecetfa / The Sumach Tree,
1992, olaj, farostlemez, 60x40 cm, j.: b.L: Mácsai
• Irodalom: • Galambos Ágnes: Hely a tetó'n. Tévémagazin, 1994. május 7-13., 9.
• Kiállítva: • Mácsai István válogatott képei. Budapest, Vigadó Galéria, 1992. április 24-május 17., Kat.
70. • Mácsai István. Pannónia utca. Budapest,
Újlipótvárosi Klub Galéria, 1999. november 10-26.
• Reprodukálva: • Mácsai István válogatott képei.
Budapest, Vigadó Galéria, 1992. április 24 - május
17. • Fecske András: A figurativitás problémái a
kortárs hazai festőművészeiben (1945-1990).
Tatabánya, é. п., о. п.* Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

59. oldal
A gang délutánja / Afternoon on the Courtyard
Corridor,
1980, olaj, vászon, 60x40 cm, j.: j.l.: Mácsai
• Kiállítva: • Műcsarnok Budapest 1978.
• Mácsai István. Budapest, Fészek Művészklub,
1984. • Mácsai István. Pannónia utca. Budapest,
Újlipótvárosi Klub Galéria, 1999. november 10-26.
• Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai - Budapest.
Budapest, 22, 1984/8, augusztus, 17. • I. F.: The
Poetry of Courtyards. I. Mácsai's peaintings at the
Fészek Klub. Daily News, 1984. május 10. • Szabó
György: Mácsai István, Körmendi Galéria, Budapest,
2002.

61. oldal
A szökevény / The Runaway,
1979, olaj, vászon, 60x80 cm, j.: j . l : Mácsai 79
• Irodalom: • Ember Mária: Az oroszlán
Kiskunfélegyházán. Magyar Nemzet, 1981. szeptember 5. • Ury Ibolya: A kipróbált értékek átmentése.
Mácsai Istvánfestészetéről. Művészet, 24, 1983/7,
július, 8-11. • Mácsai István műtermében. Riportfilm.
1983. Rendező': Soós Árpád; Riporter: D. Fehér
Zsuzsa; Operatőr: Bodó János.
• Kiállítva: • Szegedi nyári tárlat. Szeged, Móra
Ferenc Múzeum, 1980. július 20-tól • Mácsai István.
Budapest, Hírlapkiadó Vállalat Klubja, Népszabadság

Klubja, 1981. február 20-tól • Mácsai István festőművész kiállítása. Kiskunfélegyháza, Kiskun
Múzeum, 1981. június 21-szeptember 5., Kat. 25.
• Mácsai István Munkácsy-díjas festőművész
műterem-kiállítása. Budapest, Vigadó Galéria, 1983.
május 19-június 12., Kat. 3. • Mácsai István
válogatott képei. Budapest, Vigadó Galéria, 1992.
április 24-május 17., Kat. 39. • Mácsai István.
Kecskemét, Erdei Ferenc Művelődési Központ, 1996.
március 15-31., Kat. 11.
• Reprodukálva: • N. п.: Ma nyit a nyári tárlat.
Dél-Magyarország, 1980. július 20. • Mácsai István
festőművész kiállítása. Kiskunfélegyháza, Kiskun
Múzeum, 1981. június 21-szeptember 5. • Csapó
György: Mácsai István. (Mai Magyar művészet).
Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1984, 17. kép
• Mácsai István válogatott képei. Budapest, Vigadó
Galéria, 1992. április 24-május 17. • Képes levelezőlap, é. n. • Szabó György: Mácsai István, Körmendi
Galéria, Budapest, 2002.

62. oldal
A roncs / The Wreck,
1977, olaj, farostlemez, 60x100 cm,
j.: j.l.: Mácsai 77
• Irodalom: • Vadas József: Közömbösített idill. Élet
és Irodalom, 22, 1978/14, április 8., 12. • Szabó
György: Mácsai István kiállítása a Népszabadság
székház sajtóklubjában. Magyar Nemzet, 1981.
február 28. • Ember Mária: Az oroszlán Kiskunfélegyházán. Magyar Nemzet, 1981. szeptember 5. • Csapó
György: Mácsai István. (Mai Magyar művészet).
Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1984, 42.
• Kiállítva: • Mácsai István. Budapest, Műcsarnok,
1978. március 31—április 23., Kat. 80. • Mácsai
István. Budapest, Hírlapkiadó Vállalat Klubja,
Népszabadság Klubja, 1981. február 20-tól • Mácsai
Istvánfestőművész kiállítása. Kiskunfélegyháza,
Kiskun Múzeum, 1981. június 21-szeptember 5.,
Kat. 19. • Mácsai István válogatott képei. Budapest,
Vigadó Galéria, 1992. április 24-május 17., Kat. 30.
• Mácsai István. Kecskemét, Erdei Ferenc Művelődési
Központ, 1996. március 15-31., Kat. 8.
• Reprodukálva: • Mácsai István. Budapest,
Műcsarnok, 1978. március 31—április 23. • Székely
András: A valóság pontos mestere. Új Tükör, 15,
1978/8, február 19., 24-25. • Csapó György: Mácsai
István. (Mai Magyar művészet). Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1984, XIV tábla. • Szabó György:
Mácsai István, Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

63. oldal
A világ vége / End of the World,
1973, olaj, farostlemez, 50x80 cm,
j.: j.l.: Mácsai
• Irodalom: • Mácsai István műtermében. Riportfilm.
1983. Rendező: Soós Árpád; Riporter: D. Fehér
Zsuzsa; Operatőr: Bodó János.* Szabó György:
Mácsai István kiállítása a Népszabadság székház
sajtóklubjában. Magyar Nemzet, 1981. február 28.
• Ember Mária: Az oroszlán Kiskunfélegyházán.

Magyar Nemzet, 1981. szeptember 5. • Csapó
György: Mácsai István. (Mai Magyar művészet).
Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1984, 34.
• Kiállítva: • Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Budapest, Csók István Galéria, 1973. szeptember
6-22., Kat. 23. • Mácsai István. Budapest,
Műcsarnok, 1978. március 31-április 23., Kat. 48.
• Mácsai István. Budapest, Hírlapkiadó Vállalat
Klubja, Népszabadság Klubja, 1981. február 20-tól
(Megny. Drecin József) • Mácsai István válogatott
képei. Budapest, Vigadó Galéria, 1992. április
24-május 17., Kat. 29.
• Reprodukálva: • Mácsai Istvánfestőművész kiállítása. Budapest, Csók István Galéria, 1973. szeptember 6 - 2 2 . • Brestyánszky Ilona: Aformák és színek
harmóniája. Nők Lapja, 1978/21, május 27., 16-17.
• Csapó György: Mácsai István. (Mai Magyar
művészet). Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1984,
XVI. tábla.* Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

64. oldal
Az ajtó / The Door,
1977, olaj, farostlemez, 50x80 cm,
j.: b.l.: Mácsai 77
• Irodalom: • Vadas József: Közömbösített idill.
Élet és Irodalom, 22, 1978/14, április 8., 12.
• Kiállítva: • Mácsai István. Budapest, Műcsarnok,
1978. március 31-április 23., Kat. 84. • Mácsai
Istvánfestőművész kiállítása. Kiskunfélegyháza,
Kiskun Múzeum, 1981. június 21-szeptember 5.,
Kat. 20. • Mácsai István válogatott képei. Budapest,
Vigadó Galéria, 1992. április 24-május 17., Kat. 35.
• Reprodukálva: • Mácsai István. Budapest,
Műcsarnok, 1978. március 31-április 23.
• Brestyánszky Ilona: Aformák és színek harmóniája.
Nők Lapja, 1978/21, május 27., 17. • Csapó György:
Mácsai István. In: Cs. Gy.: Közelképek, beszélgetések.
Budapest, 1983, 125-130. • Szabó György : MácsaiBudapest. Budapest, 22, 1984/8, augusztus, 16-17.
• Csapó György: Mácsai István. (Mai Magyar
művészet). Budapest, Képzőművészeti Kiadó,
1984, XV tábla • Tímár Árpád: Szükség van-e
országos tárlatra? Új Művészet, 2, 1991/3, március,
19-22. • Kortárs magyar művészet. Contemporary
Hungarian Art. Zeitgenössische ungarische Kunst.
Körmendi-Csák gyűjtemény. Válogatás. 1945-2001.
Budapest, 2002, 231. • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

65. oldal
Pesti halál / Death in Pest,
1978., olaj, farostlemez, 50x80 cm,
j.: j.l.: Mácsai 78
• Irodalom: • Pálinkás László: Л „realizmus"
csapdája. Művészet, 22, 1981/11, november, 56.
• Mácsai István műtermében. Riportfilm. 1983.
Rendező: Soós Árpád; Riporter: D. Fehér Zsuzsa;
Operatőr: Bodó János. • Ember Mária: Mácsai István
kiállítása a Vigadó Galériában. Magyar Nemzet,
1983. május 27. • Csapó György: Mácsai István.

(Mai Magyar művészet). Budapest, Képzőművészeti
Kiadó, 1984, 25-26.
• Kiállítva: • Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum, 1981. június
21-szeptember 5., Kat. 23. • Mácsai István
Munkácsy-díjasfestőművész műterem-kiállítása.
Budapest, Vigadó Galéria, 1983. május 19-június
12., Kat. 12. • Mácsai István válogatott képei. Budapest, Vigadó Galéria, 1992. április 24-május 17., Kat.
1978 • Mácsai István. Kecskemét, Erdei Ferenc
Művelődési Központ, 1996. március 15-31., Kat. 10.
• Reprodukálva: • Pálinkás László: A „realizmus"
csapdája. Művészet, 22, 1981/11, november, 56.
• Mácsai István Munkácsy-díjas festőművész
műterem-kiállítása. Budapest, Vigadó Galéria,
1983. május 19-június 12. • Renyi, Peter -.Ironische
Malerei. István Mácsai István Austeilung in der
Redoute. Budapester Rundschau, 1983/26, június 2.
• Ury Ibolya: Л kipróbált értékek átmentése. Mácsai
Istvánfestészetéről. Művészet, 24, 1983/7, július,
8 - 1 1 . • Csapó György : Mácsai István. (Mai Magyar
művészet). Budapest, Képzőművészeti Kiadó, 1984,
16. kép • Szabó György: Mácsai - Budapest.
Budapest, 22, 1984/8, augusztus, 16-17. • Nádor
Tamás: Hz élet szép is lehet. Tíz kérdés Mácsai
Istvánhoz. Magyar Ifjúság, 31, 1987/17, április 24.,
44-46. • Kortárs magyar művészet. Contemporary
Hungarian Art. Zeitgenössische ungarische Kunst.
Körmendi-Csák gyűjtemény. Válogatás. 1945-2001.
Budapest, 2002, 232. • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

66. oldal
La Dereiitta,
1981, olaj, farostlemez, 80x60 cm,
j.: j.l.: Mácsai 81
• Kiállítva: • Országos Képzőművészeti Kiállítás.
Budapest, Műcsarnok, 1982. április 8-május 6.
• Mácsai István Munkácsy-díjas festőművész
műterem-kiállítása. Budapest, Vigadó Galéria, 1983.
május 19-június 12., Kat. 26.
• Reprodukálva: • Országos Képzőművészeti
Kiállítás. Budapest, Műcsarnok, 1982. április 8 -május 6. • Mácsai István Munkácsy-díjas
festőművész műterem-kiállítása. Budapest, Vigadó
Galéria, 1983. május 19-június 12. • Szabó György:
Mácsai István, Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

67. oldal
Koncz Zsuzsa portréja / Portrait of Zsuzsa Koncz,
1987, farost, olaj, 111x80 cm, j.: j.l.: Mácsai
• Kiállítva.- • Mácsai. Budapest, Csontváry Terem,
1988. szeptember 13-október 22., Kat. 1 .Mácsai.
Veszprém, Vár Galéria, 1989. június 19—július 10.,
Kat. 19. • Mácsai István válogatott képei. Budapest,
Vigadó Galéria, 1992. április 24-május 17., Kat. 49.
• Reprodukálva: • Mácsai. Budapest, Csontváry
Terem, 1988. szeptember 13-október 22. • Kortárs
magyar művészeti lexikon. H-Ö. II. Budapest, 2000,
661. • Szabó György: Mácsai István, Körmendi
Galéria, Budapest, 2002.

68. oldal
A köpeny / The Robe,
1990, olaj, farostlemez, 100x70 cm,
j.: j.l.: Mácsai
• Kiállítva: • Mácsai István válogatott képei.
Budapest, Vigadó Galéria, 1992. április 24-május 17.,
Kat. 58.

• Reprodukálva• Mácsai István válogatott képei.
Budapest, Vigadó Galéria, 1992. április 24-május 17.
• Szabó György: Mácsai István, Körmendi Galéria,
Budapest, 2002.

69. oldal
Hommage á Ingres / Hommage r Ingres,
1986, olaj, farostlemez, 85x130 cm,
j.: j.l.: Mácsai 86
• Irodalom: • Ury Ibolya: Rendkívüli megszokott.
Mácsai István kiállítása. Művészet, 30, 1989/3,
március, 4 1 - 4 2 .

• Kiállítva: • Mácsai. Budapest, Csontváry-Terem,
1988. szeptember 13-október 22., Kat. 8.

• Reprodukálva: • Csapó György: A rendteremtés
lehetősége. Mácsai István kiállítása. Ország-Világ, 32,
1988/45, november 9., 19. • Ury Ibolya: Rendkívüli
megszokott. Mácsai István kiállítása. Művészet, 30,
1989/3, március, 41-42. • Szabó György: Mácsai
István, Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

70. oldal
Ars longa - vita-brevis,
1982, olaj, vászon, 100x80 cm, j.: j.l..- Mácsai 82
• Irodalom: • Szabó György: Mácsai István kiállítása
a Népszabadság székház sajtóklubjában. Magyar
Nemzet, 1981. február 28. • Ember Mária: Az oroszlán
Kiskunfélegyházán. Magyar Nemzet, 1981. szeptember 5. • Mácsai István: AJestőnoteszéből. Magyar
Nemzet, 38, 1982/7, január 9., 9. • Rényi Péter:

Ironikusfestészet. Mácsai István kiállítása
Vigadóban. Népszabadság, 1983. május 27.
• Kiállítva: • Mácsai István. Budapest, Hírlapkiadó
Vállalat Klubja, Népszabadság Klubja, 1981. február

20-tól • Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum, 1981. június
21-szeptember 5., Kat. 28. • Mácsai. München,
Galerie Rutzmoser, 1982., Kat. sz. n. • Mácsai István

Munkácsy-díjasfestőművész műterem-kiállítása.

Budapest, Vigadó Galéria, 1983. május 19-június 12.
• Mácsai. Amsterdam, Pieter Breughel Art Gallery,
1984. szeptember 22-október 7. • Mácsai. Budapest,
Csontváry Terem, 1988. szeptember 13-október 22.,
Kat. sz. n.
• Reprodukálva: • István Mácsai. München, Galerie
Rutzmoser, 1982. április 27-tól (plakáton) • Mácsai

István Munkácsy-díjasfestőművész műterem-kiállítása. Budapest, Vigadó Galéria, 1983. május 1 9 -június 12. • Mácsai. Amsterdam, Pieter Breughel

Art Gallery, 1984. szeptember 22-október 7. • Szabó
György: Mácsai István, Körmendi Galéria, Budapest,
2002.

72. oldal
Téli vadászat / The Winter Hunt,
1989, olaj, farostlemez, 100x80 cm,
j.: j.l.: Mácsai 89
• Irodalom: • Mácsai István: Afestő noteszéből.
A Téli vadászat előtt. Magyar Nemzet, 49, 1986/79,
április 4., 9. • Mácsai István: Afestő noteszéból.
Bruegel és Beuys. Magyar Nemzet, 49, 1986/98,
április 26., 9. • Mácsai István: Afestő noteszéből.
A naprakész Bruegel. Magyar Nemzet, 49, 1986/109,
május 10., 9. • Ury Ibolya: Rendkívüli megszokott.
Mácsai István kiállítása. Művészet, 30, 1989/3,
március, 4 1 - 4 2 .

• Kiállítva: • Mácsai. Budapest, Csontváry-Terem,
1988. szeptember 13-október 22., Kat. 21. • Mácsai.
Veszprém, Vár Galéria, 1989. • Mácsai István válogatottképei. Budapest, Vigadó Galéria, 1992. április
24-május 17., Kat. 54. • Hungary - Вфге and After.
An Exhibiton on Hungarian Art. Washington D. C.,
IMF Visitors Center, 1993. május 6-július 2.
• Magyarország: akkor és most. Budapest, Kiscelli
Múzeum, 1993. november 18-december 26.

• Reprodukálva: • Mácsai. Budapest, Csontváry
Terem, 1988. szeptember 13-október 22. • Mácsai.
Veszprém, Vár Galéria, 1989. • Csapó György:

A rendteremtés lehetősége. Mácsai István kiállítása.
Ország-Világ, 32, 1988/45, november 9., 19.
• Ury Ibolya: Rendkívüli megszokott. Mácsai István
kiállítása. Művészet, 30, 1989/3, március, 4 1 - 4 2 .
• Mácsai István válogatott képei. Budapest, Vigadó
Galéria, 1992. április 24-május 17. • Mácsai István:
Emléktöredékek Bernáth Aurélról. In: Bernáth Aurél
emlékkönyv. A művész születésének 100. évfordulója
tiszteletére. Budapest, 1995. • Szabó György: Mácsai
István, Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

76. oldal
Jani / Jani,
1973, olaj, farostlemez, 90x70 cm,
j.: b.l.: Mácsai
• Kiállítva-. • Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Budapest, Csók István Galéria, 1973. szeptember

6-22., Kat. 34. • Mácsai István festőművész
kiállítása. Kiskunfélegyháza, Kiskun Múzeum,

1981. június 21-szeptember 5., Kat. 15. • Mácsai
István válogatott képei. Budapest, Vigadó Galéria,
1992. április 24-május 17., Kat. 31.
• Reprodukálva: • Csapó György: Mácsai István.
(Mai Magyar művészet). Budapest, Képzőművészeti
Kiadó, 1984, XIII. tábla • Szabó György: Mácsai
István, Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

77. oldal
Pali 1983 április 26,
1983, olaj, vászon, 60x40 cm,
j.: j.l.: 1983 április 26
• Kiállítva: m Reprodukálva: • Eigel István: „Képzelet és
látvány". Lyukasóra, 5, 1996/6, június, 4. • Szabó
György: Mácsai István, Körmendi Galéria, Budapest,
2002.

79. oldal
Infánsnő / The Infanta,
1987, olaj, farostlemez, 80x50 cm,
j.: j.l.: Mácsai 87
• Kiállítva: • Mácsai. Budapest, Csontváry Terem,
1988. szeptember 13-október 22. • Mácsai István
válogatott képei. Budapest, Vigadó Galéria, 1992.
április 24-május 17., Kat. 50. • Mácsai István.
Kecskemét, Erdei Ferenc Művelődési Központ, 1996.
március 15-31., Kat. 15. • Mácsai István. Pannónia
utca. Budapest, Újlipótvárosi Klub Galéria, 1999.
november 10-26.
• Reprodukálva: • Mácsai István válogatott képei.
Budapest, Vigadó Galéria, 1992. április 24-május 17.
• Csapó György: A rendteremtés lehetősége. Mácsai
István kiállítása. Ország-Világ, 32, 1988/45, november 9., 19. * A Kereskedelmi Bank Rt. XIX-XX. századi
magyar képzőművészeti gyűjteménye. Budapest,
é. п., о. п. • Képes levelezőlap, é. n. • Szabó György:
Mácsai István, Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

81. oldal
Lichthof / The Light Well,
(Havas ablakpárkány / Snowy Windowsill),
1985, olaj, farostlemez, 80x53 cm,
j.: j.l.: Mácsai 85
• Kiállítva: • Mácsai. Budapest, Csontváry Terem,
1988. szeptember 13-október 22.
• Reprodukálva: • Mácsai. Budapest, Csontváry
Terem, 1988. szeptember 13-október 22.
• N. п.: Mácsai István kiállítása. Csontváry Terem.
Új Tükör, 25, 1988/44, 3. • Képes levelezőlap, 1988.
• Szabó György: Mácsai István, Körmendi Galéria,
Budapest, 2002.

83. oldal
Az ürömi országút / Main Road at Üröm,
1993, olaj, farostlemez, 60x100 cm,
j.: b.l.: Mácsai 93
ш Kiállítva.• Mácsai István. Újabb képek. Budapest, Vigadó
Galéria, 1997. november 6-23., Kat. sz. n.
• Reprodukálva: • Mácsai István. Újabb képek.
Budapest, Vigadó Galéria, 1997. november 6 - 2 3 .
• Szabó György: Mácsai István, Körmendi Galéria,
Budapest, 2002.

84. oldal
Huzella Katalin / Katalin Huzella
1996, olaj, farostlemez, 50x40 cm,
j.: j . l : Mácsai
• Kiállítva: • Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

85. oldal
Három sapka / Three Caps,
1995, olaj, farostlemez, 80x110 cm,
j.: j.l.: Mácsai 95
• Kiállítva: • Mácsai István. Kecskemét, Erdei Ferenc
Művelődési Központ, 1996. március 15-31., Kat. 26.
• Mácsai István. Újabb képek. Budapest, Vigadó
Galéria, 1997. november 6-23., Kat. sz. n.
• Reprodukálva: • Mácsai István. Kecskemét, Erdei
Ferenc Művelődési Központ, 1996. március 15-31.
• Mácsai István. Újabb képek. Budapest, Vigadó
Galéria, 1997. november 6 - 2 3 . • Képes levelezőlap,
1997. • Szabó György: Mácsai István, Körmendi
Galéria, Budapest, 2002.

86. oldal
Alkonyi csendélet / Still Life at Dusk,
1982, olaj, farostlemez, 70x90 cm,
j.: j.l.: Mácsai
• Kiállítva: • Mácsai István Munkácsy-díjas
festőművész műterem-kiállítása. Budapest, Vigadó
Galéria, 1983. május 19-június 12., Kat. 33.
• Mácsai István válogatott képei. Budapest, Vigadó
Galéria, 1992. április 24-május 17., Kat. 43.
• Mácsai István. Kecskemét, Erdei Ferenc Művelődési
Központ, 1996. március 15-31., Kat. 12.
• Reprodukálva: • Mácsai István Munkácsy-díjas
festőművész műterem-kiállítása. Budapest, Vigadó
Galéria, 1983. május 19-június 12. • Mácsai István
válogatott képei. Budapest, Vigadó Galéria, 1992.
április 24-május 17. • Mácsai István. Kecskemét,
Erdei Ferenc Művelődési Központ, 1996. március
15-31. • Képes levelezőlap, é. n. • Szabó György:
Mácsai István, Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

87. oldal
Csendélet Rembrandt reprodukcióval / Still Life
with a Rembrandt Reproduction,
1985, olaj, vászon, 60x80 cm, j.n.
• Kiállítva.- я Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

88. oldal
Létrák / Ladders,
1987, olaj, farostlemez, 40x30 cm,
).: j.l.: Mácsai
• Kiállítva-. я Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

89. oldal
Kovászos uborka / Pickled Gherkins,
1996, olaj, farostlemez, 71x55 cm,
j.: b.l.: Mácsai 96
• Kiállítva: • Mácsai István. Újabb képek. Budapest,
Vigadó Galéria, 1997. november 6-23., Kat. sz. n.
• Reprodukálva: • Mácsai István. Újabb képek.
Budapest, Vigadó Galéria, 1997. november 6 - 2 3 .
• Képes levelezőlap, 1997. • Szabó György: Mácsai
István, Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

90. oldal
Mosogató-csendélet / Sink-Still Life,
1999, olaj, farostlemez, 60x80 cm,
j.: b.f.: Mácsai 99
• Kiállítva: • Klub Galéria Budapest Tátra u. 1999.
• Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

91. oldal
Konyhai csendélet / Still Life in the Kitchen,
1999, olaj, farostlemez, 50x70 cm,
j.: b.L: Mácsai 99
• Kiállítva: • Mácsai István. Újabb képek. Budapest,
Vigadó Galéria, 1997. november 6 - 2 3 . • Mácsai
István. Pannónia utca. Budapest, Újlipótvárosi Klub
Galéria, 1999. november 10-26.
• Reprodukálva: • Mácsai István. Újabb képek.
Budapest, Vigadó Galéria, 1997. november 6 - 2 3 .
• Szabó György: Mácsai István, Körmendi Galéria,
Budapest, 2002.

92. oldal
őszi csendélet / Autumn Still Life,
1998, olaj, farostlemez, 80x62 cm,
j.: j.l.: Mácsai
• Kiállítva: • Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

93. oldal
Csendélet/Still Life,
1998, olaj, vászon, 80x60 cm, j.: j.l.: Mácsai 98
• Kiállítva: я Reprodukálva: • Szabó György-. Mácsai István
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

95. oldal
Coca-Cola / Coca Cola
1995, olaj, farostlemez, 30x40 cm,
j.: j.l.: Mácsai 95

96. oldal
A festő, a modell és a Vihar / The Artist,
his Model and the Storm,
1996, olaj, farostlemez, 60x96 cm,
j.: j . l : Mácsai 96
• Kiállítva: • Mácsai István. Újabb képek. Budapest,
Vigadó Galéria, 1997. november 6-23., Kat. sz. n.
• Reprodukálva: • Mácsai István. Újabb képek. Budapest, Vigadó Galéria, 1997. november 6-23. • Vadas
Zsuzsa: Egyfestőművész életműve. Beszélgetés Mácsai
Istvánnal. Nők Lapja, 1998/7, 11. • Szabó György:
Mácsai István, Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

97. oldal
Testvérek / Siblings,
1997, olaj, farostlemez, 70x96 cm,
j.: j.f.: Mácsai 97
• Kiállítva: • Mácsai István. Újabb képek. Budapest,
Vigadó Galéria, 1997. november 6 - 2 3 .
• Reprodukálva: • Mácsai István. Újabb képek.
Budapest, Vigadó Galéria, 1997. november 6 - 2 3 .
Vadas Zsuzsa: Egy festőművész életműve.
• Beszélgetés Mácsai Istvánnal. Nők Lapja,
1998/7, 11. • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

98. oldal
A Csömöri úttól a Filatori gátig / From Csömöri
boulevard to Filatori Dam,
1997, olaj, farostlemez, 40x60 cm,
j.: j.l.: Mácsai 97
• Kiállítva: • Mácsai István. Újabb képek. Budapest,
Vigadó Galéria, 1997. november 6-23., Kat. sz. n.
• Mácsai István. Pannónia utca. Budapest,
Újlipótvárosi Klub Galéria, 1999. november 10-26.
• Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

99. oldal
A Balzac utcai telefonkábelbontás / Taking Down
• Kiállítva-. • Mácsai István. Kecskemét, Erdei Ferenc the Telephone Cables in Balzac street,
Művelődési Központ, 1996. március 15-31., Kat. 27.
1997, olaj, farostlemez, 60x40 cm,
• Mácsai István. Újabb képek. Budapest, Vigadó
j.: j.l.: Mácsai

Galéria, 1997. november 6-23., Kat. sz. n. • Mácsai
István. Pannónia utca. Budapest, Újlipótvárosi Klub
Galéria, 1999. november 10-26.
• Reprodukálva: • Mácsai István. Újabb képek.
Budapest, Vigadó Galéria, 1997. november 6 - 2 3 .
• Csordás Lajos: Senkinek nem hiányzik az almafa?
Beszélgetés Mácsai Istvánfestőművésszel. Népszabadság, 1997. november 5., 42. • Vadas Zsuzsa: Egy
festőművész életműve. Beszélgetés Mácsai Istvánnal.
Nők Lapja, 1998/7, 11. • Képes levelezőlap, 1997.
• Szabó György: Mácsai István, Körmendi Galéria,
Budapest, 2002.

• Kiállítva: • Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

100. oldal
Pannónia utca télen / Pannónia street in Winter,
1 9 9 5 , olaj, farostlemez, 6 0 x 4 0 cm,
j.: j.l.: Mácsai
• Kiállítva: • Mácsai István. Újabb képek. Budapest,
Vigadó Galéria, 1997. november 6-23., Kat. sz. n.
• Mácsai István. Pannónia utca. Budapest, Újlipótvárosi Klub Galéria, 1999. november 10-26.
• Reprodukálva: • Mácsai István. Újabb képek.
Budapest, Vigadó Galéria, 1997. november 6 - 2 3 .
• Csordás Lajos: Senkinek nem hiányzik az almafa?
Beszélgetés Mácsai Istvánfestőművésszel. Népszabadság, 1997. november 5., 42. • szántó: Itt a tél.
Mácsai István kiállítása. Új Ember, 1997. november
23., 9. • Képes levelezőlap, 1997. • Szabó György:
Mácsai István, Körmendi Galéria, Budapest, 2002.
1 0 1 . oldal
Pannónia utca nyáron / Pannónia street
in Summer,
1 9 9 4 , olaj, farostlemez, 6 0 x 4 0 cm,
j.: b.l.: Mácsai 9 4
ш Kiállítva: • Mácsai István. Újabb képek. Budapest,
Vigadó Galéria, 1997. november 6-23., Kat. sz. n.
• Mácsai István. Pannónia utca. Budapest,
Újlipótvárosi Klub Galéria, 1999. november 10-26.
• Reprodukálva: • Mácsai István. Újabb képek.
Budapest, Vigadó Galéria, 1997. november 6 - 2 3 .
• Mácsai István. Pannónia utca. Budapest,
Újlipótvárosi Klub Galéria, 1999. november 10-26.
• Szabó György: Mácsai István, Körmendi Galéria,
Budapest, 2002.
1 0 2 . oldal
Alkonyi háztetők / Housetops at Dusk,
1 9 9 6 , olaj, farostlemez, 5 0 x 8 0 cm, j.n.
• Kiállítva: • Mácsai István. Újabb képek. Budapest,
Vigadó Galéria, 1997. november 6 - 2 3 .
• Reprodukálva: • Mácsai István. Újabb képek.
Budapest, Vigadó Galéria, 1997. november 6 - 2 3 .
• Szabó György: Mácsai István, Körmendi Galéria,
Budapest, 2002.
103. oldal
Körúti este / Evening on the Boulevard,
1 9 9 0 , olaj, farostlemez, 6 0 x 4 0 cm,
j.: j.l.: Mácsai
• Kiállítva: я Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.
104. oldal
Naplemente a János-hegy mögött / Sunset Behind
János mount,
1 9 9 9 , olaj, farostlemez, 6 0 x 8 0 cm,
j.: j . l : Mácsai 9 9
• Kiállítva: • Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

^ 105. oldal
Újpesti rakpart / Újpest Embankment,
1 9 9 7 , olaj, falemez, 5 0 x 7 0 cm, j.: j.l.: Mácsai 9 7
• Kiállítva: • Mácsai István. Pannónia utca. Budapest,
Újlipótvárosi Klub Galéria, 1999. november 10-26.
• Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.
1 0 7 . oldal
Capriccio / Capriccio,
1997, olaj, vászon, 9 5 x 1 3 0 cm, j.: b.l.: Mácsai 9 7
• Irodalom: • Mácsai István: Néhány sor a Capriccio
című képhez. In: Mácsai István. Újabb képek.
Budapest, Vigadó Galéria, 1997, o. n. • Mácsai
István-. Néhány sor a Capriccio című képhez.
Sarokház, 2, 1999/3, 9. • Pogány Gábor-. Mácsai
István Capriccio című képéről. Sarokház, 2, 1999/3,
8 - 9 . • Csordás Lajos: Senkinek nem hiányzik az
almafa? Beszélgetés Mácsai István festőművésszel.
Népszabadság, 1997. november 5., 42. • Vadas
Zsuzsa: Egyfestőművész életműve. Beszélgetés
Mácsai Istvánnal. Nők Lapja, 1998/7, 8 - 1 1 .
• Kiállítva: • Mácsai István. Újabb képek. Budapest,
Vigadó Galéria, 1997. november 6-23., Kat. sz. n.
• Mácsai István. Pannónia utca. Budapest,
Újlipótvárosi Klub Galéria, 1999. november 10-26.
• Reprodukálva: • Mácsai István. Újabb képek.
Budapest, Vigadó Galéria, 1997. november 6 - 2 3 .
• Pogány Gábor: Mácsai István Capriccio című
képéről. Sarokház, 2, 1999/3, 8 - 9 . • Képes levelezőlap, 1997. • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.
1 0 9 . oldal
A repülőgép / The Aeroplane,
2 0 0 0 , olaj, vászon, 8 0 x 6 0 cm,
j.: j.l.: Mácsai 2 0 0 0
• Kiállítva: я Reprodukálva: * Kortárs magyar művészet.
Contemporary Hungarian Art. Zeitgenössische
ungarische Kunst. Körmendi-Csák gyűjtemény.
Válogatás. 1945-2001. Budapest, 2002, 233.
• Szabó György: Mácsai István, Körmendi Galéria,
Budapest, 2002.
1 4 8 . oldal
Önarckép / Self Portrait,
1 9 3 9 , szénrajz, papír, 4 0 x 3 0 cm, j.n.
• Kiállítva.- • Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.
1 4 9 . oldal
Anyám arcképe / Portrait of my Mother,
1 9 3 9 , ceruzarajz, papír, 2 4 x 1 8 cm,
j.: j.l.: 1 9 3 9 december Félegyháza
• Kiállítva-. я Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

149. oldal
Bernáth Aurél a főiskolán / Aurél Bernáth
in the College,
1946, ceruzarajz, papír, 40x30 cm,
j.: j . l : Mácsai 46
• Irodalom: • Mácsai István: Emléktöredékek Bernáth
Aurélról. In: Bernáth Aurél emlékkőnyv. A művész
születésének 100. évfordulója tiszteletére.
Budapest, 1995, 38-43.
• Kiállítva: • Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

151. oldal
Teregető'/ Washing Line,
60-as évek, szénrajz, papír, 40x30 cm,
j.: j.l.: Mácsai
• Kiállítva: • Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

151. oldal
„Párizs lángjai" / "The Flames of Paris",
A Párizsi Balett előadása, 1954, szénrajz, papír,
50x40 cm, j.: b.l.: „Paris lángjai" 1954 Mácsai
• Kiállítva-. я Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

152. oldal
A párizsi Rue de Seine / The Rue de Seine
in Paris,
1957, ceruza, papír, 30x20 cm, j.n.
ж Kiállítva.- • Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

154. oldal
Szentendre I. / Szentendre I.,
1966, ceruzarajz, papír, 22x30 cm,
j.: j.l.: Szentendre 66. II. 7 Mácsai
• Kiállítva: m Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

154. oldal
Szentendre II./ Szentendre II.,
1966, ceruzarajz, papír, 22x30 cm,
j.: j.l.: Mácsai 66 febr. Szentendre
• Kiállítva-. я Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

155. oldal
Velence / Venice,
1961, ceruzarajz, papír, 22x30 cm, j.n.
• Kiállítva: • Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

155
Velence / Venice,
1961, ceruzarajz, papír, 22x30 cm, j.n.
• Kiállítva.- • Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

157. oldal
Leány népviseletben / Girl in Folk Costume,
1976, olaj, farostlemez, 80x60 cm, j.: j.l.: Mácsai 76
• Kiállítva-. • Mácsai István. Budapest, Műcsarnok,
1978. március 31-április 23. • Festészet '77. A Magyar
Képző- és Iparművészeti Szövetségfestő szakosztályának kiállítása. Budapest, Műcsarnok, 1978. január
27-február 19. • Mácsai István kiállítása. Debrecen,
Medgyessy Terem, 1979. május 27-június 10., Kat. 9.
• Reprodukálva: • Csapó György: Mácsai István.
(Mai Magyar művészet). Budapest, Képzőművészeti
Kiadó, 1984, 13. kép • Brestyánszky Ilona: Aformák
és színek harmóniája. Nők Lapja, 1978/21, május
27., 17. • N. п.: Ma nyílik Mácsai István tárlata.
Hajdú-Bihari Napló, 1976. május 27. • Mácsai István.
Budapest, Műcsarnok, 1978. március 31-április 23.
• Festészet '77. A Magyar Képző- és Iparművészeti
Szövetségfestő szakosztályának kiállítása. Budapest,
Műcsarnok, 1978. január 27-február 19. • Szabó
György: Mácsai István, Körmendi Galéria, Budapest,
2002.

159. oldal
Juhász Róza Vicenzában / Róza Juhász in Vicenza,
1982, olaj, farostlemez, 50x80 cm, j.: j.l. Mácsai 82
• Kiállítva: • Vigadó Galéria Budapest 1992.
• Reprodukálva: • Renyi, Peter: Ironische Malerei.
István Mácsai István Austeilung in der Redoute.
Budapester Rundschau, 1983/26, június 2. • Szabó
György: Mácsai István, Körmendi Galéria, Budapest,
2002.

160. oldal
Pesti arc / Pest face,
1978, olaj, farostlemez, 45x70 cm, j.: j.f.: Mácsai 78
• Kiállítva: Mácsai István. Újabb képek. Budapest,
Vigadó Galéria, 1997. november 6 - 2 3 .
• Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

161. oldal
A Diófa / The Walnut,
1978, olaj, farostlemez, 60x80 cm, j.: j.f.: Mácsai 78
• Kiállítva: Mácsai István. Újabb képek. Budapest,
Vigadó Galéria, 1997. november 6 - 2 3 .
• Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

163. oldal
Művészettörténész / Arthistorian,
2001, olaj, vászon, 30x40 cm, j.: j.l.: Mácsai
• Kiállítva: я Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

164. oldal
Jegyzet-rajzok / Sketches from the Notebook
- Nagymaros - , 1980, ceruza, papír,
30x40 cm, j.n.
• Kiállítva: я Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

Jegyzet-rajz / Sketches from the Notebook
- T i h a n y - , 1982, ceruza, papír, 30x40 cm,
j.: j.k.: Mácsai 82 Tihany
• Kiállítva: • Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

166. oldal
Naplórészlet / Extract from the Diary
- A bécsi Kunsthistorisches Múzeumban /
The Kunsthistorisches Museum in Vienna,
1981, golyóstoll, papír, 22x30 cm, j.n.
• Kiállítva: • Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

Vázlatkönyv-rajz / Drawing from the Sketchbook
- London National Gallery, München, Alte und
Neue Pinakoteka / National Gallery, London;
Alte und Neue Pinakoteka, Munich - , 1981,
golyóstoll, papír, 22x30 cm, j.n.
• Kiállítva: • Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

167. oldal
Vázlatkönyv-rajzok / Drawings from the
Sketchbook
- London National Gallery, München,
Alte und Neue Pinakoteka / National
Gallery, London; Alte und Neue
Pinakoteka, Munich - ,
1981, golyóstoll, papír, 22x30 cm, j.n.
• Kiállítva: я Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

168. oldal
Vázlatkönyv-rajz / Drawing from the
Sketchbook
- London National Gallery, München, Alte
und Neue Pinakoteka / National Gallery,
London; Alte und Neue Pinakoteka,
Munich - , 1982, golyóstoll, papír, 22x30
cm, j.: j.l.: Mácsai 1982
• Kiállítva: • Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

Japán-modell / Japanese Model,
1980, ceruzarajz, papír, 50x40 cm,
j.: j. 1. Mácsai 96
• Kiállítva.- • Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

Tanulmányrajz / Study,
1980, krétarajz, papír, 22x30 cm, j.n.
• Kiállítva: • Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

170. oldal
Koldusok / Beggars,
1991, ceruzarajz, papír, 22x30 cm,
j.: j.l.: Szent István körút 1998 Mácsai
• Kiállítva: • Reprodukálva: • Szabó György: Mácsai István,
Körmendi Galéria, Budapest, 2002.

173. oldal
Pesti téli udvar / Pest Courtyard in Winter,
1977, olaj, farostlemez, 70x50 cm,
j.: j.l.: Mácsai
• Kiállítva: • Mácsai Istvánfestőművész kiállítása.
Budapest, Csók István Galéria, 1973. szeptember
6-22., Kat. 16. • Mácsai István. Budapest,
Műcsarnok, 1978. március 31—április 23., Kat. 56.
• Reprodukálva: • Mácsai István. Budapest,
Műcsarnok, 1978. március 31—április 23.
• Szabó György: Mácsai István Körmendi Galéria,
Budapest, 2002.

Budapest
műemléki térképe
Első párizsi utam során, 1957-ben, a Szajna-parti könyvbódékban tűntek fel nekem azok a szép régi
rézmetszetek, melyek Európa nagyvárosait ábrázolták. Különleges távlati szerkesztésben, félig térkép,
félig építészeti tervrajz hatását keltve. Kass Jánossal, a kitűnő grafikusművésszel együtt nézzegettük
ezeket a párizsi, velencei, amszterdami munkákat, és azonnal kedvünk támadt valami hasonlót készíteni Budapestről. Persze azonnal le is tettünk róla, meggondolván, hogy milyen sziszifuszi munka
lenne ez. Minden józan szakember, grafikus, festő, nyomdász lebeszélt róla. Az egyetlen, aki biztatott,
Barcsay Jenő volt. Azt mondta: „Vágjatok bele! Én is úgy kezdtem az Anatómiába, hogy magam is alig
hittem benne..." 1962 nyarán „vágtunk bele", egy esztendeig tartott a munka. Tíz éven át egymás után
jelentek meg új kiadásai. Jövője az új generációk kezében van, akik néhány évtizeddel (és jó néhány
dioptriával) fiatalabbak.
Mácsai

István

István Mácsai

György

Szabó

István Mácsai's first ever self-portrait still survives: a
small pencil drawing from 1935, sketched on the back page of a
yellowing school exercise book, the portrait of a thirteen year-old
schoolboy (Mácsai was born in Budapest on April 5th 1922). The
desire to make his mark, to express himself, is clear, as is his evident talent as a draughtsman. Even this untrained work has
depth and a lifelike quality; it is a calmly-executed likeness with
an obscure little half-smile, exuding a certain love and longing.
Not many artists begin their career so promisingly.
But Mácsai clearly has talent. Other drawings of his survive as testimony, for example a 1939 sketch of Hunyadi street
in Kiskunfélegyháza. This native ability was later honed partly
by his formal training as an artist, and partly by the dramatic
events of his life. The circumstances of this life are immortalised
in his works - and though the life is a private one, the works are
available to all.
Reviewing the stages of Mácsai's career serves to support
Leonardo da Vinci's axiom that "the artist who works with eye
and hand, but with no soul, is like a mirror that faithfully reproduces everything placed before it without knowing what those
things are". The further Mácsai advances in years, and the more
he is put to the test, the more he knows exactly what those things
are. His career has been a gradual and steady process of deepening,
a process that becomes much more easy to follow once one knows
the events of the artist's life, a life which has spanned almost all
of Hungarian twentieth-century history. It is this that shaped the
artist's identity and gave him his idiom.
Myfather'sfather
began as a draper's apprentice in Nagyvárad fnow Oradea, Romania) in 1867, theyearofthe
Compromise
with Austria. Later he opened his own shop in the town ofMácsa,
in Arad County. He was a blue-eyed, moustachioed,
cheery old
gentleman, eternally puffing on a cigar. He spoke and wrote all
the languages of the Dual Monarchy - his turn of phrase in Hungarian was asfine as Lajos Kossuth's, of whom he was a particular admirer. It was at his instigation that the family adopted the
surname Mácsai instead of the original Lustig. Myfather
spent
the whole of the First World War on the Russian front. He was a
sergeant, chosen for promotion to the post of lieutenant,
and
received a silver medal for valour. After the war he married my mother, a nineteen year-old grocer's daughterfrom
Kiskunfélegyháza.
The family's move to Budapest brought considerable change.
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We belonged to the petty bourgeoisie. Myfather was a travelling salesman for Zsigmond Friss
and Dr Guido's coffin factory. My mother took in work as a seamstress to supplement the family
income. It wasn't until around 1930 that we began to go up in the world a bit. My mother's
seamstress
business blossomed into a salon, but even so she never had more than three sewing machines, and my
father was still having to travel all the time. I never had my own room as a child; we had to take in
lodgers. My "space" consisted of a divan, hafa table and a quarter of a cupboard. Ourflat on Zichy
Jenő street wasfamousfor
only letting the sun in once ayear, on June 21st. For an astronomer it would
have been ideal; to live in it was less good. Day and night we lived in the penumbra. I'm sure it was
then that the image of Pest courtyards, shadowy entranceways and dingy corridors implanted
itsefon
my brain. Butfortunately
I spent my holidays, summer and winter, in Kiskunfélegyháza
with my
mother'sfamily.
So my childhood memories are alsofull of the Great Plain, its houses,farmsteads
and
windmills, and the world of brackish lakes that stretch all the way to Szeged.
When the time came to go to secondary school, Mácsai went to the Bolyai on Marko street, a school
with a good reputation.
It was a school that placed a lot of emphasis on drawing, teaching a lot of depictive
geometry
as well asfreehand
drawing. It turned out a lot of engineers, most of whom went on to the Technical
University. In the breaks between lessons my classmates would ask me to draw caricatures, which I
did, on the blackboard.
For further drawing practice the choice lay between the city-run Technical Drawing School
(now the Technical High School) and numerous private schools.
I preferred to go to the night school run by the sculptor Örkényi-Strasser. There we got the
chance to practise drawing heads and doing nude studies. But I also went to C. Pál Molnár's studio,
where we did woodcuts and etchings. The tutor at the Örkényi-Strasser was Aurél Bernáth.
Mácsai took his school leaving exams in 1940, one year into the Second World War.
On the day of my written matriculation exam people were running down Markó utca shouting
that the Germans had marched into Paris... Myfamily thought my painting was just an endearing
little craze. They were happy to see me do it, but no one ever imagined that one of us would really be
an "artist", and certainly not one who would make a living by it.
Entry to university was made difficult for me by numerus clausus, and the future looked uncertain. That was when we decided that I should look for a "practical" job. I decided to become a lithographer, which in those days was a recognised department of the printing business, and
lithography
was seen as being closely akin to art. (Sadly since then the practice of hand-drawing has died.) I
went to learn the tricks of the trade at the Révai printing works, and then after the war got a job
with the Athenaeum.
On October 4th 1943 Mácsai was called up. The Germans invaded Hungary on March 19th 1944.
I was sent to join a battalion of forced-labour
railway builders. We went to
Püspökladány,
Hajdúhadház and then Transylvania, and then from September 1944 spent our time slowly retreating before the advancing Soviet troops. After Horthy 'sfailed attempt to get out of the war on October
15th our regiment was sent to Germany. On November 9th, as our train slowed down through
Bodrogolaszi, I jumped o f f , and climbed on a refugee train that was going to Budapest. I got to Pest,
where I went into hiding under an assumed name - with Kati - remaining so throughout the siege
until the city wasfinally
liberated.
Mácsai had met Kati Gáspár in 1941. Her parents were lingerie and linenmakers on Szent István
Boulevard.
and workshop was always a cheerful place:
anyone
The Gáspárs' ground-floor courtyardflat
could ring the bell at any time; they would always get a slice of bread and butter. The Comedy Theatre
was nearby, and actors and actresses sometimes dropped round. During the war, of course, the workshop wasn't functioning - everyone was scattered, either called up, or in hiding, orfled... Even so,
my pencil didn't lie idlefor a single minute during the war.
Mácsai drew his comrades, the staff at his labour camp, the commanding officer, the fields
alongside the railways they were building, dead bodies in the Nissen huts - and in Budapest, with
his printer's training, he drew up forged papers. History has done right by that pencil: in 2001 an
exhibition of notable twentieth-century objects was put on in Budapest, and one of Mácsai's pencils
was among them, the same pencil that he used to capture the spectacle of the bombed Chain Bridge.
The spring of1945 was a crucial time for my generation. Andrássy Boulevard was in ruins, the
windows of the College of Fine Art had been staved in, the Lukács coffee house was being used as a
stables: but I was just drunk with the thrill of being alive, and twenty or thirty of us descended on
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the College, taped up the windows with oilcloth and began painting. My first classmates were Rudolf
Bér, Ervin Tamás, Mihály Schéner, Oszkár Papp, György Hegyi, Tibor Csernus, Lili Ország, Erik
Scholz, Gyula Sugár, Tamás Konok, Éva Csanak. Our teachers were István Szőnyi, Jenő Barcsay,
Milán Füst, László Cs. Szabó and Máriusz
Rabinovszky.
Aurél Bernáth was chosen as class teacher.
Thefirst pictures I did at college were mainly "posed"facial
studies. They werefigures from
I f e as it became cfter 1945: elderly men and women who had lost caste, still dressed in their oldfashioned
clothes. Looked at with today's eyes they are true historicalfigures.
"Old Mrs Panossian
in a lace blouse"; "A man, 1945"; "Lady with a purple ribbon". The colours are muted. Later I became
more interested in colour, clearly influenced by my being in Bernáth 's class, and I started to produce
morefluid work, too, including plein air and interior themes ("The Chandler's Shop", "Kati on the
Veranda", "By the Ferry", "Moving" etc.). My relationship with Aurél Bernáth was tense and not very
happy. We weren't on each other's wavelength. I learned a lotfrom him, I respected his taste,
hisfeel
for colour, his culture - but I was basically opposed to his outlook as a whole, and he sensed this. We
spentfour years struggling for and against one another. He thought that my vision was too objective, too tied to the earth.
Both men stuck by their opinions, which led to a final rift in 1949, a rift which was "painful
to both, and which took place amidst pleas for forgiveness".
At the beginning of the autumn term, letting myfinal exams go hang, I left the college.

In the autumn of 1949 Mácsai took a job as picture editor
and illustrator at a printer's. At this time he had been married for
two years, having married Kati in January 1947. He did not
neglect his art, however, and had some success with Socialist
Realism, which by 1950 had become the only recognised form of art.
1950 was a turning point for art in Hungary, and thus for
my art as well. It was the year ofthe First Hungarian Fine Art Show.
Two pictures by Mácsai were displayed and sold at the
exhibition: "Building the Village" and "Morning in the Children's
Home" (the latter was used by the Post Office as the design for a
greetings telegram). Now that he was able to make a living from
his art, he gave up his job at the printer's. "Between 1950 and
1956 Mácsai was represented at every Hungarian art exhibition,"
writes György Csapó in his 1981 monograph. His work was widely acclaimed. "Perhaps the most memorable work is the joint
composition with József Breznay, 'Strike Among the Reapers', a
depiction of a true event in 1884."
Perhaps the reason why so many co-productions
came
about should be explained. They were "collective" works, following the Soviet trend. In the Soviet Union at the time there was a
group called "Kukriniksi", a nameformedfrom
the initials of its
members. They put on exhibitions in Hungary too.
Other artists painted "in tandem" as well: György Kádár
and György Konecsni ("Dózsa's Camp"); István Imre and Kornél
Szentgyörgyi ('Apple Harvest"), Bertalan Pór and his studio
("Mátyás Rákosi in Parliament"), to name only a few.
Serious preparations got underway, with large-scale promotion of the exhibition and studio visits. It was also possible to
get advances from the ministry, the trade union and even the
army, on the basis of submitted
sketches.
"Strike Among the Reapers" is a multi-figure composition depicting one of Hungary's first social conflicts. The memory of the event still lurked in the public consciousness, as can
be seen from a glance through the writings of popular authors.
If "Socialist Realism" was what was required, therefore, it
made sense to use such an event as the theme for a painting.
The finished work is deftly executed and drew wide attention,
although it was also criticised for being insufficiently objective." 'Strike Among the Reapers' by József Breznay and István
Mácsai is an ambitious and largely successful work," wrote
the newspaper Szabad Nép (January 9th 1953). "The figures of
the peasants are characteristically and painstakingly depicted,
and what is also impressive is that despite the dark, turbid
nature of their subject matter the two artists were not afraid to
show the cruelly burning sun, which also gives a sense of the
heated atmosphere of the conflict. Atmosphere alone is not
enough, however. It would have been much better if the peasants' determination to fight had been delineated in their faces,
gestures and posture. The gendarmes and the bailiff would not
then have been able to look so supercilious, as if they had
nothing to fear from the menacing glint of the peasants'
scythes." The tone of the article seems laughable today, but at
the time it was dangerously voluntarist, passing judgment in
the spirit of the "class struggle", demanding the kind of figurative art that was compulsory at the time, and full of disturbing levels of hatred. Such comments evidently had their effect,
however, for between 1950 and 1956, with one or two minor
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dissenting voices, Mácsai succeeded in getting his work accepted, and was able to exhibit at every
Hungarian art show. The titles of his works - "Saving the Miners", "Workers at the Opera House",
"Women Painting in Kalocsa", "Messerer Teaching Hungarian Ballet Dancers", "May Day Outing
at Kincsesbánya" - reflect the kind of paintings he was turning out: multi-figure genre works and
theatre compositions, in accordance with the expectations of the day It is in the smaller details
that we can detect Mácsai's true bent, his skill as an observer. The twisted legs of the funny little chair that the Soviet maestro Messerer sits in, for example, or the lines of a piano or Thonet
chair, the rhythm of movement of the ballerinas. All this reflects a real painterly interest, not simply
the work of an artist churning out what was required of him.
Those years were my "career"years. I wanted to try to make upfor the years I had lost because
of the war. Ijoined the Association of Artists, and was secretary of the painting department of the
trade union. I was awarded the Munkácsy Prize twice.
In the Hungary of the time every avenue was open to him. He could have become, within a
comparatively short time, a pampered and cosseted artist. Mácsai was too discerning and too conscientious simply to be content with catering to popular demand, however. Nor was he content to follow the dictates of ideology or fashion, be it the fashion of contemporary Hungary or that of the
West, banned in Budapest, but which he came into contact with on his later trips abroad. From his
diary we know that by 1954 Mácsai had decided to change direction. Realising that multi-figure compositions and dramatic subject matter were not for him, he began searching for a more intimate style
of his own. He started all over again, going back to the drawing board as it were, sketching, making
studies and painting portraits. "Kati Sewing", "Klárika", "Self Portrait in Pyjamas".
Looking back on my "Socialist Realist" paintings after a gap of forty of fifty years, I can't help
viewing them with a certain amount of emotion. I didn't take part in the Socialist Realist movement
with any thought of doing it tongue in cheek. Socialist Realism is what allowed me to become an artist.
There were people who chose to go along a different route, people who took regular jobs or went to the
Puppet Theatre as puppet designers like Lili Ország, and who wouldn't paint historical
canvases.
After the initial few years Mácsai elected to go for the personal, as the most important ingredient of any artist's oeuvre. Following the advice given by Rainer Maria Rilke in his letters to an imaginary young poet, he decided not to take advice from anyone, but to look deep into himself as the only
way of learning about the world, of learning "simply to be able to say, for example, what that glass is".
Everything was in such a muddle inside me. Everything I'd achieved over the past years
turned out to be an illusion. What had been a virtue became a crime, and crimes became
virtues.
Everything I'd painted seemed not to be worth a bean. The whole of Socialist Realism was just an
"ism". But then, in 1956, as if history was stepping in to help me start afresh, a tank blew our flat
on Mártírok utja to bits. Nothing was left of it, we had to go and live with my father.
In 1957 he spent eight months in Paris, where he studied the classics with an analytical eye.
He was able to witness the latest developments of the various "isms" from close quarters, as well as
the commercial maelstrom that had built up around them. All this restless inquiry was not purely
directed at deepening his knowledge of his metier, however. He was also obeying the call to allow his
individual genius freedom to develop, now and for the remainder of his career. In 1958-1959, with
the war, college days, youth and "isms" behind him, he began to speak with a new voice. 1960 saw
the beginning of a new decade, a decade of great productivity in which he was to develop his own
unmistakable "Mácsaiesque" style. Mácsai was never again to stray outside the confines of the
humanly objective, making use also, as we shall see, of the power of pictorial association to trigger
emotion and ideas. The fact that we are endowed with the power of sight is a gift of existence, and
it is this vision, an interpretation of existence, a personal philosophy which Mácsai makes available
to us through his work. His freedom is always disciplined, however. The definition of Surrealism
given by Max Ernst Lautréamont - a sewing machine and an umbrella meeting on the operating table
- does not apply to Mácsai. Everything in his paintings, no matter how fantastic, is always clearly
understandable. The First example of his power, his self-confidence, and his allusive polyscenic poetry,
comes with "Still Life with Freshwater Crabs".
These were a difficult three years. I was at a low point in my career. I was unable to use very
muchfiom my study tours. Anything nonfigurative was totally alien to me. I wanted to be expressive,
decorative and simple all at the same time. The works I left unfinished at the time reflect my inner
turmoil. Our financial situation was also getting precarious, and I toyed with the idea of going back
to the printer's. And then - it's almost impossible to say how it happened, though I know exactly
when - in the summer of 1959 something happened with a still I f e I was doing. It was a simple,

Szentendre / Szentendre,
1966, ceruzarajz, papír,
2 2 x 3 0 СШ, j.: j.l.:
Szentendre 66. II. 7 Mácsai

Szentendre / Szentendre,
1966, ceruzarajz, papír,
2 2 x 3 0 cm,
j.: j.l.: Mácsai 66 febr.
Szentendre

Velence / Venice, 1961,
ceruzarajz, papír,
2 2 x 3 0 cm

Velence / Venice, 1961,
ceruzarajz, papír,
2 2 x 3 0 cm

small 60x80-cm work, showing pink crabs on a white plate. Perhaps it was something to do with the
subject matter, perhaps it was the atmosphere of a new room (I was renting a studio in Baross street),
or perhaps it was something else - Pve no idea, but whatever it was I suddenly felt: that's it! Pve got
it! A new style. My style and mine alone. It was "colourful", it was "modern", it was "simple", but
alongside all this it was a style that at long last made room for my love of detail, and without any
pricks of conscience.
The "posed" still life does indeed strike a new note; in fact it strikes a number of notes all at
once. The way the subject is angled, with the viewer looking down on it, gives new energy; the horizontal surfaces of the table and footstool seem almost to float in space above the cool-toned floor,
while the measured proportions of the composition are strengthened by the emancipated feel of the
white tablecloth and orangey crabs. Circles, planes and nervy straight lines bisect one another giving
a conjunction of discipline and good-humoured wonder, which in turn gives the work a highly original feel. This 1959 work already demonstrates the meditative independence of the individuum. Life is
wonderful and rich just as much as it is sordid and sad. This latter kind of perturbation is clearly felt
in the masterfully simple 1960 work entitled "The Chicken". In this 80x60 oil the fundamental nature
of "the sentence" is made manifest for us. The closed space and the indifferent object on the wall serve
to emphasise the feeling of inevitability, as well as the waste pipe which will later play its role in
washing away the blood. The living creature has already given itself up, it is no longer deluded by the
illusion of freedom. The string which has been used to truss it hangs motionless.
A work like this seeks nothing from anyone, neither from the powers that be nor from the
casual viewer. Elsewhere in Europe the time for "protest" had not yet arrived. This does exactly that,
however. It is not a work to hang on the wall of an idyllic home sweet home. It is a work of its time,
a message from the mid twentieth century. The victim is not the only protagonist here; there is the
invisible being that trussed it up in the first place, and who is sure to return for it. This is a silent
and sombre interpretation of existence, and one that came at a time of enforced national optimism.
It will prove to be one of the key elements of Mácsai's philosophy.
Mácsai's first one-man exhibition came in May 1960 at the Csók Gallery (opened by Ö. Gábor
Pogány). It was not an unqualified success.
Perhaps one of the reasons was because I had rather little new work, and so made up the gaps
with older paintings. The success of my work has somehow always gone hand in hand with parallel
developments in my private Ife. At the same time as I produced the still I f e withfreshwater
crabs
myflrst son, János, was born, and I also got my first ever real studio, on Belgrád rakpart
overlooking the Danube. The effect ofthat place can definitely befelt in my subsequent works, notjust as a
backdrop, but as something tangibly intrinsic to my outputfrom the sixties. The place, the room and
the sense of space given by the view it had had a liberating effect on me. Even the size of my paintings
changed. Whereas before I had been doing canvases of no more than 60x80, that went up to 100x120.
After János came a second son, Pál, in 1961. Family life fell into a relaxed rhythm. Then came
more study tours to Paris and Italy, as well as trips to Amsterdam and London. Much of his time on
these tours was spent visiting museums and taking his own brand of notes, the texts illustrated by
snippets from Leonardo da Vinci, Dürer, Vermeer and Brueghel drawn in biro. Excepts from these
were later published by Magyar Nemzet in the seventies and eighties.
Mácsai's growing self-confidence increased his ability to see things. The work entitled "War"
(1961) combines sweeping composition with amazing sensitivity to detail. It is a fusion of a host of
experiences and events, both private and historical, with the rubble and ruins of a home and all its
scattered contents, as well as the symbolic wild animal which looks - or leers, or winks - penetratingly at the viewer.
That wild animal was infact a tame cat, a torn called Misafrom grandpa's house in Kiskunfélegyháza, who had lost an eye in some nocturnal mating scuffle. Every single object in the painting is
reproducedfrom
Ife, from the pendulum clock to the wedding photo and theflapping reel of film.
Mácsai makes a generality out of what is highly personal and individual.
While I was painting it I was afraid that it mightfall into the trap of becoming anecdotal. For a
long time I kept it hidden away. Now,forty years on, that no longer worries me. fit's anecdotal, so what?
The anger and rage are palpable, the fury at all the destruction, the bitterness occasioned by all
the lost time. It was followed, again in 1961, by an emblematic work that becomes symbolic not via a
coherent examination of an everyday kitchen scene, but rather from the fact that the very phenomenon
depicted is symbolic. The "Lion" became one of Mácsai's best-known paintings, capturing with extraordinary associative skill one of the fundamental historio-social factors of the decades he had lived
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through, namely the threat of death, which could come from anywhere at any time (even from the upperfloor courtyard corridor of a Budapest apartment building). It is a very striking work, its message clearly
understandable, and it became instantly popular in Hungary for good reason. A totemic work in Mácsai's
oeuvre, it cannot simply be relegated to the categories of symbolism or surrealism, because although the
lion's apparently unexpected appearance is certainly larger than life, it was nevertheless not beyond the
bounds of what must have seemed possible to someone who had lived through the events of the century
thus far. Its psychological effect is highly original. The soft colours and the classical composition almost
lull the viewer to sleep, thus heightening the force of the atavistic fear which then besieges him.
Shortly after this, three years later, comes another famous work, the "Pest Courtyard Corridor",
which depicts this familiar aspect of all Budapest dwellers' lives in all its beauty. Among the crumbling decay of a once-splendid apartment building sits a little white dog, staring motionlessly into
the distance (presumably towards the entranceway and freedom). This is a uniquely powerful pictorial representation of another great phenomenon of our age: loneliness. Once again the effects of the
work are complex: the sweeping scope of the composition, the precision of the draughtsmanship, the
cautious use of colour, each with its own separate effect, the slow drama of the scene, which gives
it the character of a film still, and the way the viewer is made to feel like an actor in the drama - all
this goes to create a polyphonic work.
The free and productive period that came at the beginning of the sixties also covered portrait
work. The human face had been a source of fascination to Mácsai since childhood, and as a means
of capturing a character it now comes to maturity, giving rise to important works such as "Uncle Vili",
"Gusztáv Sikuta", "Poldi", "Gyöngyi" etc. The style of these portraits is rooted in Netherlandish portrait
painting, with a depth of observation and a calm and patient relationship with the subject. The portraits
are usually interior scenes, most often in a corner of Mácsai's studio, and this creates intimacy and
a certain modest "holy" triangle between painter, subject and viewer. Portrait painting sounds a keynote
throughout Mácsai's entire oeuvre.
Two other genres also came to fruition in Mácsai's work during the sixties: the cityscape and
the nude. Architecture, urban man's environment, be it a panorama or an intimate architectural
detail, began to demand a place in his oeuvre, evidently influenced by his frequent study trips ("The
Duomo in Florence", "St Mark's Square in Venice"). But Budapest also begins to appear as well
("Street in Pest", Danube Shore", etc), and this is a subject which develops a number of moods and
ideas later in his career. The nude, as a typical interior genre, is always present in Mácsai's oeuvre,
although his best-known nude comes surprisingly in the form of a cityscape ("Danube Shore Venus",
1964). Mácsai was also continuing to produce still lifes, for instance his "Botanical Still Life".
That's something of a tongue-in-cheek title. My colleagues dubbed myflower pictures
botanical
still lifes and the name stuck. I grabbed a handful of wildflowers on a hillside at the artists' colony
at Nagymaros and set to work with a fine brush, trying to work out how to draw their stamens and
pistils and petals. I was also experimenting with whether a botanical diagram could actually become
a "picture" in its own right. It was a Düreresque task, and sometimes it succeeded, but more often it
failed. But I'm very attached to thefew that did work and that turned out "right".
In December 1965 came the second Budapest exhibition, comprising these works, once again in
the Csók Gallery, and once again opened by Ö. Gábor Pogány This time the material on display formed
a coalescent whole. It drew much attention and sparked off debates in the art world. The polemic that
has followed Mácsai's work right up to the present day began: the public loved it because it was
"understandable"; the critics sniffed at it because it was "out of date". The exhibition visitors' books
make interesting reading: praise alternates with abuse, odes with obscenities. After this Mácsai
began exhibiting roughly every five years, in Budapest, in other towns in Hungary, and, politics permitting, abroad. The most important exhibitions were a ninety-work retrospective at Budapest's Műcsarnok in 1978, an exhibition at the Rutzmoser Gallery in Miinich in 1982, and another in Amsterdam's
Brueghel Gallery in 1984.
In 1966 Mácsai visited America. It was a trip which brought him an unexpected sense of vindication, strengthening his conviction that he was on the right path. An artist so deeply rooted in Europe,
and with such a European vision, might have been expected to find contemporary America rather
alien, with all its multiple versions of modernism and the flowering of mass art.
In fact, though, I was surprised by how much I liked what Ifound in America. Full political and
ideological freedom allowed every artist to create according to their own innate impulses - provided
they managed to make a living. In this utterly foreign environment I got to know living art (and
artists) that I had never heard of before, and in whom I recognised something of myself. These were
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trends that hardly filtered through to us because we were so orientated towards the Paris avant
garde. This was the first time I had ever heard of the talented Canadian Christiane Pflug or the
Pennsylvanián Andrew Wyeth - a truly great artist. And yet a whole school revolves around these
people, American Naturalism, based on Vermeeresque principles in the noblest sense of the word. Pm
not talking about Photo Naturalism, whose main exponents are Estes or Bravo etc. Wyeth and his
circle are diametrically opposed to that sort ofthing. They want to go on observing with their eyes
and painting with their hands.
That just about sums up István Mácsai's own "ars poetica".
At the end of the sixties, after the trip to America, Mácsai displayed a new-found confidence
in what he was doing. In 1973 he had his third Budapest exhibition, once again in the Csók Gallery,
and once again opened by Ö. Gábor Pogány Forty works were on show, among them the botanical still
lifes, Italian and Canadian cityscapes, "End of the World" and "Christmas Tree", and a number of
Budapest details and doorways. Zsuzsa D. Fehér wrote the following: "In the midst of an artworld
which swings between two extremes, the work of István Mácsai has remained constant. Instead of
taking a roundabout route he has become even clearer and simpler. His manner of depiction remains
strictly true to life, but it is much more complex than before. His models exude an amazing aura of
calm and tranquillity."
In his diary Mácsai records an unexpectedly satisfying encounter.
Around noon, to my surprise, Aurél Bernáth came to my exhibition. "I hear that someone is
taking something seriously here, " he said, "OK, let's have a look. " I hung back embarrassed while he
took a long look round, paying particular attention to the portraits. Eventually he came up to me,
and now it was his turn to be embarrassed. "Well done lad, " he said, "You've struck gold where no one
else was even looking for it!"
The critics were still mostly sceptical, however. It was hard for an original voice such as Mácsai's
to make itself heard among the conservative socialist realists and the growing tide of the avant garde.
Mácsai himself began casting around for a label.
I don't know what to call the style, method, technique or school into which artists and experts
tend to slot my work. Official art history apparently links it with the town of San Antonio in Texas.
On March 1st 1981 the San Antonio museum opened an exhibition which went on to storm the
United States, and which initially went under the name of New Realism. Subsequently as many
names grew up as there were exhibitions: really real, super real, contemporary real - nofinal
name
was ever settled on and perhaps never will be. Names like Pearlstein, Leslie, Wyeth, Murphy, Estes
and Maury began to become known. The whole "thing" (I won't call it a "movement") was confident
in what it was doing but was badly in need of a name. We were waiting for thejournalist
who had
first called Monet an "impressioniste" to do the same for us. At home in Hungary I gave the name
Pannónia Street Realism to what I was doing. But what does it really matter? What's in a name, after
all? The main thing is that the art should be genuine.
Mácsai continued working calmly into the seventies, producing his nude interior entitled "In
the Studio", followed by a portrait series of a girl called Marika, and more nudes. "Danube Shore
Venus" in 1964 had already made it clear that Mácsai wasn't interested in nudes for nakedness' sake,
but was exploring something much deeper about the male-female relationship, seeking to probe that
part of a woman that still remains secret even when she is stripped of her clothes ("Lilla" 1974,
"Resting Model" 1976 and "Study with a Japanese Woodcut" 1975). There is an interesting portrait
of Tibor Kaján from the same period, too, a work which rightfully drew attention to a growing languor
in Mácsai's style which contrasted with the intense dynamism of the sixties.
There was something in that portrait of Kaján that was leading of in a completely new direction.
My peformance
technique was changing, and with it a much morefundamental
change was taking
place in the content of what I was painting. The reason for this was most probably the lighting in
my new studio. In 1972 we had moved to a new studio apartment in Pannónia street, and its diffuse
lighting led to much softer, looser effects.
The use of light is more subtle, outlines are softer, shadows are less intense. The figures in the
paintings are seen more often sideways on, or in foreshortened three-quarter profile. There are more
reclusive shadows playing across the faces; reflexes begin to appear; Mácsai begins to make use of
back lighting and experiments with unusual picture cropping.
I felt that I needed to entrench myself deeper into expressing humanity. This carried with it the
danger of having to distance my seffrom the "artistic", if that is indeed a danger, or if I didn't manage
to seize the artistic on some kind of higher plane.
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On the strength of this realisation, Mácsai expanded his subject repertoire to include things
which had thus far not been part of the iconography of "high art". One of these things - and it is something which was to become a permanent fixture in Mácsai's work - was the exploration of the intimate details of a large city. Everyday Budapest in the second half of the twentieth century is often
depressing, sometimes oppressive, at other times grotesque, and Mácsai records all this, showing us
a world of objects that reflects a tangled mixture of decay and the instinct to survive. He also began
to produce works whose philosophy is purely objective without being notably symbolic. An example is
the 1972 work "Christmas Tree", a work whose vision is similar to the famous sonnet by Chesterton
about the donkey that bore Christ to Jerusalem, and whose glory is just a memory. "The Cart" in the
snowfield (1973) and "The Wreck" (a car in a field of green wheat) from 1975 are other good examples.
"The End of the World" (1973), with its abandoned cart and signalman's house is the kind of
fairytale work that prompts the viewer to make all sorts of associations with his own life. The counterpoise to that dead world is "The Walnut Tree" (1977), which nevertheless still exhibits an unusual
artistic bravura. It shows a walnut tree seen through the glazing bars of a window frame, suggesting the idea of man as being shut off from the outside world, with its false illusion of freedom. The
structure of the branches, unreachable beyond the wall, speak of the existence of a different kind of
prison, perhaps more permanent and more difficult to escape from than the one we are in already.
The work entitled "Grandma" also dates from 1977. This portrait approaches female beauty from
an unexpected angle, showing a woman nearing the end of her life, whose attention is fixed not on
the events of the present, nor even on her memories, but on the world beyond. Two other works illustrate
Mácsai's philosophical bent. One, "The Door" (1978), makes a bitter mockery of human hope and endeavour, turning it into an object of derision. The other, "Death in Pest", is a dispassionate documentary
on the surface, but conceals deep wells of fear and pain.
Mácsai's so-called "reference-pictures" are a separate category again. They are all works which
contain a certain level of irony allied to a respect for the classical masters, and show contemporary
reality seen through the spectrum of tradition.
A lot of people have asked me what the Infanta Margarita, whom Velázquez painted in Madrid
in the 17th century, in Las Menihas, is doing on Bethlen street in Kiskunfélegyháza.
I had a doctor
friend who lived in Félegyháza, and he sent me a postcard of Las Menihasfrom
the Prado. In reply I
painted the little princess into a Félegyháza street scene I was working on, showing her having a wonderful time splashing around in a puddle. Then in the background I added the man looking out of the
doorway. Tibor Kaján named the picture "Someone Forgot to Shut the Door", but it is also known as
"The Runaway". I always tell myself I'm not going to let these associations get the better of me again.
I mean, I think it's basically inappropriate to heighten the effect of a work by using references to wellknown predecessors. But art doesn't always happen the way we think we want it to. It seems as f classic
works of art exercise a more powerful influence on my imagination than proper etiquette does.
These are works that hover on the borderline between humour and philosophy, close relatives
of works of contemporary literature that make use of borrowed passages from other writings. In Mácsai's
painting, these borrowings are entirely spontaneous gestures, revealing a post-modern streak that permeates his vision without calling undue attention to itself.
'Ars Longa - vita brevis", painted in 1982, is a not-so-distant relation of "War", painted twenty
years earlier: the destruction motif is almost identical in both cases. The painting shows Vermeer sitting
in what used to be one of the rooms of a ruined house, calmly and unshakably painting his Atelier
picture. In front of the ruined wall is his model, the Muse crowned with laurel, holding a trumpet in
her hand. Ruin and decay lies all about them, but neither appears in the least disturbed by it. What
earlier on was Mácsai's objectivity is now becoming a personal, or if you like a professional, mission
statement: painting "necesse est". Shyly, modestly, Mácsai is staking out his own position in the history of art, standing behind Vermeer's back to tell us that artistry is something that lasts for ever.
In "The Winter Hunt" we see Brueghel's huntsman in the snow, but not on a village hillside,
as in the original, but on Szent István Boulevard in central Pest, standing in front of the Comedy
Theatre and making their way towards the pharmacy on the other side of the road.
The huntsmen that Brueghel painted making their way home down a Flemish hillside with
their hounds appear here on Szent István Boulevard, opposite the Comedy Theatre, next to the little
flower stall, on their way towards the chemist's. The little study of a snowy Lipót Boulevard had
existedfor
some time, but without the hunters - there was a bench and a postbox instead. It was
incredibly difficult to paint them in, because in the Brueghel work they are going downhill and the
perspective is all geared to that, whereas in my painting they are proceeding along the horizontal

4Ш5 of a road. I spent weeks puzzling over it and calculating vanishing distances etc, until in the
end I realised that no one would notice the trick, and would believe that they were seeing
Brueghel's
huntsmen. In any case the main value of the picture lies in its colours, or, more accurately, in its
tones - the grey of the sky, the white of the snow, and the relationship between the different browns
of the dogs, clothes and tree trunks. It's what is known as "valeur" in painting jargon.
"The Winter Hunt" (1988) is a work that speaks of an unbroken chain of forces, secretly,
unceasingly working down the centuries. The figures of the huntsmen have travelled for miles down
great corridors of years, and are now, fleetingly, passing across our own screen, a temporary blip in
our brief existences. They have not come to us; they are on the move, marching onwards, forever,
through past and future.
"The Window" is a work that came to me in afash.
The concept came to mefully formed
and yet it took months to paint. It shows the window of a little house in Piliscsaba in the afternoon
sun, with a striped teatowel and an empty coffee glass. The sun is casting the shadows of the teacloth and the window onto the wall.... Something very unexpected had happened: theplein-air
had
entered my work, illuminating a whole new world whichfor years had been absolutely taboofor
me.
Sunshine, shadows - not done impressionistically
but strictly built into the structure of the picture.
It was a long-term programme, and three important paintings resulted: "The Window", "Walnut Tree"
and "Grandma".
By the end of the seventies it was beginning to be clear to the public, and thus to a handful of
art critics as well, that István Mácsai was a multi-faceted artist who had showed remarkable consistency in what he wanted to do, and that the value of the path he was treading was becoming ever
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clearer. His 1983 exhibition in the Vigadó Gallery helped nudge the artworld towards a re-evaluation
of his talent. The approving voices grew more numerous, and analyses of his works even began to
appear, which had only happened very rarely in the past. György Csapó, for example, gave a detailed
analysis of his thought-provoking, highly characteristic 1977 work "The Wreck", describing it as
"amazingly finely painted, too finely, in fact, to be really dramatic. The wreck of the car in its wide
field looks more like an object from a still life. It is as simple as it is possible to be: a single green, a
single blue, a single brown; the simplest trio of colours, in other words. The composition is similarly
basic: horizon, hill, and the wavy lines of the crop plantation, within which the outline of the abandoned vehicle serves as a contrappunto to the contours of the landscape. The many, many blades of
wheat sprouting in the field merge into a single green blur; the white of the sky and the blue of the
hills are unarticulated by detail - everything is made subordinate to the essential message. But what
is that message? I am wary of spelling it out, but I think it is clear that Mácsai has no desire to swell
the ranks of 'wreck iconographies' ".
The art critic on the newspaper Népszava, Attila Tasnádi, recognised that behind the realist
technique and vision lay something deeper, something which he tried to put into words: "The main
virtue of his painting is its trueness to life. Mácsai insists on visual logic and on a lifelike, readily
understandable depiction of his experiences. His painting style can be likened to a clear and precise
manner of speaking. He doesn't go into detail because he wants to conceal the main point, but because
he wants to reveal it. There is a fundamental desire for order at the basis of his art. His works are
not simply faithful representations of reality, but detailed and thorough pieces of research, painstakingly composed. By ordering reality like this he looks for symbolic motifs in epic subject matter, seeking
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out meaning that goes beyond the object, hunting for the answer to moral questions". There were
plenty of people prepared to share his vision, therefore, although the consistency with which he had
stuck to his guns throughout his career raised a lot of eyebrows - something that is easy to understand
given the contemporary artistic atmosphere, which was rather stale and riven with political restiveness. In 1978 Mácsai had an exhibition in Budapest's Műcsarnok. Thirty thousand people went to
see it over a period of twenty-two days, and although its reception at home was ambivalent, it resulted
in an invitation to exhibit in Germany. A small show at the Duisburg Museum and another at Munich's
Rutzmoser Gallery resulted.
The eighties were a decade which saw Mácsai both expanding his repertoire and growing in
self-confidence. It was then that the daily newspaper Magyar Nemzet published extracts from his
notebooks, both old ones and new, in an illustrated series entitled "From the Artist's Notebook". The
first extract appeared on January 9th, recounting a visit to the Kunsthistorisches Museum in Vienna
to see Vermeer's 'Atelier" for the umpteenth time. "It is a work which always carries me away with
it, no matter how many times I see it. What is the secret of its effect? It's probably got something to
do with it being rather like a window on another world. A window through which the viewer sees an
intimate and yet somehow exalted world, a world which we can look at without being seen. There are
not just two players in this scene but three - we are in the picture as well, standing on tiptoe, holding
our breath. Onefalse move, one word spoken out loud and the twoflgures would vaporise, the magic
would be shattered... Silence is the main protagonist in this picture. "
This short extract is enough to show us that Mácsai is not only endowed with the ability
to live a picture, but that his analytical instinct never rests for a minute. He is always gathering
experiences and ideas, and managing to do it without destroying his capacity to enjoy and appreciate other people's art. His disarming sincerity immediately gets the reader on his side, and he
writes well, too, so that it is interesting to read what he has to say about the works he has been
studying. After Vermeer comes Velázquez and then Titian (noting that there is "a new and less
strict custodian; he lets me scribble to my heart's content"), then Vienna and Munich and lots of
notes on Dürer, Rembrandt in Amsterdam and then, after Beuys, he returns to Brueghel, admitting that he is simply fascinated by "The Hunt in Winter" (as we know, since he used it in one of
his own paintings). He expends a lot of energy noting the use of colour, sketching the interesting
details, trying to penetrate the painting's secret. "What is it that has drawn me to this painting
for so many decades?" he asks, "What gives it such allure, what gives it the power to move me every
time I see it? First andforemost
because it's a masterpiece, for heaven's sake! A miracle. In other
words something that defies explanation. Perhaps that's enough. Perhaps we can shrug our shoulders and leave it at that. But we're painters ourselves, after all, and we know that that painting
didn't suddenly appear on its oak board onefine morning. It was painted, composed, "executed" by
somebody, a man, a painter by profession; this is painters' guild work, which means that there must
be some technique to it, a technology, a method, a professional secret. And perhaps that can somehow be descried. Whatever that secret is, it certainly doesn't lie in the object itself but in how that
object was made. That's the way we have to approach the problem. " And Mácsai goes on to do just
that. "Thefirst thing that amazes you about this work is the way Brueghel manages to unite the
whole and the parts of the whole on the highest possible plane. The wealth of detail is seemingly
limitless, and yet the work as a whole has a united, sweeping perspective. " Nothing escapes Mácsai's
attention. After analysing the structure he goes on to place the colours under the microscope,
finally arriving at a conclusion which more or less sums up his own artistic vision. "The secret of
the miracle is the way colour and line, blot and outline, depiction and abstraction, penetrating
analysis and sweeping generalisation
unite to produce their effect. Warm human emotions and strictly
abstractable composition occur at one and the same time, together. Momentary snapshot and eternal truth. Botanical diagram, fairy tale, weather report, history of fashion, zoology - and yet it still
remains a painting: an exquisite amalgam of colour, line, tones and valeurs. And all this is served
up together. That is what is lacking from art in our day and age; that is why we make pilgrimages to
see these paintings, plagued by the nagging little question: why can't we paint like this today? Why
is it no longer possible to create universal art?"
This desire for the universal is something that is clear to us from Mácsai's own work, and he
combines minutely observed detail with a harmonised overall effect in much the same way. In the
eighties and nineties he painted more and more Budapest pictures, all using a bold and communicative artistic language. Another theme begins to appear in his work, too, although he has been working
towards it for some time: the city, the multifarious jumble that is late twentieth-century Budapest.

"There's nothing picturesque about it, " he says in an interview with Ágnes Galambos in Népszabadság Magazin, "Picturesque would, be the Balaton, the Danube Bend, woods, valleys and peaks.
These urban sprawls are not obvious subject matterfor
an artist, but I've discovered
something,
something which I'm not sure how to name. City landscape, or something like that. Recently I've been
painting a lot of tumbledown doorways. I was interested in the way the quality of the light altered
at different times of day. And I discovered myfavourite
motf, a plant, wrongly called a sumach. It
grows in the most unlikely places, squeezing up between two cobblestones, and it's impossible to get
rid of. The moribund acacias around Hegedűs Gyula street, growing amid an ocean of concrete, have
an interesting lyrical mood. And then there are the rooftops of Balzac utca with all their tangled mess
of badly built television aerials, obsolete now and blown into cra2y angles by the wind. In winter they
stand out like snow-covered exclamation marks. I love what they look like then. "
The 1980 work "Józsefváros" is still one of his quasi-documentary pieces, recording what can
be seen from the upper floor of an apartment block. There is no sign of life as yet on its courtyard
corridor (Mácsai tends to avoid action in his work), and although the tree in the courtyard hints at
the existence of nature, it is the only hint there is. Otherwise the closed windows give the building
something of a prison aspect. In "Báthory street 17" (1981), we see a doorway opening to reveal a
dustbin. Above this, the entrance to the stairway is lit by lamps. The sunlight serves to illuminate
the dilapidated condition of the walls, but in the way it shines on the courtyard it also manages to
give a more friendly note to the hopeless poverty. Even in this depressing district Mácsai has found
something of beauty. The play of light in "Still Life at Dawn" (1982) plays a similar role, creating a
poetic atmosphere. The play of colours in this piece is wonderfully subtle, and the shadow of the window
grille in the background gives us the feeling of seeing and discovering. "Pest Evening" is another
such magical work, an apartment house viewed from close quarters, the use of the colour blue acting
as a wonderful way of decorating the city, the caryatids flanking the entrance (favourite motifs with
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Mácsai) stolidly doing what they were built to do, electric light glimmering in a few of the windows,
and snow in the foreground, in front of the little tree and on the pavement, where there is a colonne
maurice, and parallel with it a straggly city tree. It is evening, that wonderful time of day that the
French call "l'heure bleue".
Mácsai is prepared to make use of anything that the street scene can offer, even when the street
has been dug up, as in "Laying new Cables" (1984), or when the subject is a building site, as in
"Vacant Lot" (1984), or a blank wall, as in "The Light Well" (1985). "The Infanta" (1987) looks as if
she has dropped into the courtyard out of some fantasy film. The courtyard is very similar to the one
in "Báthory street 17", but this time the infanta - with perfect elegance - has placed her right hand on
the dustbin.
This second infanta (not the one in the puddle in Kiskunfélegyháza, but the Báthory street dustbin
one) has had an interesting career thanks to literature. Iván Mándy did me the honour of opening my
1987 exhibition, at which this picture was first shown, and a lovely short story about the infanta
came out of it, about how she was throwing a scented letter in the dustbin. In other subsequent
shows
-for example in Washington - the painting appeared under the title "The Scented Letter", which just
shows the power of literature over art.
In the 1990s Mácsai continued to enjoy making new discoveries. It was enough simply to drive
out of Budapest; he was sure to find something to catch his eye. "Main Road at Üröm" (1990) is an
example of this, a great clutter of roadsigns and advertisements, with the trees standing as tokens
of nature behind the periphery of civilisation.
The "Studio Exhibition" at the Viagdó Gallery in 1983 was an interesting experiment, endeavouring to show the public the various stages of a painting from concept to finished work, and including
a large number of sketches, plans and variations, taking the visitor behind the scenes at the artist's
studio.
Every nation produces painters who continue, in their oeuvre, to explore one or more favourite
towns and cities with never-ending interest, zeal and love. István Mácsai is Budapest's official artist,
as it were. In his Pest scenes the surface and the depths, essence and incidence, work together.
Mácsai also happens to know Budapest particularly well, having produced a "Map of Budapest's
Historic Monuments" in 1962, together with the graphist János Kass. Inspired by mediaeval woodcuts and etchings of Venice and Paris, the two set out to draw every house and chimney stack, "lithographing" Budapest. Both men were attracted to the printing world, and both had a great respect for
draughtsmanship. This not only ensured that they remained friends, as Mácsai himself put it, but
also helped them to endure what must have been a Sysyphean undertaking. Mácsai's Budapest paintings are frozen moments, snapshots of things which higher aesthetics would probably not even
notice, things which supposedly lie beyond the pales of beauty and elegance. The subjects of these
works can be thought of as objets trouvées, but there are meditative portraits as well ("Budapest
Face", 1982; "Self Portrait", 1983). Everything connected with the city is portrayed in the same clear,
lifelike, often entrancing medium: the heroes and the exploited, strange destinies, life and death.
This unbreakable link with Budapest is an organic part of everything that Mácsai does or has done
in an oeuvre which goes much further beyond mere Budapest itself.
In his mature period, Mácsai continues to produce portraits, following strictly the rules of the
genre. Young women are, needless to say, often used as the subjects, as in "The Red Gown" (1994),
which shows a pretty but rather wary-looking girl, her body clad in a red gown that she could step
out of, if she wanted, with just one single movement. In "The Artist, his Model and the Storm" (1996)
we see Mácsai himself, engrossed in his painting, and a woman standing next to him in front of a
mirror. This is a harnessing of one moment of the creative process, containing concentration, endeavour and a slight scepticism. "Three Caps" (1995) again shows the artist, this time looking in the mirror at a Vermeer reproduction on the opposite wall, showing Vermeer wearing a typical artist's beret,
while another girl with an enigmatic expression sits on a chair. Special attention has been paid to
her hands, nervously clasped together.
Even the tiniest things catch Mácsai's attention, and he will immediately reach for his brush
if he sees something worth recording. The banal image of a tin can, for example ("Coca Cola", 1995),
lying empty and crumpled on the pavement among the cigarette butts and other litter. Coca Cola is
an emblematic cliché. In his famous work Andy Warhol makes an ironic point about the link between
mass produced goods and serial art. Mácsai's crumpled can speaks to us about death and decay, but
with sympathy, even pity, almost anthropomorphising the forlorn, discarded object. Another interesting work is his "Pickled Gherkins", depicted with great bravure. The sealed jar placed out in the

sun immediately makes us think of the mysterious processes going on within, of a tradition on the
brink of being lost, of hunger, of an impatient, childlike desire for the sour taste of pickle, and engenders a kind of sympathy within us too, when we think that the gherkins will be served up with a meal
in a matter of days or even hours. Above the jar hang a few clothes pegs, creating a playful, ironic rhythm
which takes our thoughts further, to the humdrum daily round of housework, the sacrificial drudgery
of cooking and washing.
One of Mácsai's best and most representative works also dates from this period. "Pannónia
street in Winter" (1995) contains everything that is most Mácsaiesque: snow, apartment buildings,
roadside trees, traffic signals. The trees standing on either side of the road lend a dynamic poetry to
the whole: perhaps it is due to them that, despite the fact that the sign on the right says "No Entry",
we somehow long to get into that mysterious, motionless street, devoid of people. Perhaps the street
is not even of this world, but would lead us far away into a realm where the secrets of existence
would be revealed...
Two years later Mácsai produced another of his "reference-pictures", "Capriccio", which once
again uses the city as a backdrop.
I sat Carpaccio's "Ladies in Waiting" in the corner of my balcony on Pannónia street, next to
Marianne my model and my son János, with the chimney stacks of District XIII and the autumn twilight clouds behind them. These ladies in waiting or courtesans have exercised my imagination
for
decades. The original, in the Correr Museum in Venice, is only afragment;
the left hand side of the
work was destroyed in afire. As soon as I saw it I wanted to complete it, but I didn't have the temerity. Then, however, a decade after the infantas and the Brueghel hunting hounds, I set to work with
childlike (or senile) enthusiasm. And I'm not promising that this will be the last "capriccio" in my
I fie, either...
Now, as we begin a new millennium, Mácsai has turned towards a more emblematic, confessional style, as exemplified by "The Aeroplane" (2000). Here the image is cropped to show a short
stretch of road, in a way that has become familiar in Mácsai's Budapest still lifes. The features of
this particular urban living space are complex, however, and are palpably personal in their content.
The nature of the observation has changed: the manhole covers over the water mains and sewers
speak of the workings of a world deep down under the phenomena of the surface, as do the covered
access chambers to electricity cables and gas pipes. The subterranean basement window of the house,
first broken in, then covered by an iron grille, then finally walled up, is a symbol of the metaphorical
constriction of city life. The protagonist in the work, however, is the aeroplane: though in the form
of a child's toy it nevertheless remains a symbol of the technological revolution which characterised
the departing twentieth century. It came from above, from a realm beyond the horizon of eyes that
are fixed on what is down below, from a realm to which the bowed-headed viewer never lifts his gaze.
The subterranean world and the lost heights above it meet on this Pannónia street pavement. The
aeroplane has finished its flight, it has come down to earth. It can go no further; everything is tending
downwards, towards the hidden contents of the world below. So why do we still feel a kind of modest
pleasure when looking at this painting? What is it that makes this scene bearable? Perhaps knowledge that it was man, after all, who made the aeroplane.
The art of István Mácsai, with its trueness to life, its sharp observations, its sensitivity, its selfconfidence, humanity and clear and approachable language, clearly belongs at the forefront of contemporary art. Time does not render his style or his message out of date. Nothing of the art's expressive power is lost with the passage of the years.
Mácsai's most recent exhibition, entitled Pannónia street, was held in the Club Gallery on Tátra
utca, only a few streets away from Pannónia streer itself, in November 1999. The show was curated
and opened by Ibolya Ury, and comprised thirty-three works. The pictures did indeed depict Pannónia
street, with its fruit stalls, its ugly dustbins and its glorious sunsets, and one or two childhood drawings
were on display as well, in an exhibition which functioned as a critique of a neighbourhood, an analysis
of a way of life, full of sympathy, urbane irony and love.
In 1995 István Mácsai was awarded the Pro Urbe Budapest award. In 2000 he was elected an
honorary citizen of District XIII. When interviewed about it, he growled at the radio reporter: "I didn't
do what I've done with a view to all this..." Maybe not, but this short volume on Mácsai and his oeuvre
has certainly been long overdue.

Pesti téli udvar / Pest
Courtyard in Winter,
1977, olaj, farostlemez,
7 0 x 5 0 cm, j.: j.l.: Mácsai
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Köszönet illeti mindazokat, akik fáradhatatlanul dolgoztak azért, hogy e könyv a lehető legjobb
minőségben készülhessen el. A tanulmány szerzője, a művészettörténészek, a szerkesztők, a lektorok
és szaktanácsadók, a nyomdai előkészítést és a nyomdai munkát végzők, mellett köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik előzetesen is bizalmukban részesítették ezen törekvésünket.
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