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Balogh László, Bodó Károly,
Dargay Lajos, Herwerth József, 
Szatmári Béla, Tillness Béla, 
Varjasi Tibor, Z. Gács György 

A Nyugat-Európában és Észak-Amerikában ismert luminokinetikus csoportok 
(GRAV, Nul, ZERO, USCO stb.) nemcsak a kapitalista „nyugaton” működtek; hasonló 
csoportosulások léteztek a szocialista „keleten” is, bár egészen másképp. Az „egykori 
nyugaton” írt kánonba e csoportok jellemzően nem integrálódtak, de az „egykori 
keletibe” sem. Az egykori Szovjetunióból a Dvizsenyjére vagy a Prométheuszra 
vonatkozó információk újabban kezdenek elérhetővé lenni, de a Magyar 
Népköztársaságban 1975 és 1979 között működő Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Magyar Iparjogvédelmi Egyesület (MIE) Iparesztétikai 
Szakosztályáról (ISZ), illetve ennek feloszlását követően a hasonló tagösszetételű 
Kineteamről e kiállítás lehet az első lépés afelé, hogy tevékenységük szélesebb 
nyilvánosság elé kerüljön.

E magyar csoport(ok) a nemzetközi fényművészet föltárt és bizonyos tekintetben kanonizált 
vonulatába illeszkednek, lévén célkitűzéseik és eszközeik hasonlóak: fénykörnyezeteket, 
olyan műveket alkottak és terveztek, amelyek esetében a művészeti formálás színes és 
mozgó fényekkel történik a mű adott külső vagy belső terében.  A gazdasági-társadalmi közeg 
azonban merőben eltérő volt a szocialista és a kapitalista mérnök-fényművészet eseteiben – 
hiába volt mindkettőjük jellemzője a szociális igény, a ma már képzőművészeti közhelynek 
számító törekvés a közönség aktív részvételére, vagy a köztéri megjelenés szándéka. 

A „nyugati” típust erős baloldali kritika érte, mint puszta látványosságot, amely 
csak az elnyomó kapitalista piac egyik újabb reklámfogása. „Keleten” pedig azért 
támadták, mert túl „nyugatias” volt. Az utólag már groteszkül komikusnak tűnő 
helyzetben – amelynek megértéséhez elengedhetetlen a hidegháború narratívájának 
ismerete – a „nyugati” és a „keleti” mérnök-művész csoportok néhány jellemzője és 
a fő különbségek jól azonosíthatók. A Magyar Népköztársaságban, ahol 
a magántőke gyarapodása nem a legjellemzőbb társadalmi feszültségforrás volt, 
a mérnökök és művészek együttműködése elvben tökéletesen illeszkedhetett volna 
a szocialista tervgazdaság működéséhez. A reklám-stigma okafogyott volt, és az 
alkotók valóban használhatták volna a fénykinetika köztér-transzformáló erejét 
a modern (szocialista!) élet kifejeződéseként, környezetesztétikai jobbítás 
szándékával. Az alkotói folyamat demokratizálódása jegyében a műveket együtt 
alkották meg, amelynek során a művész egyenrangú partnere a mérnöknek, az 
esztergályosnak, lakatosnak. Azonban e szocializmus bukott utópia volt, 
a demokratizálódás totális látszatával, ahol az ideológiai homogenitás fönntartása 
érdekében az állam és képviselői üldözési mániával szemlélték a művészi-
technológiai innovációt. A döntéshelyzetben lévő pártkatonák házmesteri 
hatalmuknál fogva elutasították a luminokinetikát mint képzőművészetet, így 
a fény művészi alakításával foglalkozó művészek kénytelenek voltak a műszaki-
tudományos szervezetek ernyője alatt csoportosulni, legitimációt szerezni. Ezért jött 
létre a MTESZ égisze alatt az első fénykinetikus csoport Magyarországon, Egerben. 
Egy pusztán nagyon makacs ellenállást kifejteni képes, (többszörösen rossz 
értelemben vett) konzervatív közegben vitt heroikus vállalkozásuk azonban nem 
lett teljesen eredménytelen saját korában sem: kiállításunk ennek 
a következetességnek kíván emléket állítani.
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Groups such as GRAV, Nul, ZERO, USCO, and others engaged with creating 
lumino-kinetic art in Western Europe or in North America were not active only in 
“Western” regions, but also appeared in the Socialist East, although in entirely 
different ways. Typically, these groups have not been integrated into the canon 
written “in the former West”, but they also have not been incorporated into the 
canon written “in the former East”. Recently, information regarding the Dvizhenie 
(Movement) Group and the Prometheus research institute (SKB Prometei) 
in the former Soviet Union has come to light, but the current exhibition on 
the Department of Industrial Aesthetics of the Hungarian Association for the 
Protection of Industrial Property of the Association of Technical and Natural 
Science Organizations operating in the Hungarian People’s Republic between 
1975 and 1979 and on Kineteam (which emerged after its dissolution and which 
had many of the same members) may be the first step in the direction of these 
artistic products gaining visibility among the wider public.

These Hungarian groups fit well into the familiar and in some respects canonized line 
of international art of light, as their objectives and tools were similar: they created 
and designed light environments, in which art was formed with colourful moving 
lights in the exterior or interior of the work. However, the socio-economic situation 
for these light engineer-artists in the socialist states was radically different than the 
environments in the capitalist world, though both had social aims, such as the pursuit 
of active participation by the audience (a commonplace in art by today’s standards) 
or the goal of appearing in public spaces. The “Western” type was subjected to strong 
left-wing criticism as being mere spectacle, which was characterized as just another 
advertising gimmick of the oppressive capitalist market. Meanwhile in the “East”, it 
was attacked because it was considered too “Western”.

In this situation, which in retrospect seems grotesquely comical and which can only 
be approached from the autocratic narrative of the Cold War, we can identify some 
characteristics of what were the main differences between “Western” and “Eastern” 
“engineer-artist groups”. In the Hungarian People’s Republic, where the growth of 
private capital was not the primary source of social tension, cooperation between 
engineers and artists could in principle have been a perfect match with the operation 
of the socialist planned economy. The advertising stigma was meaningless in this 
context, and the artists could indeed have utilized the transforming power of light 
kinetics in public spaces as an expression of modern (socialist!) life with the intention 
of improving environmental aesthetics. In the spirit of the democratization of the 
creative process, the works were created together, and the artist was an equal partner 
to the engineer, the latheman, and the locksmith. This socialism, however, was a failed 
utopia. Democratization was a complete façade, and in part because of their obsession 
with maintaining ideological homogeneity, the state and its representatives had 
an inferiority complex which found expression in their attitudes towards artistic-
technological innovation. The party soldiers responsible for making decision on such 
issues rejected lumino-kinetics as a fine art, thus in order for artists engaged with the 
artistic shaping of light to gain legitimacy, they were forced to take refuge under the 
umbrella of technical-scientific organizations. That is why the first light kinetic group 
in Hungary, in the town of Eger, was established under the auspices of the Association 
of Technical and Natural Science Organizations.
Even at the time, their heroic enterprise, which they undertook in a milieu which was 
conservative in all the bad senses of the term (an environment which offered little 
more than stubborn resistance), was not completely fruitless. The current exhibition 
seeks in part to offer a tribute to this endeavour.
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Kiállított művek / List of works

BALOGH László 
Cím nélkül | Untitled 
1971 
magántulajdon | private collection 

BALOGH László 
Cím nélkül | Untitled 
1970-es évek | 1970s 
magántulajdon | private collection 

BALOGH László 
Fénymobil | Light-Mobile 
1978 előtt | before 1978 króm, alumínium, 
színes plexi, elektronika | chrome, aluminium, 
coloured plexiglass, electronics 
magántulajdon | private collection 

BALOGH László 
Kiállítási terv | Exhibition design 
1970-es évek | 1970s 
magántulajdon | private collection 

BODÓ Károly 
Négy évszak fénymobilról reprodukció, 
Debrecen, Városi Megyei Művélődési Központ
Reproduction of the light-mobile Four Seasons, 
Debrecen, Municipal and Country Cultural Centre 
1980 
leszerelték, mozgó festménytekercs 
üveghengerek mögött, hátsó megvilágítással 
dismantled, moving painting roll behind 
glass cylinders with backlighting 
magántulajdon | private collection 

BODÓ Károly 
Fényképek a Ferihegyi Repülőtéren 
felállított kinetikus műről
Photographs of the kinetic work at 
Ferihegy Airport 
magántulajdon | private collection 
1985 

Dokumentumfilm Bodó Károlyról
A documentary film with Károly Bodó

 
DARGAY Lajos 
Luminoszkóp | Luminoscope 
1969 / 1973 / 1987 fénydoboz 
light-box 
magántulajdon | private collection 

DARGAY Lajos 
Fénymodulátor | Light Modulator 
1970 
magántulajdon | private collection

 
A debreceni Nagyerdei Színházban 
rendezett bemutatók plakátja
Poster for the exhibitions organized 
at the Nagyerdei Theatre in Debrecen 
1975 
magántulajdon | private collection

 
DARGAY Lajos 
Fénykép a Fénytoronyról, Eger, 
Csebokszári-lakótelep (ma: Felsőváros) 
Photograph of Light-tower Eger, 
Csebokszári Housing Project 
(today: Felsőváros) 
1978 
elbontották, acél, üveg, kibernetikus 
fényprogram, hanghatások által vezérelve
removed, steel, glass, cybernetic light 
programme directed with sound effects 
magántulajdon | private collection 
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a MTESZ Heves megyei elnöke
member of the Hungarian Academy of Sciences, 
president of the Heves County division of MTESZ), 
Z. GÁCS György 
Fotó | Photo: VARJASI Tibor 

VARJASI Tibor 
Interferenciák I. | Wave Interferences I 
1980 
magántulajdon | private collection 

VARJASI Tibor: 
Fénytornyok | Towers of Light 
Dokumentumfilm Balogh Lászlóról 
A documentary film with László Balogh 

Z. GÁCS György 
A kortárs építészet üdvözlése
A Salute to Contemporary Architecture 
1968 
üveg, réz, krómacél
glass, copper, chrome steel 
Magyar Nemzeti Galéria
Hungarian National Gallery 

Z. GÁCS György 
Fénykép a Népköztársaság útja és 
a Lenin körút találkozásán (ma: Oktogon) 
felállított Fényzászló nevű ideiglenes installációról 
Photograph of Light-Flag, a temporary installation 
erected at the intersection of Népköztársaság Road 
and Lenin Boulevard (today: Oktogon), Budapest 
1970 
színes fény program, acélrudak, plexi lapok
programme with coloured lights, 
steel rods, plexi plates 
magántulajdon | private collection

SZATMÁRI Béla 
Épülethomlokzati terv idődinamikus szoborral
Design for building facades with 
time-dynamic sculpture 
1983 
magántulajdon | private collection 

TILLESS Béla 
Fénykép a Kettős spirál című alkotásról 
Debrecen, Hámán Kató utca
– Tanácsköztársaság útja találkozása
(ma: Füredi út és Egyetem sugárút) 
Photograph of Double Spiral Debrecen, 
Intersection of Hámán Kató Street and 
Tanácsköztársaság Road (today: Füredi 
Road and Egyetem Boulevard) 
1974 
elbontották, krómacél kinetikus szobor 
removed, kinetic sculpture made of chrome steel 
magántulajdon | private collection 

TILLESS Béla 
Kettős spirál makett | Double Spiral, scale model 
1974 körül | c. 1974 
fa, acél, motor
wood, steel, motor 
magántulajdon | private collection 

Nicolas Schöffer kiállítás megnyitóján 
készült fényképek | Photographs of the 
opening of the Nicolas Schöffer exhibition 
1976. április, Technika Háza, Eger
April, 1976, House of Technology, Eger 
balról jobbra | from left to right: 
Dr. KOVÁCS Jenő, SÍK Csaba, DARGAY Lajos, SZATMÁRI 
Béláné, BALOGH László, SZATMÁRI Béla 
balról jobbra | from left to right:
megnyitó személy | opening speech: 
SÍK Csaba, KOVÁCS Jenő (akadémikus, 
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Kiállított művek / List of works

DARGAY Lajos 
Pneu I, terv | Design for Pneu I.
1980 
magántulajdon | private collection 

Interjúrészlet Dargay Lajossal 
a Velem halad a kor c. filmből
Interview with Lajos Dargay, excerpt 
from a documentary film entitled 
Time Moves with Me 
1981 
MTV | Hungarian Television 
rendező | director: B. NAGY Tibor

 
HERWERTH József 
Fényoszlop | Light-Column 
1978 
plexi, aluminium
plexiglass, aluminium 
Gottsegen György Országos 
Kardiológiai Intézet
Gottsegen György Institute of Cardiology 

SZATMÁRI Béla 
Házgyári kísérletek Szegeden a DÉLÉPnél, 
fénykép dokumentáció | Housing factory 
experiments at DÉLÉP in Szeged, 
photo documentation 
1974 
magántulajdon | private collection

SZATMÁRI Béla 
Házgyári kísérletek Szegeden a DÉLÉPnél, 
diapozitív dokumentáció | Housing factory 
experiments at DÉLÉP in Szeged, 
photo slide documentation 
1974 
magántulajdon | private collection

SZATMÁRI Béla 
Üvegzománc panel | Vitreous enamel panel 
1974 
magántulajdon | private collection 

SZATMÁRI Béla 
Köztéri szobor makett |Scale model of 
sculpture designed for public space 
1977 előtt | before 1977 
fa talapzat, hegesztett vas | wood base, 
welded iron 
magántulajdon | private collection 

Szatmári Béla egyik fénymodulátorával 
Béla Szatmári with one of his light-modulators 
1970-es évek második fele | second half 
of the 1970s 

SZATMÁRI Béla 
Salgótarjáni tanuszoda dekoratív falának terve 
(üvegzománc, megsemmisült)
Design for the decorative wall of the practice 
pool in Salgótarján (demolished; vitreous enamel) 
1980 
magántulajdon | private collection 

SZATMÁRI Béla
Salgótarjáni tanuszoda dekoratív falának 
terve (üvegzománc, megsemmisült)
Design for the decorative wall of the practice 
pool in Salgótarján 
(demolished; vitreous enamel) 
1980 
magántulajdon | private collection

SZATMÁRI Béla 
Környezetesztétikai tervek 
Environmental aesthetics design 
1983 
magántulajdon | private collection
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E terem közvetlen érzéki tapasztalatot nyújt a mérnök-művészek alkotásairól, 
törekvéseiről. Ugyan az itt látható tárgyak számos alkalommal jelentek már meg kiállítási 
környezetben, azonban mindig egyfajta idézőjelben, mint demonstrációs anyagok, 
köztéren nagyobb léptékben megvalósítandó autonóm művek makettjei. Szatmári 
ugyanebből a korból származó további makettjeiről maradt fönn kiállítási installációs 
dokumentum, ahol a forma alkalmi megvilágításától függően az árnyékával együtt volt 
értelmezendő, illetve pályázati látványterveken kollázselemként szerepeltette 
a makettekről készített fotóit. Tilless az 1975-ben Debrecenben köztéren fölállított Kettős 
spiráljának makettjét kiállítási darabként utaztatta, felvételek tanúsága szerint a forgó 
szobor vörös és kék reflektorokkal volt a talapzatról megvilágítva. 

Dargay fénydoboza még párizsi évei során készült el, azonban az eredeti 
fénymodulátor elemet (egy alumínium-plexi konstrukciót) már a Kopernikusz-kiállításra 
(1973) kicserélte, azonban ez a kiállításról nem érkezett vissza, így egy harmadik 
fénymodulátor elem működik benne ma. Z. Gács e munkájának központi forgó motívuma 
viszont két évvel később, 1970-ben hét méteres verzióban föl is került a budapesti AFIT 
(Autófenntartó Ipari Tröszt) Váci úti székházának homlokzatára.

In this room, the visitor is given a direct sensory experience of the works and the 
aspirations of engineer-artists. Although many of these objects have been displayed in 
previous exhibitions on a number of occasions, they always appeared as if in quotation 
mark, as it were, rather than as demonstration materials, as scale models of future 
autonomous works to be realized on a larger scale in public spaces. 

Documents of Szatmári’s other scale models from the same period have survived 
which show them as part of an exhibition installation, where, together with different 
illumination, the forms were to be interpreted together with their shadows, and 
photographs were included as collage elements in visuals renderings of competition 
submissions. Tilless transported the scale model of the Double Spiral erected on 
a public square in Debrecen in 1975 as an exhibition piece, and based on the visual 
records, the rotating sculpture was illuminated from the pedestal with red and blue 
spotlights. Dargay’s light box was completed during his years in Paris, but he had 
already replaced the original light modulator element (an aluminium-plexiglass 
construction) for the exhibition Copernicus (1973), but because this was not returned 
after the exhibition, a third light modulator element is used in it today. In 1970, two 
years after this scale model was created, a seven-meter-tall version of the central 
rotating motif of the work by Gács Z. work was placed on the facade of the headquarters 
of the AFIT (car distribution office) in Budapest.

Fényművek, makettek
Light-works, Scale-Models

TILLESS Béla: Kettős spirál makett
Double Spiral, scale model 
1974 körül | c. 1974  

SZATMÁRI Béla: Köztéri szobor makett
Scale model of sculpture designed for
public space 
1977 előtt | before 1977 

Z. GÁCS György: 
A kortárs építészet üdvözlése
A Salute to Contemporary Architecture 
1968 

BALOGH László: Fénymobil
Light-Mobile 
1978 előtt | before 1978
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     ( Balra | on the left) 
TILLESS Béla: 
Kettős spirál makett
Double Spiral, scale model 
1974 körül | c. 1974  

     ( Jobbra | on the right) 
SZATMÁRI Béla: 
Köztéri szobor makett
Scale model of sculpture designed 
for public space 
1977 előtt | before 1977 

    Z. GÁCS György: 
A kortárs építészet üdvözlése
A Salute to Contemporary Architecture 
1968 

› ›

›
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HERWERTH József: 
Fényoszlop| Light-Column 
1978

DARGAY Lajos: 
Luminoszkóp | Luminoscope
1969 / 1973 / 1987

15

Baloghot pontosan nem tudni, mióta foglalkoztatta olyan ingergazdag, absztrakt, 
színes, kontrasztos felületekből álló terek létrehozása, amelyekbe vörös, zöld, kék, 
és lila fényforrásokat (lánya elbeszélésében: „fényorgona”) helyezett el, hogy a térben 
játszott elektronikus zene hangmagassági sávjai (mély, közép és magas) vezéreljék 
az egyes színes fényeket: hangerősségük a fény erejét határozta meg. Nem kizárható, 
hogy a magyar szórakoztatóiparban a nyolcvanas évek elejétől ismert fényzenei 
eljárás művészi alkalmazása már a hetvenes években is célja volt Baloghnak. 
A zenei sávok által vezérelt izzók elvét (legkésőbb Dargay közvetítésével) 
a hetvenes évek elején már ismerte, már ha nem 1967-es párizsi látogatása óta. 

A teret föloldó végletesen absztrakt szobor- és festmény-performanszait 
biztosan a nagyközönség elé tervezte vinni, azonban erről kiállítási tervei maradtak 
csak fönn (valamint két kiállítási plakát terv, amelyen „hang + színes fény bemutató” 
illetve „kép és színes fény” szerepel), dokumentációik nem. Innovációját még barátai 
előtt is titkolta, az eljárást publikálni is csak utalásszerűen merte 1982-ben.

We do now know precisely when Balogh became interested in creating highly 
stimulating environments constructed out of abstract colourful, contrasting surfaces 
on which he placed red, green, blue, and violet light sources (according to his daughter: 
“light-organ”) so that the pitches of the electronic music played in these spaces (low, 
medium and high) would control each coloured light: their volume determined the 
intensity of the lights. As early as the 1970s, Balogh may well have been interested 
in the artistic application of the light music method known in the Hungarian 
entertainment industry by the beginning of the 1980s. 

By the early 1970s, he was aware of the ability to control light bulbs with musical 
pitches, possibly learning about it during his trip to Paris in 1967 or (at the latest) through 
the mediation of Dargay.  Undoubtedly he planned to present his abstract sculpture 
and painting performances aimed at dissolving space to the wider public, but no 
documentation of this has survived, only his exhibition designs along with two exhibition 
poster designs with the inscription “sound + coloured light presentation” and “picture 
and coloured light”. He even hid his innovation from his friends and only ventured to hint 
at his procedure in a publication in 1982.

Balogh László színes fény-tereinek 
rekonstrukciós kísérlete
Reconstruction attempt of László Balogh’s 
colour-light environments
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BALOGH László
Cím nélkül | Untitled
1971
magántulajdon | private collection

BALOGH László
Cím nélkül | Untitled
1970-es évek | 1970s 
magántulajdon | private collection
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Noha a visszaemlékezésekben, cikkekben többször előfordul a MTESz-
MIE ISz „fedőszerv” jellege, amelyet a művészeti szakma ellenállása 
hívott életre, e fedő alól azonban jó pár érdemi tevékenység lógott 
ki. A hivatalos keretek meglétével elvi lehetőség nyílott (akár nem 
Művészeti Alap tag) művészek számára olyan ipari szereplőket 
megkörnyékezni, amelyek rendelkeztek olyan technikai háttérrel, 
amelyek a luminokinetikus művek elkészítéséhez szükségesek 
voltak. Az ilyen jellegű együttműködés más volt, mint az addigi 
gyakorlatban már elő-előforduló gyári művésztelepek esetében: nem 
eseményszerű, hanem projekt-alapú lett. Amennyiben sikerült tető alá 
hozni bármit is – a sikertelen megkeresések nyom nélkül tűntek el, 
azonban gyümölcsöző együttműködésre is akadtak példák. 
A bizalmatlanság ellen bevetett varázsszó a környezetesztétika lett. 
A csoport hiánypótló tevékenységekre lett kényszerítve a 
luminokinetika köztudatba emelése terén is.  A hetvenes években 
a művészettörténész szakma már éppen kezdi Moholy-Nagy 
László munkásságát, elméleteit újra felfedezni, publikálni – 
ez az új narratíva azonban nem a luminokinetikus víziói köré 
szerveződik. A Művészet folyóirat nem büszkélkedik Schöffer 
Miklós nagydíjával az 1968-as velencei Biennálén; szereplését 
ugyan említik, de mindössze annak erejéig, hogy a „szép, mint 
egy szökőkút” érveléssel söpörjék félre. 

A téma elhallgatása általános, a fénykörnyezetek tér-idő-modulátor 
funkciója így elbeszéletlen marad, a magyar nyelvi szókészlet és 
fogalomrendszer nem alakul és fejlődik szakmai berkekben, s így a 
köztudatba sem kerül át. A nem mozgóképi, fekete-fehér „reprodukciók” 
– ebben az esetben legföljebb fázisfotók, vagy bemozdult hosszabb 
expozíciók – sem lendítik előre a négydimenziós alkotások lényegének 
széles körű megismertetését. 

A MTESZ rendezhet először a Magyar Népköztársaságban egyéni 
kiállítást Schöffernek a Technika Házában, Egerben (reprodukciókból, 
színes dokumentumfilmmel), majd ugyanennek Iparesztétika 
Szakosztálya saját munkáinak makettjeit bemutató tárlatot is nyit. 
A csoport Környezetesztétikai konferenciákat is szervez a statikus 
világszemlélet relativisztikus irányú árnyalására – és találja szembe 
magát a panelépítészet katasztrófájával. Az egészen nagyszabású 
térélmény-víziók legtöbbje terv maradt.

A csoport(ok) megjelenése 
a nyilvánosságban: 
kiállítások, művész-munkás kollaborációk, 
Iparesztétikai Konferenciák

Public appearances of the group(s): 
exhibitions, collaborations between 
artist and workers, Industrial Aesthetics Conferences

Although the “cover organization” nature of the Department of 
Industrial Aesthetics of the Hungarian Association for the Protection 
of Industrial Property of the Association of Technical and Natural 
Science Organizations, which ultimately came into existence because 
of the resistance within the artistic profession, is a recurring theme in 
recollections and articles, there were a number of substantive activities 
that stood out, this cover notwithstanding. With the existence of a formal 
framework, it was in principle possible for artists (even those who were 
not members of the Art Fund) to contact representatives of industries 
who had the technical background needed to produce lumino-kinetic 
works. This kind of collaboration differed from the previous examples at 
factory artists’ colonies: instead of event-based, they became project-
based. This was when there were successful achievements — the 
unsuccessful attempts disappeared without a trace, but there were 
examples of fruitful cooperation. The magic word used against mistrust 
and scepticism was environmental aesthetics.

The group was also forced to fill gaps in raising public awareness of lumino-
kinetics. In the 1970s, the oeuvre and theories of László Moholy-Nagy had just 
begun to be reappraised and published — but this new narrative is not organized 
around his lumino-kinetic visions. Nicolas Schöffer’s Grand Prix at the 1968 
Venice Biennale was not celebrated in Művészet, the main art journal of the time; 
although his participation was mentioned, but only so that it could be swept aside 
with the argument “nice as a fountain”. 

There is a general silence around the topic, and thus the space-time 
modulator function of light environments remains unaddressed, 
the Hungarian vocabulary of concepts does not form and develop in 
professional circles, and thus it is impossible for it to seep into public 
consciousness. The still, black-and-white “reproductions” — in most 
cases phase photos or hazy longer exposures — do not advance a broad 
understanding of the essence of these four-dimensional works. 
The Association of Technical and Natural Science Organizations is the 
first association that can organize a solo exhibition in the Hungarian 
People’s Republic for Schöffer at the House of Technology in Eger 
(from reproductions, with a documentary film in colour), and then an 
exhibition presenting scale models of its very own Industrial Aesthetics 
Department’s own works was also organized. Furthermore, the group 
organizes Environmental Aesthetics Conferences to add nuance to the 
static worldview in a relativistic direction, and it finds itself face to face 
with the catastrophe of the architecture of prefabricated concrete slabs. 
Most of their designs for large-scale spatial experience visions remained 
nothing more than plans.

18 19
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«  BALOGH László: 
Kiállítási terv | Exhibition design 
1970-es évek | 1970s

SZATMÁRI Béla: 
Környezetesztétikai tervek
Environmental aesthetics design 
1983

SZATMÁRI Béla egyik fénymodulátorával
Béla Szatmári with one of his light-modulators
1970-es évek második fele | second of the 1970s

SZATMÁRI Béla: 
Épülethomlokzati terv idődinamikus szoborral
Design for building facades with time-dynamic sculpture 
1983

A debreceni Nagyerdei Színházban 
rendezett bemutatók plakátja
Poster for the exhibitions organized
at the Nagyerdei Theatre in Debrecen
1975

Nicolas Schöffer kiállítás megnyitóján
készült fényképek
Photographs of the opening of the 
Nicolas Schöffer exhibition 

Technika Háza, Eger
House of Technology, Eger
1976 április | April, 1976 

» (Bal oldal /on the left) DARGAY Lajos
Pneu I, terv | Design for Pneu I.
1980
magántulajdon | private collection

» (Jobb oldal / on the right) DARGAY Lajos
Fénymodulátor | Light Modulator
1970
magántulajdon | private collection



22 23

(Balra | on the left) SZATMÁRI Béla
Házgyári kísérletek Szegeden 
a DÉLÉPnél, fénykép dokumentáció 
Housing factory experiments at DÉLÉP 
in Szeged, photo documentation
1974
magántulajdon | private collection

(Középen | centre) SZATMÁRI Béla
Üvegzománc panel
Vitreous enamel panel 
1974
magántulajdon | private collection

(Jobbra | on the right) SZATMÁRI Béla
Házgyári kísérletek Szegeden a 
DÉLÉPnél, diapozitív dokumentáció 
Housing factory experiments at DÉLÉP 
in Szeged, photo slide documentation
1974
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A Magyar Népköztársaság a hatvanas-hetvenes években nem volt 
a progresszív művészeti törekvések melegágya, a marxista ideológia 
felől a művészet belső kérdéseire fókuszáló elvontabb művészet is 
elítélendő struccpolitikának számított. A kialakítandó új szocialista 
embertípus és környezete eltagadhatatlan igényének kielégítésére 
hivatkozva azonban – a konstruktivizmus hangsúlyozott orosz 
gyökerei mentén, a Bauhaus baloldali szellemiségét is egyre 
sűrűbben hivatkozva – végül az absztrakt művészet ipar-, azaz 
inkább „díszítőművészetként” történő hivatalos elfogadtatása is 
megtörtént. Így a kiváló káder, az Iparművészeti Főiskola Szilikát 
Tanszékének alapítója, Z. Gács György, aki többször szerepelt 
a „Művészet” folyóirat címlapjain, és akit állami vásárlásokkal és 
kiállításokkal is bőven elláttak, egyszer csak föltűnik egy 1971-es 
Kovács Kati tv-show háttereinek vetítőjeként. A mérnök-művész 
csoporthoz elvi támogatásával csatlakozott, számos köztéri 
megrendelésnek tett már addigra eleget. A „fiatalok” Egerben, illetve 
Debrecenben Németh Lajos, Major Máté, Sík Csaba pártfogását 
élvezték, köztéri alkotásokra pályáztak: e teremben 
a megvalósultakból mutatunk be alkotónként egyet-egyet.

Megvalósult fényművek

Miért jött létre a MTESZ? Mert a Magyar Művészeti 
Szövetség [értsd: MKISZ], meg az Alap, nem fogadta be. 
Ez nem szobrászat, ez nem festészet, ez hülyeség!
(Dargay Lajos interjú, 2017. május 10.)

The Hungarian People’s Republic was not an ideal hotbed for the progressive 
artistic aspirations of the 1960s and 1970s. Even from the perspective of Marxist 
ideology, the more abstract arts focusing on the inner issues of art were regarded 
as embodiments of a reprehensible approach that resembled an ostrich burying 
its head in the sand. However, the push to fulfil the undeniable need to create a 
new type of a socialist citizen and environment articulated along emphasis of 
Constructivism’s Russian roots and the increasingly invoked left-leaning mentality 
of the Bauhaus movement eventually resulted in the official acceptance of abstract 
art, but only as an applied or, rather, as “decorative art”. Thus, György Z. Gács, 
founder of the Silicate Department of the Academy of Applied Arts and an excellent 
cadre who appeared several times on the covers of the magazine Művészet (Art) 
and was the beneficiary of numerous state purchases and exhibitions, in 1971 
unexpectedly participated by providing backdrop projections for the Kati Kovács 
TV show. He joined the engineer-artist group only in principle. By this time, he had 
already fulfilled a number of state commissions for public spaces. The “youths” in 
Eger and Debrecen enjoyed the patronage of Lajos Németh, Máté Major, and Csaba 
Sík, and they entered competitions for works in public spaces, of which this room 
presents an example of works done by each artist. 

Why was the Association of Technical and Natural Science 
Organizations created? Because the Hungarian Art 
Association [meaning the Association of Hungarian Fine and 
Applied Artists] and the Fund would not accept it. This is not 
sculpture, this is not painting, this is nonsense!
(Interview with Lajos Dargay, May 10, 2017)

Completed light-works
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Interjúrészlet Dargay Lajossal a Velem halad a kor c. filmből
Interview with Lajos Dargay, excerpt from 
a documentary film entitled Time Moves with Me 
1981

DARGAY Lajos:
Fénykép a Fénytoronyról, Eger, Csebokszári-lakótelep
(ma: Felsőváros) 
Photograph of Light-tower Eger, Csebokszári Housing Project
(today: Felsőváros) 
1978

Z. GÁCS György: 
Fénykép a Népköztársaság útja és a Lenin
körút találkozásán (ma: Oktogon) felállított
Fény-zászló nevű ideiglenes installációról
Photograph of Light-Flag, a temporary installation
erected at the intersection of Népköztársaság
Road and Lenin Boulevard (today: Oktogon), Budapest 
1970

TILLESS Béla: 
Fénykép a Kettős spirál című alkotásról Debrecen, 
Hámán Kató utca – Tanácsköztársaság útja 
találkozása (ma: Füredi út és Egyetem sugárút) 
Photograph of Double Spiral Debrecen, 
Intersection of Hámán Ka-tó Street and 
Tanácsköztársaság Road 
(today: Füredi Road and Egyetem Boulevard) 
1974

BODÓ Károly: 
Négy évszak fénymobilról reprodukció, 
Debrecen, Városi Megyei Művélődési Központ
Reproduction of the light-mobile Four Seasons,
Debrecen, Municipal and Country Cultural Centre, 
1980

SZATMÁRI Béla: 
Salgótarjáni tanuszoda dekoratív falának terve
(üvegzománc, megsemmisült)
Design for the decorative wall of the practice 
pool in Salgótarján (demolished; vitreous enamel) 
1980

SZATMÁRI Béla: 
Fotók a salgótarjáni tanuszoda dekoratív faláról
Photographs of the decorative wall of the
practice pool in Salgótarján 
1980

SZATMÁRI Béla:
Salgótarjáni tanuszoda dekoratív falának terve 
(üvegzománc, megsemmisült)
Design for the decorative wall of the 
practice pool in Salgótarján 
(demolished; vitreous enamel) 
1980
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BODÓ Károly: Mozgóképi dokumentáció 
a Ferihegyi Repülőtéren felállított kinetikus műről 
Video documentation of the kinetic 
work at Ferihegy Airport 
1985

VARJASI Tibor: Interferenciák I. 
Wave Interferences I 1980
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1967

Egymástól függetlenül Dargay és Balogh 
Párizsban járnak, és megismerkednek 
a kinetikus művészettel. Z. Gács prizmás 
üvegkompozíciói láthatók az OFOTÉRT 
boltokban a budapesti Váci és Kecskeméti 
utcákban.

1968

 
Augusztus: Z. Gács kiállítása a Kulturális 
Kapcsolatok Intézetében: „üvegplasztikái 
statikusak, de kinetikai tartalmat rejtenek; 
megmozdulnak, színüket, formájukat váltják, 
mobilokká lesznek.”

1969

 
Elkészül Z. Gács első mobilja „A kortárs 
építészet üdvözlése”. Z. Gács szerepel a 
nürnbergi Konstruktivista Biennálén.

1970

 
Február: Szatmári Béla budapesti (Műszaki 
Egyetem Münnich Ferenc kollégiuma) 
kiállítása (Z. Gács jelen) után Salgótarjánba 
szervez kiállítást májusban „geometrikus, 
strukturális-kinetikus” törekvésekről 
(Szatmári, Attalai, Csiki, Fajó, Hencze, Bak, 
Nádler, Lantos), megnyitotta: Romvári Ferenc. 
Március: Z. Gács György „Fényzászlója” felépül 
a November. 7. téren (ma: Oktogon), április. 
4-i ünnepségekre (a Felszabadulás ünnepe, a 
Vörös Hadsereg fasiszták feletti győzelmének 
állami ünnepe), opálszínű plexi elemeket 
erős reflektorok sokszínű változó fénnyel 
világítják meg alulról. Augusztus: „XX. századi 
magyar származású művészek külföldön” 
kiállítás, Műcsarnok, Budapest: Nicolas 
Schöffer szobrainak első magyarországi 
bemutatkozása. Ősz: Dargay megismerkedik 
Schöfferrel Párizsban; a következő évtől 
elkezd publikálni a kor haladó technológiai 
művészetéről. December: Z. Gács először állítja 

ki fénymobiljait az Iparművészeti Múzeumban. 
Az AFIT (Autófenntartó Ipari Tröszt) Székház 
sarkán, a Váci úton elhelyezik Z. Gács kinetikus 
szobrát kül/köztéren.

1971

 
Július: Z. Gács háttérvetítései Kovács Kati tv-
showjához. Október: Tilless Béla „Mimézis” 
kiállítása az Angyalföldi Kisgalériában.

1973

 
Március: a TIT budapesti székházában 
megrendezett meghívásos „Kopernikusz” 
kiállításon Balogh László és Dargay Lajos 
„kinetikus térplasztikákkal” szerepel. 
Április: Dargay a milánói nemzetközi kinetikai 
kiállításon szerepel. Május: a pécsi Janus 
Pannonius Múzeum munkatársa, Aknai Tamás 
Schöffer Miklósról készül könyvet írni. 
December: Z. Gács egy interjúban említi Kepes 
György kapcsán egy különféle alkotókból álló 
hazai városépítési „team” létrehozásának 
tervét. Szilveszterkor „Kinetikus estet” – 
műterem bulit – hirdet Dargay, Balogh, 
Szatmári A mai művészeti életben jelentkező 
hiányok pótlására. Bodó üvegablak-
tervei a debreceni Megyei Művelődési Ház 
presszójához.

1974

 
Január: Balogh „Mobil I.” c. műve a Heves 
Megyei Képzőművészek tárlatán. Február: 
Tilless egyéni kiállítása a Hajdúszoboszlói 
Művelődési Központban. Október: Tilless 
egyéni kiállítása a Fényes Adolf teremben, ezen 
szerepel a mobil térplasztika; Z. Gács egyéni 
kiállítása a Nagytétényi Kastélymúzeumban. 
„Iparesztétikai bemutató I.” Egerben, a 
Technika Házában (kizárólag elbeszélésekben, 
és Szatmári életrajzában van nyoma).

1975

 
Március: Egerben megalakul a Magyar 
Iparjogvédelmi Egyesület Heves Megyei 
Szervezete a MTESZ Heves Megyei 
tagszervezeteként, ezen belül az Iparesztétikai 
Szakosztály. Tagok: Z. Gács, Balogh, Dargay, 
Tilless, Szatmári. Kiállítást rendeznek a 
Technika Házában. Augusztus: Bodó egyéni 
kiállítása Lublinban, a Galeria BWA-ban, és 
a budapesti Stúdió Galériában. November: 
Moholy-Nagy emlékkiállítás a Magyar Nemzeti 
Galériában. Dargay első magyarországi 
egyéni kiállítása „Kassák – Moholy-Nagy 
emlékének” címmel (egymást követő három 
estén performatív események) Debrecenben, 
az Egyetemi Galériában: zenére, valós 
időben vezérelt fénykinetika, a Pantha Rei 
zenekar részvételével. December: Szatmári 
Béla „Környezetművészet” c. kiállítása 
Salgótarjánban, a József Attila Művelődési 
Házban, üvegzománc kompozíciókból, 
megnyitotta: Németh Lajos. Átadják Tilless 
debreceni köztéri „Krómacél fény-mobilját” a 
Hámán Kató és Tanácsköztársaság u. sarkán 
egy parkban.

1976

 
Január 19: I. Környezetesztétikai Konferencia 
Salgótarjánban, többek közt a MTESZ MIE 
ISZ szervezésében. Társszervezők: ÉTE 
(Építéstudományi Egyesület) Nógrád Megyei 
szervezete, Üvegipari Művek salgótarjáni 
síküveggyára, Nógrád Megyei Állami 
Építőipari Vállalat és NÓGRÁDTERV. Előadtak: 
Finta József, dr. Müller Ferenc, Dargay, 
Buczkó György, Lantos Ferenc, Szatmári, 
Bereczky Lóránd, Botka Miklós. Szatmári 
kiállítása ugyanekkor a Megyei József Attila 
Művelődési Központban. Szatmári már ekkor 
együttműködik a síküveggyárral. Április: 
Schöffer kiállítás az egri Technika Házában, 
MTESZ-MIE ISZ szervezésben, megnyitotta: 
Sík Csaba. Május: Z. Gács kiállítása az 
Esztergomi Vármúzeumban. Megjelenik a 
Művészet folyóiratban egy szerző nélküli 
cikk, közzétéve a Gyekoratyivnoje Iszkussztvo 
színzene-körkérdését, ahol Galejev, a 
„Prométheusz” csoport tagja is megszólal 
ebbéli minőségében. Szeptember: (harmadik) 
MTESZ (szervezeti) kiállítás az egri Technika 
Házában, másutt „iparesztétikai bemutató II.” 

címen hivatkoznak a kiállításra. A tisztújító 
ülés eredményeképpen Balogh az ISZ elnöke. 
Október: Tilless Pap Gáborral megszervezi 
a „Vázlattól a műig” c. csoportos kiállítást 
Debrecenben az Egyetemi Galériában, 
szerepel: Tilless, Berczeller Rezső, Lantos, Bak 
Imre. Elhelyezik Z. Gács fali üvegplasztikáját a 
budapesti Bábszínházban. 
Szatmári panelre ragasztott zománcüveg 
kompozícióját elhelyezik a szarvasi MOHOSZ 
horgászüdülőjében, a mártélyi Porcelángyár 
Üdülőben, akikkel szintén együttműködik.

1977

 
Március: Szatmári kiállítása a salgótarjáni 
Öblösüveggyári Kossuth Művelődési Ház 
Ifjúsági Klubjában. Szeptember: Schöffer 
kiállítás Kalocsán. Az UNESCO Képzőművészeti 
Világhét kelet-magyarországi műsorfüzetében 
megjelenik Tilles írása a lakótelepi 
környezetről. December: Szatmári kiállítása 
Hódmezővásárhelyen, a Tornyai János 
Múzeumban (a kiállított alkotások között 
található négy mobilkompozíció) 
Bodó kiállítása a Hajdúdorogi Művelődési 
Házban.

1978

 
Február: Szatmári egyéni kiállítása Szegeden, 
a Móra Ferenc Múzeumban, megnyitja: Z. Gács. 
Május: Z. Gács autóbalesetben meghal. 
Szatmári „Az esztétikai környezetért” című 
egyéni kiállítása a salgótarjáni Ifjúsági 
Művelődési Házban, megnyitja Dargay. 
Salgótarjánban megrendezik a II. országos 
környezetesztétikai konferenciát. Előadók: 
Dargay, Dr. Bonta János, Ernyey Gyula, Kerényi 
József, Király Sándor, Horváth István, dr. 
Takáts Endre, Csete György, Németh Lajos, 
Németh Mária, Tatár Péter, Lantos, Bodri 
Ferenc, Szatmári, Mikó Sándor, Pohárnok 
Mihály, Ördögh László, dr. Mőcsény Mihály. 
Kerekasztal-beszélgetés: Dargay, Tilless, 
Szatmári, Fekete György, Karmazsin László, 
Tatár Péter, Lantos. Kiállítanak: Dargay, Balogh. 
Tilless és Bodó filmet készít magyarországi 
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lakótelepekről, Szolnokon, Debrecenben, és 
máshol, azzal a céllal, hogy monotóniájukat 
bemutassa. „Esztétikai környezet” sorozat 
’78/3 II. környezetesztétikai konferencia 
bemutatója: kiállítás az Ifjúsági Házban a 
konferencia alatt. 
Június: Szatmári egyéni kiállítása Budapesten 
a Magyar Építőművészek Szövetségében. 
Augusztus: Z. Gács emlékkiállítás a XI. kerületi 
Bartók Béla út 32 Galériában. Szeptember: 
az UNESCO Képzőművészeti Világhét kelet-
magyarországi műsorfüzetének egészét a 
lakótelepek vizsgálatára szentelik Tilless 
szerkesztésében. A salgótarjáni konferencia 
absztraktjai is megjelennek itt. Bodó egyéni 
kiállítása Debrecenben, a Medgyessy-
teremben. November: átadják Dargay 
„Fénytornyát” az egri Csebokszári-lakótelepen. 
A MTESZ Műszaki Heteket szervez, ennek 
keretében megrendezik a „III. iparesztétikai 
bemutatót”. Szatmári egyéni kiállítása 
Szécsényben, a II. Rákóczi Ferenc Művelődési 
Központban, majd Rétságon, az Asztalos 
János Művelődési Központban. December: 
Dargay önálló kiállítása nyílik a párizsi 
UNESCO-székházban. Megjelenik a „MTESZ 
MIE Iparesztétika. Eger” c. kiadvány 1500 
példányban. Herwerth József „Fényoszlop” c. 
alkotása elkészül.

1979

 
Január: Tilless egyéni kiállítása a 
dunaújvárosi Munkásotthon aulájában. 
Február: Szatmári egyéni kiállítása a pásztói 
Helytörténeti Múzeum kiállítótermében. 
Március: Bodó egyéni kiállítása a Hajdúdorogi 
Művelődési Központ Kisgalériájában. 
Szatmári egyéni kiállítása Debrecenben, 
a Technika Házában. Május: Gyöngyösön 
Szatmári egyéni kiállítása „Technika és 
Művészet” címmel a Mátra Művelődési 
Központban. Július: Dargay egyéni 
kiállítása az egri Gárdonyi Géza Színház 
előcsarnokában. Augusztus: Szatmári egyéni 
kiállítása Balassagyarmaton, a Köztársaság 
téren utcatárlatként. Szeptember: Tilless 
egyéni kiállítása Karcagon, a Déryné 
Művelődési Központban. Szatmári a 
balassagyarmati Rákóczi úti modern 
lakónegyedbe megkülönböztető jelként 
díszítő elemeket készíthet a Lektorátus 
engedélyével; kerámia ivókútját elhelyezik 
Harkányban, a strandfürdőben. November: 
Kalocsán megkezdik a Schöffer Múzeum 
és a fénytorony kialakítását. Z. Gács 
poszthumusz kiállítása Debrecenben az 
Egyetemi Galériában. Kepes György hosszú 
évtizedes távolléte után először tartózkodik 
Magyarországon (Z. Gáccsal, majd Dargayval 

váltott levelezését követően), tervek 
készülnek a budapesti fénytoronyról, ami 
nem valósul meg. Föloszlik a MTESZ-MIE 
Iparesztétika Szakosztály.

1980 

Június: Bodó elkészíti „Négy évszak” c. 
debreceni fénymobilját a Kölcsey Ferenc 
Megyei Művelődési Központba. Szeptember: 
Karcagon Tilless, Szatmári és Haraszti (sic) 
István állítanak ki „Kinetikus művészek” 
címmel. Október: Dargay a MNG klubjában 
tart előadást a „kinetikus művészet egri 
csoportjának tevékenységéről”. November: 
„Lézer-hologram-mobil” c. kiállítás a 
budapesti Planetárium előcsarnokában, 
kiállít: Balogh, Bodó, Haraszti (sic), Schöffer, 
Tilless, Szatmári. Utólagos datálás szerint, 
Dargay nélkül megalakul a hivatalos 
kereteket nem használó Kineteam. Fölállítják 
Tilless „Növekedés” c. köztéri szobrát 
Püspökladányban, a Művelődési Ház 
parkjában, a fényprogram mellőzésével.

1981

 
Március: Tilless kiállítása Marcali Helytörténeti 
és Munkásmozgalmi Múzeumban. 
Áprilistól: A nógrádi TIT Művészeti Szakosztálya 
szabadegyetemi előadássorozatot szervez 
„A XX. század művészete (ember-társadalom-
környezet)” címmel, előad: dr. Mőcsényi 
Mihály, Fekete György, Németh Lajos, dr. 
Vámossy Ferenc. Május: a Gödöllői Galériában 
megnyílik a „A fény üzenete” c. nemzetközi 
kinetikus kiállítás, részt vesz: Csáji Attila, 
Szatmári, Balogh, Várnai László, Borbély Béla. 
Június: Tilless egyéni kiállítása a Műcsarnok 
Kamaratermében. Szeptember: átadják 
Szatmári kinetikus üvegkompozícióját a 
salgótarjáni uszodában. Október: Szatmári 
kiállítása a salgótarjáni TIT klubhelyiségében. 
Salgótarjánban „Üveg az építészetben” címmel 
kétnapos ankétot szervez a MTESZ Szilikátipari 
Tudományos Egyesületének síküveggyári 
csoportja, előad: Szatmári. December: 
újraindítják Dargay az átadás után nem 
sokkal meghibásodott egri Fénytorony című 
köztéri alkotását. Z. Gács reliefjét elhelyezik 
a Katona József Színházban. Megjelenik 
a Tilless közreműködésével készített, a 
Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége 
Kelet-magyarországi Területi Szervezetének 
kiadásában a „…környezetünk, terveink, 
tárgyaink…” c. kiadvány. Bodó egyéni kiállítása 
a TIT debreceni Csokonai Klubjában. 
Z. Gács emlékkiállítása Pécsett.

1982

 
Február: az első KINETEAM-kiállítás a 
dunaújvárosi Bartók Béla Művelődési Központ 
UITZ-termében. Szerepel: Balogh, Bodó, Tilless, 
Szatmári, illetve a katalógus szövege szerint 
egy Z. Gács mű is. Május: Kineteam kiállítás 
a szolnoki megyei művelődési központ 
jobb oldali társalgójában. Szerepel: Balogh, 
Bodó, Tilless, Szatmári. Kineteam kiállítás 
a kecskeméti Erdei Ferenc Művelődési 
Központban, szerepel: Balogh, Bodó, Tilless, 
Szatmári. Kalocsán Dargay felügyeletével az 
ÉPGÉP gyárában készül Schöffer Chronos 8-a. 
Június: Dargay kiállítása az egri Gárdonyi 
Géza Színház előcsarnokában. Július: 
Tilless kiállítása Szekszárdon, a művelődési 
központ kiállítótermében. Szeptember: 
Kineteam-kiállítás a váci művelődési 
központ Madách Galériájában (40-es terem), 
szerepel: Szatmári, Balogh, Bodó, Tilless. 
Schöffer-kiállítás a Műcsarnokban. Október: 
Kineteam-kiállítás a Videoton Művelődési 
Házban, Székesfehérváron, szerepel: Balogh, 
Bodó, Szatmári, Tilless November: fölállítják 
Kalocsán a Chronos 8-at.

1983

 
Április: Bodó egyéni kiállítása a Képcsarnok 
Vállalat Benczúr Gyula termében, 
Nyíregyházán. Július: „Mobilok” kiállítás 
a Józsefvárosi Galériában, szerepel: (csak 
a meghívón, a valóságban nem: Dargay), 
Csiky Tibor, Haraszty István, Heritesz Gábor, 
Klicsu Lajos, Hencze Tamás, Tilless, Segesdi 
György, Bányász Éva, Fajó János, Schöffer, 
Z. Gács. Augusztus: Dargay kiállítása a 
kaposvári Kilián György Ifjúsági és Úttörő 
Művelődési Központban. December: Kineteam-
kiállítás Szegeden a Móra Ferenc Múzeum 
Képtárában, szerepel: Balogh, Bodó, Szatmári, 
Tilless. Tilless játszóterét, játszóplasztikáit 
fölállítják Leninvárosban, „Magzat” c. szobrát 
Mátészalkán.

1984

 
Január: „Mozgás” c. Kineteam kiállítás 
Rétságon, az Asztalos János Művelődési 
Központban. Szerepel: Herwerth, Szatmári, 
Tilless. A meghívó tanúsága szerint a címe: 
„Fénymobilok” résztvevők: Tilless, Szatmári, 
Bodó. A salgótarjáni Budapesti úti általános 
iskolában Szatmári kiállítás. Március: 
Dargay kiállítás a debreceni Kölcsey Ferenc 

Művelődési Központban. Kineteam kiállítás 
a zalaegerszegi Városi Hangverseny- és 
Kiállítóteremben, szerepel: Tilless és Szatmári. 
Augusztus: (tizedik) Kineteam kiállítás 
Sopronban, a Festőteremben, „mobil művészeti 
csoport fény * tér * idődinamikus szobrainak 
kiállítása”. Szerepel (a híradás szerint ugyanaz 
az anyag, mint Rétságon és Zalaegerszegen): 
Herwerth, Szatmári és Tilless, illetve Csáji 
lézerbemutatóval. Kalocsán először rendezi 
meg Dargay a Schöffer-szemináriumot. 
Előadott: Schöffer, Németh Lajos, Sík Csaba, 
Kovács Győző, Esa Laurema, a KÖZTI tervezői, 
Jeney Zoltán. Részt vettek: Balogh, Galántai 
György, Haraszti (sic), Hencze Tamás, Herwerth, 
Szatmári, Tilless, Szegedi Dobó Illés. 
Tilless „Emlékjel” c. szobrát fölállítják Újlétán. 
Tilless kiállítása Fehérgyarmaton, a Művelődési 
Központban.

1985

 
Március: KINETEAM és a FOTON ART kiállítás 
Salgótarjánban, a Nógrádi Sándor Múzeumban, 
szerepel: Csáji Attila, Szatmári, Tilless, 
Várnai László. Május: megnyílik a Kalocsai 
Képtár a Katona István Házban, kortárs 
anyaggal, amelyet Dargay is gyűjtött. Szatmári 
retrospektív kiállítása a salgótarjáni SZMT 
oktatási és művelődési intézményben. 
Augusztus: II. Schöffer-szeminárium Kalocsán, 
társszervező a párizsi Magyar Műhely. Részt 
vettek: Pomogáts Béla, Papp Tibor, Kibédy 
Varga Sándor. December: Balogh és az apci 
Qualitál gyár szerződése az együttműködésről. 
Átadják Bodó Fénymobilját a Ferihegyi II. 
tranzitváróban, illetve „Tél” c. alkotását a 
hajdúböszörményi Művelődési Ház előtt. 
Tilless „Életfa” c. krómacél szobrát fölállítják 
Nyíregyházán, a Hősök tere és a Mártírok tere 
között kialakított téren. Z. Gács kiállítás ismét 
Budapesten, a Bartók Béla út 32 Galériában.

1986

 
Július: „Mobil-művészet 1986” c. kiállítás, 
Bartók Béla Művelődési Központ (újszegedi) 
November 7. Művelődési Házában, Szegeden.

Összeállította: Paksi Endre Lehel, 2017.
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