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Preface to the tint-drawings of Gyul a K avecsánszki

Kavecsánszki Gyula egy korábbi kiállítása alkalmával így vallott az őt körülfogó érzésekről: „Egyre
jobban iszonyodik az ember a por s a zaj világától,
az elüzletiesedéstől, a haszon bálványától, az
értékzavarral küzdő világ fékjétől és láncaitól.
Ezért vágyik szüntelen a hegyi párák és ködök
által megült, vagy a madarak röpte által szabadságot sugalló, a fényben fürdő tájra!” Festészete
az utóbbi években megtalálta azt az utat, ami
valóban másfajta világba vezet. Sokan hasonlították
már az emberi életet az utazáshoz, olyannyira,
hogy manapság már teljesen közhely-számba
megy. Pedig az utazás-metafóra a valahonnan
valahová eljutásban nemcsak a személyiség
fejlődését, hanem a művész kibontkozását és
annak állomásait is jelképezi.

Gyula Kavecsánszki made the following confession
during his previous exhibition about the feelings
oppressing him:
Mankind is more and more horrified by the world
of dust and noise, commercialisation, the idol of
profit, the ball and chain of the world struggling
with distracted values. Therefore, it longs for the
landscape, for mountains covered by humidity and
fog, for the flying of birds suggesting freedom,
and for a world bathed in light.
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Tá m o g ató k :

Kavecsánszki Gyula pontosan ismeri önmagát,
az általa megtett utat, és ismeri ennek az útnak
a vargabetűit is. Önismeretének és önmagával
szembeni következetességének bizonyítékaként
korai munkáiról egy idő után ki tudta mondani,

hogy nem viszik tovább. Tudatosan szakított
addigi formavilágával, és indult el szélesebb
horizontok felé.
Gondolkodásmódját az univerzalizmusra való
törekvés jellemzi, az őt körülvevő, rá ható külvilágról és saját belső világáról is sok mindent el
akar mondani. (Gilles Deleuze szerint minden
festő a maga módján a festészet egész történetét
foglalja össze.)
Mindezt egy sajátos művészi nyelven s egy sajátos
művészi technika, a monumentális tusfestészet
segítségével oldja meg.
Kavecsánszki Gyula újabb műveit szemlélve talán
legfontosabbnak tartom találkozását a távol-keleti
művészettel, elsősorban a kínai tájfestészettel.
Nem pusztán valamiféle „keleti divat”, „chinoiserie”
vezérli. Számára a kínai piktúra elemei filozófiai
kifejezőrendszert jelentenek inkább, semmint
technikák puszta alkalmazását. Az utat ehhez a
művészi nyelvhez magánosan, saját maga kereste
meg. Ugyanakkor ennek a művészetnek mai,

His drawing has really found the way in the past
few years that indeed leads to a different kind of
world. Many have compared life with a journey, so
many in fact that it has become common place.
The journey metaphor not only symbolises getting
from ‘A’ to ‘B’ in terms of personal development
but also the unfolding stages of the artist.
Gyula Kavecsánszki knows himself thoroughly
as well as the road he has walked on and its
ups and downs. As proof of his self-recognition

and the coherence of his view, he was able to
declare after some time that his early work did
not take him further on that road. He turned
away consciously from his old forms and made
his way towards larger horizons.
His way of thinking can be characterised by a striving for universalism: he seeks to say a lot about the
world surrounding him as well as about his own
inner world. According to Gilles Deleuze, every
painter summarises the whole history of painting
in his/her own way. Kavecsánszki does all this with
help of a new and special artistic technique and
language, the monumental tint-drawing.
Contemplating the new works of Gyula Kavecsánszki, I find his growing familiarity with the
art of the Far East, especially Chinese landscape
painting the most important fact. He is not solely
driven by fashionable Far Eastern art, some kind of
“chinoiserie”. For him, the components of Chinese
pictures amount to a whole philosophical system
of expression, rather than the mere application of

„Egy festő vallomásai tudata egységéről és alkotásáról...”
Részletek a dok tori disszer táció első fejezetéből

„ A Painter’s confession of the unit y of his mind
and his work s...”
Items of the first chapter of the doc toral disser tation

bátran leírhatom, globális – tehát nemcsak távolkeleti – megjelenési formái sokkal fontosabbak,
mint ahogy azt első pillanatban gondolnánk.
(A kortársak közül a legismertebb talán T’ang
Haywen, Zao Wou-ki, Chang Dai-chien festészete;
ők mindannyian Nyugaton váltak világhírűvé). A
tusfestészetet sokan úgy emlegetik, hogy azért
időszerű, mert a modern fogyasztói társadalom
lassan megcsömörlik a digitalizációs technikák és
az elektronikus médiák túláradásától, és erre igen
frappáns választ ad egy ősi kifejezési formához való
visszatérés. Ez magyarázza meg egyben a művész
világszemléletét, melyet a bevezető mondatban
idéztem. És ez kapcsolja bele alkotásait a kortárs
egyetemes művészetbe is.
Kavecsánszki Gyula személyiségének másik erőssége a finom megfigyelő képesség, a rezdülésekre
való odafigyelés, amelyet egykor egy gyermekkori
trauma megrázó élményéből fakadó új valóságérzékelés indított el. Az alkotási folyamatok
megfigyelése, az önmagával való konfliktusok

felvállalása benne van művészetében: nyíltan
bevallja, hogy a festés számára sosem „szárnyalás”,
hanem erőfeszítés. Ugyanolyan megerőltető, mint
a ködlepte hegyek szikláira való felkapaszkodás.
Ennek az erőfeszítésnek az eredményeként a
most kiállított műveket és hozzájuk írt értekezését
a Pécsi Tudományegyetem doktori fokozattal
honorálta.
Kavecsánszki Gyula festészetét hosszan lehet
méltatni, elemezni. Képeinek lényegét azonban
az ősi kínai versgyűjtemény, a Dalok Könyve, a Si
King 61. darabja sokkal találóbban adja vissza:
„Ki mondja, hogy nagy a folyó?
Egy nádszállal átevezem.
Ki mondja, hogy Szung messze van?
Megpillantom lábujjhegyen.”
Petneki Áron
2008. március 10., Varsó

techniques. He searched for the way to this artistic
language on his own. On the other hand, I think
the Oriental form of art is more important than
we might think at first. Perhaps the best known
contemporary works are the drawings of T’ang
Haywen, Zao Wou-ki, and Chang Dai-chien. They
all became famous in the West. Many say that
tint-drawing is fashionable because the consumer
society is slowly being choked with the surfeit
of digital techniques and electronic media, the
return to an ancient way of expression provides
an elegant response.
This also explains the world view of the artist that
I have quoted in the introductory sentence. This
connects his works to contemporary art.
The other asset of Gyula Kavecsánszki’s personality is his fine observational ability and sensitivity
which arose from a new sense of reality following
a traumatic experience in childhood. An awareness of the creative process and a resolution of
conflicts within himself are present in his art. He

confesses openly that painting for him is never
a flash of inspiration; it requires an effort. It is as
demanding a task as climbing rocks covered
with fog. As a result of this effort, his exhibited
works and his discourse were honoured by the
University of Pécs with a Doctor’s Degree.
The work of Gyula Kavecsánszky can be appreciated and analysed at length. However, the
sense of his pictures is best represented by the
ancient Chinese poem collection, the Book of
Songs (Si King 61).
Who says that the river is large
I will sail through with a cane
Who says that Sung is far away
I can glance it standing on my toes.
Áron Petneki

Pontosan ötven évvel ezelőtt álltam Budapesten
a László Kórház nagy kórtermének ablakánál és
bámultam a fényben fürdő park öreg fáit. Az
ablakon lefolyó esőn át a park és a fák különleges
misztikus formát öltöttek és én a párás ablakon
az ujjammal rajzolgattam tovább ezt a különös
világot. Az üvegen szürkületkor az arcom is tükröződött, melynek csak egyik fele maradt ép. A
másikon, ha nevettem, a formák egy földrengés
pusztította tájhoz voltak inkább hasonlatosak,
ami már elveszítette Isten teremtette egységét
és méltóságát.
Mögöttem a hatalmas kórteremben senki sem
tudott járni rajtam kívül. Ők is a paralízis áldozatai
voltak. Én mégsem mertem hátrafordulni. Nekem
maradt az én különös „ablakvilág”-om, melyben
öntudatlanul is panteisztikus megvigasztalódást
találtam. Most amikor műtermem ablakán időnként
kitekintve, képeim között próbálom saját festői-,
emberi tudatom fejlődését is számba venni, biztos
vagyok abban, hogy jelenlegi tudatom kialakulása
bizonyára történeti fejlődés eredménye lehet.
Egyet kell értenem Nietzschével, aki szerint: „A
tudat finomsága és ereje mindig függött egy ember
(vagy állat) kommunikációs képességétől, ez utóbbi
pedig a kommunikációs igénytől.” 1 Abban is egyet
kell értenem Nietzschével, hogy a szubjektum
állapota állandóan változik, „…a rendszer központja
szakadatlanul eltolódik” 2 és, „hogy az Egyetlen
Szubjektum feltételezése talán nem is szükséges;
talán éppen így feltételezhetnénk szubjektumok
sokaságát.” 3 Bennem is bizonyára több Én lakozik
és ez nem személyiségzavar, csupán végig kellett

gondolnom a művészetemről és az önmagamról
alkotott elképzeléseimet. Az én szubjektumom
eltolódása akkor kezdődhetett, amikor az üvegen
át látott világra rávetítődött árnyékként az én
döbbenetes valóságom.
Kora gyermekkoromtól számomra a megvigasztalódás egyetlen lehetősége volt a rajz. Az igazi
művészi-emberi öntudatra ébredés azonban
csak thüringiai életem folyamán következett
be, amikor a weimari parkban Goethe Wertherét olvasgattam. Werther is képes volt (Fausthoz
hasonlóan) világokat alkotni magának, de ez a
képesség (felsőbbrendűség) Fausttal szemben
nem tudósi, hanem művészi ambícióból ered.
Olyan világokat teremt, amelynek ő maga az
ura. Ugyanakkor ő is tudja, hogy uralma e világok
felett csak akkor válna véglegessé, ha világainak
legjobbika azonos lenne Isten (Teremtő) világával.
Werther azonban érzi korlátait; „elvesztettem azt,
ami életem egyetlen gyönyörűsége volt, azt az éltető,
szent erőt, amellyel világokat teremtettem magam
körül–vége!” – írja november 3-án, utolsó leveleinek egyikében. 4 A teremtés helyett az azonossá
válás a Teremtővel maradt egyetlen lehetősége
a „megsemmisülésre” – de ezért a lehetőségért
a legnagyobb árat kellett fizetnie: a halált. Én is
ezt az éltető, szent erőt vágytam, hogy tudjak
magam körül új világokat teremteni. Ez maradt
akkor számomra az egyetlen út, hiszen Goethe is
kimondatja Wertherrel; „Nem emberi sors-e, végigszenvedni a mértékünket, kiüríteni a poharunkat?”. 5
A megsemmisülés vágya vajon teremtő erő-e a
képzőművészetben? Vajon valóban reménytelenül
magányos voltam?

I was standing at the window of one of the large
wards of the László Hospital in Budapest exactly
fifty years ago and was staring at the old trees of
the park bathed in light. Through the rain running
down the window the park and the trees took
on a special mystical form and I tried to draw
this strange world on the dewy window with
my fingers. At dusk the one half of my face that
remained sound glinted on the window. On the
other half the forms were rather similar to a landscape damaged by earthquake, that has already
lost its divinely created unity and dignity.
Behind me in the big ward nobody could walk,
apart from me. They were also victims of paralysis.
But still I did not dare to turn back. I had my strange
’window-world’, in which, without thinking, I found
consolation for my native pantheism. Today, when
sometimes looking through the window of my
studio I try to review my development as a painter
and as a human being, I am sure, that the formation of my present sense is the result of a historic
process. I must agree with Nietzsche, according to
whom: ’The refinement and power of consciousness
has always depended on the communicative ability
of humankind, and on the need to communicate’.
I also have to agree with Nietzsche that the subjective state is always changing, ’…the centre of
the system shifts incessantly’ and, ’the supposition
of a single subjectivity is probably not necessary;
one might suppose a multitude of subjectivities.”
It is consistent to say that I am more than one
’ego’ and that this is not a kind of personality
disorder; I merely have to reflect on my theories

about my art and on myself. The development
of my subjectivity might have begun when I
saw in a mirror how my astonishing reality cast
a shadow on the world.
Since my early childhood drawing has been the
only possibility of my consolidation. But the real
awareness of myself as an artist and human came
to me only during my life in Thuringia, when in the
park in Weimar I read Goethe’s Werther. Werther
was also able to create worlds for himself like Faust,
but contrary to Faust this capability (superiority)
does not originate from a scholar’s but an artist’s
ambitions. He creates worlds of which he himself
is the master. But at the same time he also knows
that his mastery would be certain only if the best
of his worlds were the same as God’s world, the
Creator. But Werther knows his limits; ’I have
lost what was the only delight of my life, that vital,
holy strength with which I created worlds around
myself!” – he writes on 3rd November, in one of
his last letters. Instead of creating, being identical with the Creator remained his only chance
of ’prevailing’ – but for this possibility he had to
pay the highest price: death. I also wished for
this vital, holy strength to be able to create new
worlds around myself. This was the only way
for me then, as Goethe also makes Werther say:
’Isn’t it human fate to suffer through our measures,
empty our glass?” Might the desire to prevail be
the creative power in fine arts? I wonder whether
I was really hopelessly lonely?
Probably yes, however art made me believe in
something else, eternal hopefulness, that can drag

Valószínűleg igen, de mégis a művészet mást is
elhitetett velem, az örökös eszelős reménykedést,
hogy visszavezethet a rettenetből, a lidércnyomásból, a vak végtelenségből önmagamhoz, s
a világhoz.
Talán ezen a ponton született meg bennem a
festő, aki szüntelenül kereste és vágyta önmaga
valódi megismerésének platóni útját, azaz megismerésének anamnézisét, 6 vagyis a lélek önmagába forduló visszaemlékezését a születése előtt
közvetlenül szemlélt ideákra, így a szépre, amit
már megszületett emberi valóságában sohasem
találhatott meg. „Az ember egy a világgal”, – írja
Pán Imre. Az Én és a Világ viszonya csak kozmikus
egységben oldható fel. Ezt az egységet át kell
élnünk: mintegy meg kell ismételnünk a teremtés élményét. 7 Azt a folyamatot, amiben a világ
Én-né válik. Azt az élményt, melyet a művészet,
tudomány és teológia útja követ.
Joseph Beuys szerint a művészet képes arra, hogy
bátran és szabadon mozogjon olyan területeken,
mint az irrealitás, vagy arra, hogy az „archaikus élet
még ma is meglévő maradványai” felé lépéseket
tegyen vissza úgy, hogy visszalépésével a fennállót
tudja bővíteni, hogy a „régi mitikus tartalmak újból
időszerűvé váljanak.” 8
Én is visszaléptem a régi klasszikus kínai tájfestészet
„tartalmaihoz, tájaihoz”, hogy segítségüket hívjam
érzéseim kifejezéséhez. Lehet, hogy ez nosztalgia?
Tolvaly Ernő szerint a „XX. század művészete egyfelől
nosztalgikus, de nosztalgiája nem a múlt művészetére vetül, nem ebből táplálkozik, ez a nosztalgia a
múltat keresi, a természetet, a még tönkre nem tett
korokban vagy kultúrákban, másrészt tagadó, mert
nem feltétlenül az előző XIX. századból születik, sőt
azt a művészetet tagadja.” 9

Az én visszamenekülésem e távoli kultúrába
nyilvánvalóan azért történt, mert abban találtam
meg a magam számára lehetséges alternatívákat.
Az is igaz, hogy ezek az alternatívák valószínűleg
csak önmagam, a számkivetett számára azok.
Ez az én zárt világom, melybe másnak alig van
betekintése. Hogy veszik-e ezeket a képeket? Alig,
néha múzeumok, gyűjtemények. Mégis remélem,
hogy ez a „másik világ” saját belső értékrendet is
tükröz, sajátos üzeneteimet hordozza, és egyszer
„leszakadnak” majd rólam, és képesek lesznek
tágabb jelentésvilágot közvetíteni.
Kavecsánszki Gyula
DLA festőművész

me back from fear, from the abyss, from blind
infinity back to myself and to the world.
Probably the painter inside me was born at this
point, the painter who was ceaselessly looking
and longing for the Platonic way of real recognition of his own self, the recognition of his own
anamnesis, that is he was looking and longing for
the reminiscence of the soul – that was a turning
into himself – to the ideas examined even before
birth, ideas like beauty, that he could never see in
lived reality. ’Man is the same as the world’, writes
Imre Pán. The relation between ’Me’ and the World
can be fused in the cosmic unity. We have to live
through this unity: that is we have to repeat the
experience of the creation, the process, in which
the world becomes „Me”. The experience that is
followed by art, science and theology.
According to Joseph Beuys art is able to move
bravely into the unreal, or to step back to ’the
remains of classicism, existing even today’ so that
with this step reality might be extended to include
’the content of the old myths’.
I also stepped back to the ’subjects, landscapes’
of classical Chinese landscape painting in order
to call on their help to express my own feelings.
Might this have been nostalgia? According to
Tolvaly Ernő ’The art of the 20th century on the one
hand is nostalgic, but its nostalgia isn’t projected onto
the art of the past, it doesn’t live on it; this nostalgia
is searching the past, nature in the undamaged
ages and cultures; on the other hand it is negative,
because it wasn’t necessarily born in the 20th century,
in fact it negates it.’
My escape into this far culture evidently happened
because I could find the possible alternatives for
myself in it. It is also true that these are alternatives probably only for me, for the fugitive. This is

my closed world which others cannot penetrate.
Have these paintings found favour anywhere?
Scarcely, except in certain museums and collections. Even so, I hope that this ’other world’ also
reflects some kind of inner scale of values, carries
my own messages, and once these are prised
from me, they will be able to convey meaning
in a wider sense.
Gyula Kavecsánszki
DLA painter art ??????
1

Friedrich Nietzsche (1997) Vidám tudomány.
(Ford. Romhányi Török Gábor)
Holnap. Budapest. 269. o.
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Romhányi Török Gábor (1997, ford.):
Friedrich Nietzsche: A hatalom akarása. Holnap.
Budapest. 220. o.
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Romhányi Török Gábor (1997, ford.):
Friedrich Nietzsche: A hatalom akarása. Holnap.
Budapest. 221. o.
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Huszonöt fontos német regény (Műelemzések)
Szerk.: Ambrus Éva
Johann Wolfgang Goethe: Werther szerelme és halála
(Bernáth Árpád) Pannonica RT. Budapest. 1999. 7. o.
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Huszonöt fontos német regény (Műelemzések)
Szerk.: Ambrus Éva
Johann Wolfgang Goethe: Werther szerelme és halála
(Bernáth Árpád) Pannonica RT. Budapest. 1999. 9. o.
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Nyíri Tamás (2003): A filozófiai gondolkodás fejlődése.
Budapest, Szt. István Társulat, Platón élete és művei 71. o.
Lásd még: Markó László (1998): Egyetemes Lexikon.
Officina Nova
Platón, Magyar Könyvklub, Belgium

7

Pán Imre: Bevezetés Európába.
Európai Iskola Könyvtára 3–4. 27–32. o.
Lásd még: György Péter–Pataki Gábor (1990):
Az Európai Iskola
Corvina Kiadó, Budapest. 114. o. és 146. o.

8

Lengyel András, Tolvaly Ernő (1995, szerk.)
Kortárs képzőművészeti szöveggyűjtemény.
ACE’93 Kiadó, Budapest.
(Hans Van der Grinten beszélgetése a művésszel.) 127. o.

9

Tolvaly Ernő: Diogénesz hordója
Kép–alá–írások. Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesülete, Budapest. 2004. 245. o.

Tanulmányok:
1979 – 1983 Pécsi Janus Pannonius
	Tudományegyetem Tanárképző
Kar, német nyelv – rajz szak
1999 – 2001 Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Kar,
közoktatásvezetői szak
2003 – 2005 Pécsi Tudományegyetem
Művészeti Kar, vizuális
nevelő tanár
2005 –
Pécsi Tudományegyetem
Művészeti Kar Képzőművészeti
Mesteriskola (Egyéni felkészülő)
2008.
DLA fokozat (Doctor of Liberal
	Arts)
Képzőművészeti tevékenység:
1994-től tagja a Művészeti Alapnak, illetve a
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. Festőművész.
A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete választmányi tagja, B.-A.-Z. megyei képviselő

1996 – 2002 a Hejcei Nemzetközi Művésztelep
vezetője.
A Miskolci Kortárs Képzőművészek Egyesülete
elnöke 2005-től

2001. Bamberg (Németország –
a hejcei művészteleppel együtt)
2002. Miskolci Galéria
2003. B.-A.-Z. Megyei Múzeum, Miskolc

München „E.m” gyűjtemény
Miskolci Galéria és Városi Művészeti
Múzeum B.-A.-Z. Megyei Múzeum Képtára
Megyei Közművelődési Központ

Legutóbbi díjai:
Egri Akvarell Biennálé 2002.
Salgótarjáni Tavaszi Tárlat 2004.
Miskolci Téli Tárlat 2005.
Miskolc Megyei Jogú Város Művészeti
Ösztöndíja 2006.

Csoportos kiállítások:
1984-től folyamatosan
Miskolci Téli Tárlat
Egri Akvarell Biennálé
Salgótarjáni Tavaszi Tárlat
Szegedi Nyári Tárlat

Publikációk:
Rátka, Károlyfalva és Hercegkút
népi építészete 1986.
Deutsche im Tokajer Bergland 1998.
Tállya-monográfia műemléki fejezetek 1994.

Önálló kiállítások:
1991. Miskolci II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár
1992. Waldems (Németország)
1993. Miskolci Szakmunkás Galéria
1993. Encsi Városi Galéria
1995. Miskolci Mini Galéria
1997. Erfurt „e.a.” Grafikgalerie
1998. Gorichem (Hollandia – a hejcei
művészteleppel együtt)
1999. Sárospataki Képtár

A Miskolci Kortárs Képzőművészek
Egyesületével
2005. Eperjes
2005. Kassa
2005. Sárospataki Képtár
2006. Budapest Duna Galéria
2007. Beszterce (Románia)
Művek közintézményekben:
Nógrád Megyei Történeti Múzeum
Erfurt. „e.a” gyűjtemény

Reprodukciók

Education:
1979 – 1983 Janus Pannonius University,
	Teacher Training College, Pécs
teacher of German language
and literature and arts
1999 – 2001	University of Miskolc, Faculty
of Fine Arts, teaching
manager course
2003 – 2005	University of Pécs, Faculty of
	Arts, teacher of visual arts
2005 –	University of Pécs, Faculty of Arts,
	Academy of Fine Arts /with
individual study schedule/
2008
DLA degree /Doctor of Liberal
	Arts/
Activity of Arts:
1994 –
Member of the Arts Fund and
the Association of Hungarian
	Artists.
Painter.
Member of the Association of Hungarian
Artists Committee, representative of Borsod
county.

1996 – 2002	Leader of the Hejce International
	Colony of Artists.
2005 –	Chairman of the Association of
the Miskolc Contemporary
	Artists.
Recent Awards:
Aquarelle Biannual Exhibition of Eger 2002
Spring Art Exhibition of Salgótarján 2004
Winter Art Exhibition of Miskolc 2005
Art Scholarship of Miskolc Town Council 2006
Independent Exhibitions:
1991 II. Rákóczi Ferenc County Library, Miskolc
1992 Waldems (Germany)
1993 Trade Gallery, Miskolc
1993 Town Gallery, Encs
1995 Mini Gallery, Miskolc
1997 Erfurt „e.a.” Grafikgalerie
1998 Gorichem (Netherlands – in coorperation
with the Colony of Artists, Hejce)
1999 Picture Gallery, Sárospatak
2001 Bamberg (Germany – in coorperation
with the Colony of Artists, Hejce)

2002 Gallery of Miskolc
2003 County Museum of Miskolc
Grouped Exhibitions:
1984 – continuously
Winter Art Exhibition, Miskolc
Aquarelle Biannual Exhibition of Eger
Spring Art Exhibition of Salgótarján
Summer Art Exhibition of Szeged
Together with the Association of the
Contemporary Artists of Miskolc
2005 Eperjes
2005 Kassa
2005 Picture Gallery of Sárospatak
2006 Budapest Duna Gallery
2007 Beszterce (Romania)
Paintings in Public Buildings:
Nógrád County History Museum
Erfurt. „e.a” Collection
München „E.m” Collection
Miskolc Gallery and Town Art Museum
Picture Gallery of Borsod County Museum
County Public Education Centre

Publications:
Folk architecture of Rátka, Károlyfalva and
Hercegkút 1986
Deutsche im Tokajer Bergland 1998
Monograph of Tállya, historic monuments 1994
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