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Kertész László

Birkás István 

Őrzők – identitások hálójában

Dunaújvárosban, a Vasmű út és az Aranyvölgyi út ke-
reszteződése melletti füvesített területen három – forma-
világával és monumentális plasztikai meg jelenésével a te-
kin  tetet megragadó – szobor együttese állítja meg az arra 
járót (1. kép). A hófehér, idolszerű fi gurák – a gyakorlatlan 
szem számára is fel ismerhetően – a kisparaszti, falusi múlt 
tár gyi világának formakincsét, mesterségbeli logikáját, 
prak tikus és em ber léptékű esztétikáját emelik át a kortárs 
köz téri művészetbe. Címüknek megfelelve – Őrzők I-III. 
(1992) –, rendíthetetlenül állnak a kontrasztjukat képező 
környezetben, a „létező szocializmus” évtize deiben emelt 
panelépületek óriás tömbjei közt. Egy olyan városban, 
amely felállításukkor maga is alig több mint négy évtizedes 
múltra tekinthetett vissza. Az eredetileg össze nem tar-
tozó, ugyanakkor szár mazásukról egyként tanúskodó, 
sti lárisan és szellemi értelemben is egységet alkotó ele - 
mekből komponált együttes tagjai az archaikus kultúrák 
antropomorf  istenszobrainak hatását kölcsönzik, a modern 
művé szetbe a primitivizmus által beemelt vizuális tudásként. 
A léptékükben megnövelt alkatrészek átértelmeződve egy 
letűnt kultúra, a falu kisparaszti világának emlék műveként 
állnak őrt. Köröttük az ugyancsak a moder nizmus távoli 
tájakat bejárt eszméiből született pa nel  házak állnak, a 
20. század második felének tipi kus kelet-európai modern 
városát reprezentálva. Mégis meg döbbentően erőteljes a 
kontraszt; Magyarország és Dunaújváros 20. század végi 
– 21. század eleji identitásának tökéletes kifejezőjeként. 
Dunaújváros for málódó közössége sokáig döntően csak 
elsőge ne rációs városlakókból állhatott. Mindenki hoz ta 
ma  gával örökségként a korábbi identitását, amit a hata-
lom a maga ideológiai öntőformájában pró bált az általa 
kívánttá alakítani. A személyes és cso port-önazonosságok e 
történelem szabdalta hálója és újraszövődő sűrű szövete az 
egyik meghatározó ala kítója Birkás István az alábbiakban 
tárgyalt művészi pályájának is. 

László Kertész

István Birkás 

Keepers – in the web of  identities

At the junction of  Vasmű Road and Aranyvölgyi Road in 
Dunaújváros, passers-by are captivated by a group of  three 
statues on the grassed area, by their structure of  forms and 
monumental art of  modelling. (1. pic.) Recognizably even 
for the unpractised eye, the snow-white, idol-like fi gures 
transfer the shapes, the logic of  the trade, the practical and 
human-scale aesthetics of  the objects from the past world 
of  small peasants and villages to contemporary public art. 
In line with their title – Keepers I-III (1992) – they stand 
staunchly in the contrasting environment among the 
enormous concrete blocks of  houses built in the decades 
of  “actually existing socialism”, in a town which itself  had 
existed for hardly more than four decades when they were 
created. The members of  the group are composed from 
elements which originally were not connected, yet are all 
proof  of  their origin and create a unity. Both stylistically and 
spiritually they borrow the infl uence of  anthropomorphic 
statues of  gods of  archaic cultures as visual knowledge 
transferred to modern art by primitivism. Reinterpreted, 
the components increased in their scale stand guard as 
a monument to a past culture, the world of  rural small 
peasantry. They are surrounded by concrete blocks also 
born from the ideas of  modernism that reached distant 
lands, representing a typical modern East European town 
of  the second half  of  the 20th century. Yet the contrast 
is shockingly strong, perfectly expressing the identity 
of  Hungary and Dunaújváros at the end of  the 20th 
and beginning of  the 21st centuries. For a long time the 
developing community of  Dunaújváros mainly consisted 
of  fi rst generation town dwellers. Everyone brought their 
earlier identities as a legacy, which the authorities tried to 
shape to their own desires in their own ideological moulding. 
This web slashed by history and its reweaving dense fabric 
of  personal and group self-identities also shaped István 
Birkás’s oeuvre, which will be discussed below.
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Útravalók: Kunmadaras – Sztálinváros – Dunaújváros1

Birkás István 1947. február 1-jén született Kunmadarason, 
egy szegény, a Hortobágy szélén fekvő falucskában. 
Édesapja szikvízkészítéssel foglalkozott, és nemcsak, 
hogy független egzisztencia volt, de egy ló felett is 
rendelkezett, amivel a szódásüvegeket szállította faluról 
falura. Ez bőven elégnek bizonyult az ötvenes évek 
elején, hogy rásüssék az „osztályidegen” bélyeget. Mivel 
egyik este a házukkal szemben lévő kocsmában jóakarói 
megsúgták neki, hogy hajnalban kitelepítik a Hortobágyra, 
a családot felpakolta egy ócska teherautóra, és gyorsan 
elmenekültek a faluból. Kunmadarasról a kitelepítés 
elől Sztálinvárosba2 mentek – Birkás ekkor 5 éves.

Az erőltetett ütemben épülő városban minden munkáskézre 
szükség volt, így kevésbé nézték, ki honnan jött. A város 
felépítése maga is a szocializmus reprezentációja volt, 
amely rendszer az ideológiai közvetítésben mindig nagy 
szerepet szánt a művészeteknek, így ez fontos tényező 
volt ebben az esetben is. Ekkor már érvényben volt az 
az Országos Tervhivatal által kiadott utasítás,3 amely 
céljaiban és eszközeiben a később „2 ezrelékes”-ként 
elhíresült szabályozás4 elődje, mely az épületek és a város 
díszítésének fi nanszírozását is biztosította. Mivel 1950. 
május 2-án kezdődött meg a város építése Dunapentele 
faluban – a Duna Menti Kohászati Kombináttal együtt, 
mintegy annak tartozékaként –, a beruházás nem is 

1   A település neve 1951-ig Dunapentele, 1951-től a forradalomig Sztálin-
város, 1957 tavaszától 1961-ig ismét Sztálinváros, majd 1961 novemberétől 
lesz Dunaújváros.
2   Először egy barakkban laktak a Radar nevű városrészben, majd rövid 
időre ismerősökhöz költöztek Dunaföldvárra. Ezután Dunapentelén, az 
ó-faluban kaptak egy szobát, azonban ennek a hátsó fala váratlanul kidőlt. 
Végül 1953-ban jutottak egy  új,  még vakolatlan  háromemeletes házban egy 
kétszobás lakáshoz Sztálinváros központjában, az akkor felépülő Bartók Béla 
utcában.
3   A köztéri művészet 1945 utáni állami támogatási rendszerének első 
jogforrása az Országos Tervhivatal elnöke által kiadott 2.300-135/1952./Tg. 
É.XII.24./O.T. számú utasítás, a beruházásként engedélyezett képzőművé-
szeti és népművészeti alkotások kivitelezéséről és pénzügyi lebonyolításáról. 
Ez a népgazdasági beruházások keretösszegéből – beruházásonként – 0,5 
%-ot (külön miniszteri vagy Országos Tervhivatal által kiadott engedéllyel 
pedig akár ennél nagyobb hányadot) különített el a művészeti alkotások 
megvalósítására. Az utasítás szabályozta a művészeti beruházások szakmai és 
pénzügyi lebonyolítását is.
4   1954-ben jelent meg a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 
2.006/3/1954.MT. számú határozata az állami építkezések képzőművészeti 
alkotásairól. A határozat eredetileg előírta az állami építkezési beruházások 
évi összege 2 ‰-ének (kivételesen indokolt esetben 5 ‰-ének) e célra törté-
nő zárolását.

Send-off: Kunmadaras – Sztálinváros – Dunaújváros1

István Birkás was born on 1 February 1947 in Kunmadaras, 
a poor village not far from an area on the Great Plain known 
as the Hortobágy. His father was involved in producing 
soda-water and not only did he have an independent 
existence, he also had a horse which he used to transport 
the soda-water bottles to villages. At the beginning of  the 
1950s that was more than enough to stigmatise him as 
“a member of  the alien class”. One evening in the pub 
opposite their house well-wishers told him confi dentially 
that the family would be relocated to the Hortobágy, so 
he packed his family on an old lorry and they quickly 
fl ed the village. Avoiding forced resettlement, they left 
Kunmadaras for Sztálinváros.2 István Birkás was fi ve at the 
time. Every working hand was needed in the town, which 
was being built at an enforced pace, thus not much care 
was taken about who came from where. Construction of  
the town itself  was undertaken as a showcase of  socialism, 
a system which assigned an important role to the arts 
in transmitting ideology, thus it was a signifi cant factor 
in this case, too. The directive issued by the National 
Planning Offi ce was already in force.3 It preceded both in 
its goals and means the regulation concerning the future 
infamous “two thousandth”.4 It ensured the funding for 
decorating the buildings and the town. After construction 
of  the Metallurgical Works along the Danube together 
with the town as its accessory, so to say, began on 2 May 

1   Until 1951 the settlement’s name was Dunapentele. Then up to the 1956 
Revolution it was Sztálinváros. Between spring 1957 and 1961 it was Sztálin-
város again and since November 1961 is has been Dunaújváros.
2   They fi rst lived in a shed in a district of  the town called Radar. Then for a 
short time they moved to acquaintances in Dunaföldvár. After that they were 
allocated a room in the old part of  the village of  Dunapentele, but the back 
wall collapsed unexpectedly. Finally they obtained a new, still unplastered 
one-bedroom fl at in a four-storey building in Bartók Béla Street, which was 
under construction, in the centre of  Sztálinváros.
3   Directive 2.300-135/1952./Tg. É.XII.24./O.T. on the execution and 
fi nancial administration of  works of  fi ne and folk art authorised as invest-
ments was issued by the President of  the National Planning Offi ce. It was 
the fi rst legal source for the state funding system of  post-1945 public art. It 
reserved 0.5% per investment from the fi nancial total of  national economic 
investments (or even a larger proportion under a special ministerial authori-
sation or a licence from the National Planning Offi ce) for executing works 
of  art. The directive also regulated the professional and fi nancial administra-
tion of  art investments.
4   Resolution 2.006/3/1954.MT. issued by the Council of  Ministers of  the 
Hungarian People’s Republic about the works of  fi ne art for state construc-
tion projects appeared in 1954. It originally stipulated the separation of  2‰ 
of  the annual amount of  national construction investment (5‰ in specially 
justifi ed cases) for this purpose.
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lehetett más, mint a  szocreál kísérleti terepe. A munkások 
mindennapjai pedig – ábrázolandó ideálként – a pártos 
művészek zarándokhelyévé tették a várost és a kohót. 
Így járt itt többször, a Birkás életében később fontos 
epi zódszereplővé váló, Domanovszky Endre is, aki 
ebben az időszakban készíti el a Vasmű főbejáratának 
nagyméretű falképét is. (Munkás-paraszt szövetség, 1955). 

Ebbe a városba érkezett tehát a Birkás család, amelynek 
a semmiből kellett új egzisztenciát építenie – Birkás Ist-
ván szülei éjjel-nappal dolgoztak. Ahogyan egy 1998-
as riportban meséli: „Én tipikus kulcsos gyerek voltam: 
kulcs a nyakban, egy gatya rajtam, grund, foci, hatalmas 
csaták. (…) ugyanakkor nekem már hétévesen ott volt 
menedékként a szakkör.”5 Szabó Lajos szocreál festőhöz 
járt rajzolni, festeni tanulni – felnőttek közé. A szakkört 
később az akkoriban frissen végzett főiskolásként a városba 
érkezett Csasztka Ilona6 vette át, ő készíti majd fel Birkást 
a középiskolai felvételire, valamint később a helyébe lépő 
párja, a szintén grafi kus Pálfalvi János.7 Birkás 1960-ban 
befejezi elemi iskolai tanulmányait, jöhet a művészeti 
szakközépiskola.

Kultúrsokk: a „kisképzős” évek – Kafka és a Rolling 
Stones kora

Míg az általános iskolában jeles-kitűnő tanulónak számított 
– ebbe belejátszhatott a rendszer preferálta „fi zikai szár-
mazás” is – az ekkoriban kirívóan szabad légkörű bu-
dapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában egy 
más referenciájú és követelményszintű kultúrába csöp-
pent. Mindössze ketten voltak az osztályban, akik nem 
budapestiek – az első évben a kettesekért is meg kellett 
harcolniuk. Az órákon repkedtek az idegen szavak, az 
elméleti beszélgetések tárgya Kafka, Szolzsenyicin vagy 
Paszternak voltak, egy számukra ekkor még teljesen idegen 

5   Nyulasi Zsolt: Birkás István útjai. In: Sasvári Edit (szerk.): Birkás István. 
Budapest, 1998, 6.
6   A 60-as évek elején a frissen végzett főiskolások közül többen a városba 
költöztek, számukra ugyanis a város műteremlakást ajánlott. Az 1960-ban 
betelepült Csasztka Ilona-Pálfalvi János grafi kus párost, 2-3 évre rá Sváby 
Lajos követte, majd amikor ő 1965-ben elköltözött, megüresedett műtermét 
ifj. Koffán Károly-Cyránski Mária házaspár kapta meg. Ld.: Fehérvári Tamás 
(szerk.): Acélecset. Művészet az ország közepén. Dunaújváros, 2006.
7   Pálfalvi lesz majd az, aki idősebb pályatársként a városi sajtóban később is 
értő és elemző kritikákkal reagál Birkás egyéni kiállításaira.

1950, the investment could have involved nothing else 
but an experimental fi eld of  Socialist Realism. And the 
everyday life of  the workers – as an ideal to be depicted 
– made the town and the foundry a place of  pilgrimage 
for Party-oriented artists. Thus Endre Domanovszky, 
who later became an important walk-on player in Birkás’s 
life, visited the town several times and made his large-
scale fresco for the main entrance of  the Metallurgical 
Works in this period. (Worker-Peasant Alliance, 1955).
So the Birkás family, starting off  anew with nothing, 
arrived in the town. István Birkás’s parents worked day 
and night. As for himself, interviewed in 1998 he recalled: 
“I was a typical ‘latch-key child’: the key around my neck, 
a pair of  shorts on, a vacant piece of  land, football, 
enormous fi ghts. (...) at the same time already at the age 
of  seven the art circle was my refuge.”5 He went there to 
draw and to learn how to paint with Socialist Realist artist 
Lajos Szabó. He was among adults. Later the circle was 
taken over by Ilona Csasztka6 who arrived in the town 
soon after having graduated from the College of  Fine Art. 
She and her husband János Pálfalvi,7 also a graphic artist 
who later replaced her, prepared Birkás for the secondary 
school entrance exam. Birkás fi nished primary school in 
1960, then there came the special Secondary School of  the 
Visual Arts.

Culture shock: art school years – the period of  Kafka 
and the Rolling Stones

While he was regarded as an excellent pupil in primary 
school – „a family background of  manual workers” 
preferred by the system may have had a role in that – he 
dropped into a culture of  different reference and level 
of  requirements in Budapest’s Secondary School of  the 
Visual Arts, which had a strikingly free atmosphere at the 

5   Zsolt Nyulasi, ‘Birkás István útjai’ (István Birkás’s Paths) in: Edit Sasvári 
(ed.) Birkás István. Budapest, 1998, p. 6.
6    At the beginning of  the 1960s many of  those who had recently gradu-
ated from the College moved to the town since it offered apartments with 
studios for them. The graphic artists Ilona Csasztka and János Pálfalvi, who 
settled in 1960, were followed by Lajos Sváby 2-3 years later and when he 
moved out in 1965 his vacant studio was given to the couple Károly Koffán 
Jnr. and Mária Cyránski. See Tamás Fehérvári (ed.) Acélecset. Művészet az ország 
közepén (Steel Brush, Art in the Middle of  the Country). Dunaújváros, 2006.
7   As an older fellow artist Pálfalvi was to write understanding, analytical 
reviews about Birkás’s solo exhibitions in the town’s press.
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világ. Birkás kulturális sokknak élte meg a középiskolát és 
Budapestet, de két év kínlódással behozta lemaradását, 
és innentől már nagyon élvezte az iskolát. Mindannyian 
egyformán magas szinten rajzoltak, negyedikben már 
napi négy órát, és közben mindössze tizenöt évesen 
meghatározó szellemi hatások érték őket: Thomas Manntól 
Dosztojevszkijen át Antonioniig, Felliniig. 1965-ben, a bal-
lagásukon – mint a középiskolai bulijaikon mindig – egy 
generáció életérzéseként a Rolling Stones szólt.

Vadember a főiskolán – besúgók kora

Óriási álma volt, hogy bejusson a Képzőművészeti Fő-
iskolára, éjjel-nappal ezért dolgozott. A válogatás első 
körén (portré) könnyedén átjutott, a második (akt) 
azonban már nem sikerült. Maradt az esti tanfolyam, ami 
az éppen csak a felvételről lecsúszottak továbbképzését 
szolgálta.8 A következő felvételije már sikeres volt: 
1966-ban Kádár György festő osztályába került, ő lett 
hivatalosan a mestere. A Főiskolán is tele volt energiával, 
festett reggeltől késő estig, amíg csak a portás le nem 
kapcsolta a villanyt. Az intézmény ugyanakkor, egyáltalán 
nem váltotta be hozzáfűzött reményeit. A középiskola el-
képesztően szabad légköre után szinte elviselhetetlen volt 
számára a Főiskola nyomasztóan zárt világa. Ráadásul 
sem Kádártól, sem az idős mesterektől nem kaptak 
szakmai tanácsokat, gyakorlatilag magukra voltak hagyva, 
ha épp nem elutasításban volt része bármely önálló 
kezdeményezésüknek. Birkás szerint az egyetlen, akitől 
akkoriban tanulni lehetett, Barcsay Jenő volt, aki az akkor 
még létező tárgyábrázolás tantárgyat oktatta számukra. 
Hiába volt a magyar képzőművészeti élet a hatvanas 
évek második felében dinamikus és rendkívül sokszínű, a 
Főiskola ekkor a merev konzervativizmus egyik erős vára.

Birkás némileg „vadembernek” is számított a hallgatók 
kö zött, a későbbi barát, Sváby Lajos szerint dühös és 
mérges fi atalembernek tűnt, egy lázadó generáció tag-
já nak.9 Szerencséjére viszont a második évben talált egy 
rendkívül jó modellt, akivel annyira eredményesen tu-
dott dolgozni, hogy majd minden nap festett róla egy 

8   Elmondása szerint itt ismerkedik meg többek között Gábor Istvánnal és 
Cseh Tamással.
9   Szente Tünde: „Szűknek éreztem azt a világot…”. Dunaferr, 2010.04.09., 7.

time. There were only two of  them in his class who were 
from outside the capital and they had to fi ght even for 
‘satisfactory’ grades in the fi rst year. Foreign words were 
fl ying around during the lessons, theoretical discussions 
focussed on Kafka, Solzhenitsyn and Pasternak, an entirely 
strange world for them at the time. The secondary school 
and Budapest represented a cultural shock for Birkás, but 
he caught up after a two year struggle and from then on 
he enjoyed school very much. The drawing skill of  all the 
pupils was at a high level – in the school’s fi nishing year 
they had four lessons of  drawing daily. Meanwhile, as early 
as at the age of  15 they experienced signifi cant intellectual 
infl uences – from Thomas Mann to Dostoevsky, from 
Antonioni to Fellini. In 1965, at their farewell to the sc-
hool, just like all the parties during their secondary school 
years, the sound of  the Rolling Stones was heard. It marked 
a general attitude to life of  that generation.

A savage at the college – the age of  informers

Birkás’s greatest desire was to be admitted to the College 
of  Fine Arts. He worked for that goal day and night. He 
sailed through the fi rst round of  selection (portraits) 
easily. However, he was not successful in the second round 
(nudes), but there was an evening course for the further 
training of  those who had just missed admission.8 His next 
entrance exam was successful and in 1966 he got into the 
group around the painter György Kádár, who offi cially 
became his master. At the College he continued to be full 
of  energy, painting from morning to late at night until the 
caretaker turned off  the lights. Yet the institution did not 
at all come up to his expectations. After the incredibly 
free atmosphere of  the secondary school, the oppressively 
enclosed world of  the College was almost unbearable for 
him. Moreover, professional advice was not given either 
by Kádár or the elderly masters, students were practically 
left on their own and all their independent initiatives were 
actually rejected. According to Birkás, the only person you 
could learn from at the time was Jenő Barcsay, teaching 
the then still existing subject of  object depiction. In vain 
was Hungarian artistic life dynamic and very colourful in 
the second half  of  the 1960s, the College at the time was 
a bastion of  rigid conservatism. Birkás was considered 

8   He talked about how, among others, he had met István Gábor and Tamás 
Cseh there.
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képet, összesen körülbelül ötvenet. Ezek a munkák és 
munkamódszere rögtön rávilágítanak Birkás lelki és festői 
karakterének egyik fő vonására. A képek nagy részét először 
megrajzolta pittkrétával – nem szénnel, mert az lassabb 
volt, ami idegesítette – meglehetősen gyorsan. Sebes és 
erőteljes gesztusokkal dolgozott, ugyanakkor a krapplakk 
mélyvöröse dominálta az aktokat, a kontúrokat pedig – 
amivel a fény és árnyék elválását jelölte meg – párizsi kékkel 
rögzítette. Intenzív színvilág, a közvetlen festői gesztusok 
szabadjára engedése, szuggesztivitás jellemezte ezeket a 
munkákat.10  Inspirációs forrásaik közt nyilván ott voltak 
Willem de Kooning Birkás által csodált aktjai is, amelyeket 
azonban – a kor lehetőségeinek megfelelően – legfeljebb 
bélyegnagyságú, fekete-fehér repro dukciókból ismerhetett. 
Ezekkel a munkáival – és erős szabad ságvágyával – hamar 
kivívta a vezetőség rosszallását.

Ekkoriban tűnt fel körülötte az a műveit látszólag csodáló, 
a gondolatai és mindennapjai után intenzíven érdeklődő 
fi gura is, akinek besúgóként fontos szerepe lett Birkás 
sorsában, és akinek kártékony tevékenysége csak jó fél 
évszázad múlva lepleződött le. Addig rossz szellemként 
kísérte végig az életét. Birkás akkor, a Főiskolán ebből 
mindössze annyit észlelt: vala hogy zavarossá vált körülötte 
a levegő. Ez idő tájt a Főis ko la a diákoknak nem nyújtott 
szemernyi segítséget a nemzetközi képzőművészetben és 
általában a kortárs kultú rában való tájékozódásban sem. 
Birkás is csak nagy nehezen tudott információkhoz jutni. 
Egy évfolyammal fölötte já ró műteremtársa és barátja volt 
az a Nádler Tibor, aki Nádler István testvére. Tőle hallott 
sok olyan – elsősorban amerikai – művészről, akik már csak 
habitusa, érzékenysége miatt is felkeltették az érdeklődését. 
Így amikor Nádler István, Tiboron keresztül, meghívta őt 
és még 4-5 hallgatót a Főiskoláról magukhoz, hogy Bak 
Imre levetítse nekik, amit az 1968-as kasseli documentán 
személyesen láttak, örömmel ment ő is.  Ezen a documentán 
a magukat az absztrakt ex presszionizmussal szemben 
defi niálók domináltak: a mini mal, a pop art és a hard-edge 
painting képviselőinek jelenléte volt meghatározó. Birkást 

10   Birkás István emlékezete szerint 1968-ban szervezett a főiskolás barátai 
részvételével egy kiállítást a későbbi Uitz Teremben, ahol ebből az akt-soro-
zatból nagy számban kiállított, azonban jelen tudásunk szerint erről semmi-
lyen dokumentáció nem maradt fenn. Sajnos ezek a munkák – amint az 1973 
előtti alkotásainak nagy része is – jelenleg lappanganak, így nem tudtuk ezek 
reprodukcióival gazdagítani a kötetet. 

somewhat of  a “savage” among the students. His future 
friend Lajos Sváby thought he seemed a furious and angry 
young man, the member of  a rebellious generation.9 
However, to his luck, he found an extremely good model 
in the second year with whom he was able to work very 
successfully. Thus he painted a picture of  the model nearly 
every day, a total of  approximately 50. Those works and 
his working method indicated one of  the main features 
of  Birkás’s psychological and painterly character. He fi rst 
created a large part using drawing pastel rather fast, not in 
charcoal because that took longer, which irritated him. He 
worked with quick, vigorous gestures and at the same time 
the deep red of  madder lake dominated the nudes, while he 
fi xed the contours in Parisian blue, marking the separation 
of  light and shade. Intensive colours, letting direct painterly 
gestures free and evocativeness characterised these works.10 
The sources of  inspiration were obviously in Willem de 
Kooning’s nudes admired by Birkás, which, however, must 
have been known to him at the most from stamp-size 
monochrome reproductions. These works and his strong 
desire for freedom soon provoked the disapproval of  
those in authority. At that time there was a character who 
seemingly admired his works and was intensively interested 
in his thoughts and everyday life. As an informer this 
person had an important role in Birkás’s fate, though his 
harmful activity was revealed only a good half  a century 
later. Until then he accompanied the artist’s life as an evil 
spirit. At the time Birkás detected only that at the College 
the atmosphere around him became somehow troubled. In 
those days the College did not provide students with any 
help either in being informed about international art or 
generally regarding contemporary culture. It was also very 
diffi cult for Birkás to obtain information. Tibor Nádler, 
István Nádler’s brother, who attended the College, shared 
a studio with him and was his friend. From him he heard 
about many, primarily American artists who aroused his 
interest, if  only because of  his disposition and sensitivity. 
So when, via Tibor, István Nádler invited him and four 

9   Tünde Szente, ‘Szűknek éreztem azt a világot…’ (I Felt that World too 
Confi ned...), Dunaferr, 9.4.2010, p. 7.
10   As István Birkás recalled, in 1968 he organised an exhibition with 
the participation of  his college friends in the future Uitz Hall, where he 
displayed a large number of  his nude series. However, as far as it is known 
no documentation exists about the exhibition. Unfortunately those works – 
similarly to the majority of  his pre-1973 works – lie hidden at present, thus 
this publication cannot include their reproductions.
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utóbbi nem érintette meg,11 őt elsősorban Rauschenberg 
inspirálta. A vetítés után elkezdte in tenzívebben felkutatni a 
könyvekben fellelhető Rauschenberg munkákat, de persze 
megint csak kisméretű, fekete-fehér rep ro dukciókról beszé-
lünk. Ilyenekből ismerkedett meg Willem de Kooning, Ro-
bert Rauschenberg, Alan Davie, Antoni Tàpies, Jackson 
Pollock és Karel Appel munkáival is. 1969-ben maga is 
fekete-fehér képeket kezdett el festeni, amire rásegített, 
hogy a Főiskolán bödönökben állt a fekete nyomdafesték 
és a fehér wallkyd.

Itt érdemes egy közbevetést tennünk, ugyanis az életmű 
számos technikai vagy anyaghasználatbeli fordulatának 
magyarázata Birkás István bensőséges viszonya az anya-
gokhoz. Többször, több helyen, ő maga így beszélt erről: 
„Én mindig hagytam, hogy az anyag vigyen engem.12” – 
„Hatással volt rám minden anyag, ami a kezembe került és 
az is, amit láttam.”13 „A színes képeimet úgy kezdtem festeni, 
hogy egy barátom befejezte a dekorációs tevékenységét 
és nekem adta a temperáit. Amikor a gyerekeim születtek 
(akkor még nem volt műtermem, és a lakásban dolgoztam), 
abbahagytam az olajfestést és áttértem az akrilra, ami 
természetéből fakadóan más faktúrát eredményezett.”14

Birkás művészi és személyes szabadsága meghaladta a 
rendszer toleranciáját. A Főiskolán a hallgatók közt ekkor 
egy szélsőbaloldali csoport szerveződött, ami a nyugatias 
értékrenddel bírókat, így őt is, jobboldali szerveződésként 
pozícionálta. Felsőbb szintű, keményvonalas politikai 
nyomásra Domanovszky Endre, a Főiskola akkori rek-
tora és Kádár már a Bak-Nádler-féle vetítés másnapján 
rákényszerült, hogy nagy nyilvánosság előtt „államellenes 
csoportosulás szervezésével” vádolja meg Birkást és Szűts 
Miklóst, akiket ezt követően büntetésből áthelyeztek a sok-
szorosító grafi ka szakra. Mindebben nagy szerepe volt a 
róluk készült ügynökjelentéseknek is. Nem sokkal később 
Konecsni György, akiről Birkásnak jó emlékei vannak, és aki 
az alkalmazott grafi kai osztályt vezette, egyszer csak szólt 
neki, hogy a rektor hívatja. Domanovszky közölte vele: 
leraknak két paravánt a rektori irodája előtt lévő folyosóra, 

11   Kevésbé köztudott, hogy Nádler Istvánnak és Bak Imrének is volt egy-
egy nagyon rövid, de kvalitásos gesztusfestő periódusa a 60-as években.
12   Sasvári Edit: „Izgat a tárgyak túlélő képessége…”. (Beszélgetés Birkás 
Istvánnal). In: Uő. (szerk.): Birkás István. Budapest, 1998., 20.
13   Uott., 18.
14   Uott.

or fi ve other students from the College to let Imre Bak 
show them what they had personally experienced at the 
Kassel Documenta 1968 he was happy to go along. At that 
Documenta those who defi ned themselves as opposed to 
Abstract Expressionism dominated and the presence of  
representatives of  minimal and pop art, as well as hard-
edge painting, was commanding. The latter did not affect 
Birkás,11 he was primarily inspired by Rauschenberg. After 
the screening, he began more intensely to try to fi nd 
Rauschenberg’s works in books but, of  course, they were 
small black and white reproductions. In these albums he 
became acquainted with the works of  Willem de Kooning, 
Robert Rauschenberg, Alan Davie, Antoni Tàpies, Jackson 
Pollock and Karel Appel. In 1969 he himself  began 
painting black and white works, which was helped by the 
College having cans of  black print dye and white alkyd 
paint. Here it is worth noting that István Birkás’s intimate 
relationship with materials can explain the changes of  
techniques and use of  material in his oeuvre. He himself  
talked about it several times in a number of  contexts. “I 
have always let the material take me.”12 “Every material 
I laid my hands on and saw had an effect on me.”13 “I 
started painting my colour works because a friend of  mine 
fi nished his activity as a decorator and gave me his tempera 
paints. When my children were born (at that time I did 
not yet have a studio and worked in the fl at) I stopped 
oil painting and went over to acrylic, which due to its 
nature resulted in a different facture.”14 Birkás’s artistic and 
personal freedom exceeded the tolerance of  the system. At 
this time an extreme left wing group was being organised 
among the students of  the College, which positioned 
those with western-like values, including Birkás, as a right-
wing group. Under hard-line political pressure from above, 
Endre Domanovszky, the then rector of  the College and 
Kádár were forced to accuse Birkás and Miklós Szűts of  
“organising an anti-state grouping”. This was already on 
the day following the screening in Nádler’s apartment. 
As a result, their punishment was to be transferred to the 
graphic art course. Informers’ reports played an important 

11   It is less well-known that both István Nádler and Imre Bak had a very 
short but high quality period of  gesture painting in the 1960s.
12   Edit Sasvári, ‘Izgat a tárgyak túlélő képessége…’ (Beszélgetés Birkás Ist-
vánnal), (‘The Ability of  Objects to Survive Fire my Imagination...’) (Conver-
sation with István Birkás) in: Sasvári (ed.), Birkás István. Budapest, 1998, p. 20.
13   Ibid., p. 18.
14   Ibid.
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és Birkás a két paraván közt úgy fest, ahogy akar. Viszont 
nem jöhet senki megnézni, hogy mit csinál – a szünetekben 
sem –, és ő sem vihet ki képet a paravánok közül. Birkás 
sorsa ekkor azonban már rég eldőlt: a konfl iktusokat 
tompítandó Domanovszkyt hamarosan utasították, hogy 
Birkást el kell távolítani a Főiskoláról – így a rektor kénytelen 
volt ismét hívatni. Azt javasolta: kérje elbocsátását azzal 
az indokkal, hogy tanítani szeretne, különben ki kell, hogy 
rúgják. Később berendelte Birkást öt képével az irodájába, 
ahol már ott ült egy zsűri – amelytől Birkás így azonnal 
megkapta a Művészeti Alap tagságot, ami csak a Főiskola 
befejezésével járt volna automatikusan neki. Ha egyszerűen 
eltanácsolták volna, a „létező szocializmusban” soha többé 
nem működhetett volna hivatásos művészként, így viszont 
a további formalitásoktól megszabadulva, de művésszé 
avatva hagyhatta ott a Főiskolát.15 

Hazatérés és útkeresés 

Birkás nagy lelkesedéssel tért vissza Dunaújvárosba. 
Kihívást jelentett számára a kulturálisan szinte érintetlen 
terepen alkotni és művészeti életet teremteni. Néhány 
hónappal érkezése után így nyilatkozott: „Gyerekkoromtól 
a szemem előtt nőtt, fejlődött a város, érdekel, izgat, 
milyenné alakul, hogyan formálódik.”16  Tele volt ötletekkel 
és energiákkal: a strandon szabadtéri tárlatot rendezett 
volna, és ott tervezett festeni is, nagy méretű táblákra, a 
közönség előtt. 

Alig valamivel visszaérkezése után, 1969 áprilisában, még 
főiskolásként feltüntetve, nonfi guratív munkákkal vett 
részt – a dunaújvárosi Tudományos és Művészeti Klub 
delegáltjaként – egy csoportos kiállításon a salgótarjáni 
Művészeti Klubban. Valójában ekkor már kénytelen volt 

15   Nem tudjuk, hogy Birkásnak a háttérben volt-e más védelmezője is, 
vagy csak Domanovszky jóindulata segített. Mindenesetre utóbbi mellett 
szól a rektor emberségén túl Domanovszkynak a városhoz való kötődése is. 
Domanovszky nemcsak a Vasmű nagy falfestményét készítette és a 
Házasságkötő terem óriási gobelin-jét tervezte, de az 50-es években, már a 
freskó előtt is évek óta látogatta a várost, több tanulmányt készített a Vasmű 
munkásairól és a kohóban készült vázlatai alapján festette meg az V. Magyar 
Képzőművészeti Kiállításon díjat nyert Olvasztárokat. De az sem véletlen, 
hogy később özvegye a hagyatékát a városban helyezte el, ahol egy múzeum 
adott otthont ennek 1982-ben. (Utóbbit 1989-ben bezárták és anyagát a terü-
letileg illetékes múzeumokéba olvasztották be.)
16   Sütő Enikő: Dunaújvárosi képzőművészek. Birkás István. Dunaújvárosi 
Hírlap, 1969.08.26., 5.

part in all this. Soon after that, head of  the Department of  
Graphic Design, György Konecsni, whom Birkás had good 
memories of, suddenly told him he had to see the rector. 
Domanovszky informed him that two screens would be put 
in the corridor in front of  the rector’s offi ce and between 
the two screens Birkás could paint as he wanted. Yet no one 
could come to see what he was doing, not even during the 
breaks, nor could he take out any work from between the 
screens. However, by then Birkás’s fate was sealed. To do 
away with the confl ict Domanovszky was soon instructed 
to have Birkás expelled from the College, so the rector was 
obliged to send for him again. He suggested that Birkás 
ask for his dismissal, the reason being that he would like 
to teach, otherwise he would have to be expelled. Later he 
asked Birkás to appear with fi ve of  his works in his offi ce, 
where a jury was already sitting. They immediately granted 
him membership of  the Art Fund, which he would have 
been automatically due only after graduating from the 
College. If  he had been simply expelled he would never 
have been able to work as a ‘professional’ artist in the then 
“actually existing socialism”. However, in this way he was 
able to leave without further formalities, yet being made 
an artist.15 

Returning home and exploring possibilities

Birkás was enthusiastic about returning to Dunaújváros. 
To create in a culturally almost unaffected fi eld and bring 
forth an artistic life presented a challenge for him. A few 
months after his arrival he asserted: “The town has grown 
and developed in front of  my eyes since my childhood. I’m 
interested and excited regarding what it is going to turn 
into and how it is being shaped.”16 He was full of  ideas 

15   It is not known whether it was only Domanovszky’s goodwill that helped 
Birkás or someone else in the background also protected him. In any case, 
in addition to the rector’s fairness Domanovszky’s bond with the town also 
proved favourable. Domanovszky not only painted the large fresco for the 
Metallurgical Works and designed the enormous wall tapestry for the Regis-
try Offi ce, but in the 1950s he had been visiting the town before painting the 
fresco and made several sketches of  the workers in the Metallurgical Plant. 
Based on the sketches made in the foundry he painted Smelters, which won a 
prize at the 5th Hungarian Fine Arts Exhibition. It is also not surprising that 
later his widow donated his estate to the town where a museum housed it in 
1982. (The museum was closed in 1989 and the works were incorporated in 
the collections of  museums in the relevant regions.)
16   Enikő Sütő, ‘Dunaújvárosi képzőművészek. Birkás István’ (Dunaújváros 
Artists. István Birkás), Dunaújvárosi Hírlap, 26.8.1969, p. 5.
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otthagyni a Főiskolát és április elsejétől három hónapot 
tanítással tölteni a Móricz Zsigmond Általános Iskolában. 
Az általános iskolában való tanítást azonban teljesen 
idegennek érzi az alkatától, alkalmatlannak tartja magát rá; 
így e három hónapnak nem is lett folytatása.

A Városi Tanács 1969-ben képzőművészeti pályázatot 
hirdetett a felszabadulás 25. és a város fennállásának 20. 
évfordulójára, amin Birkás a festészet-grafi ka kategóriában a 
3. díjat nyerte el, és az ezzel járó 5000 forintot, ami ekkoriban 
meglehetősen nagy összegnek számított – kéthavi fi zetéssel 
ért fel.  A díjazott művek a Tanács tulajdonába kerültek, 
egyben ezeket az alkotásokat a zsűri a Dunaújvárosi Őszi 
Tárlatra17 is beválogatta. Így, hivatalosan 1969 őszén 
mutatkozott be a városnak az Őszi Tárlaton, határozott, 
szuggesztív ecsetkezelésű, de visszafogottabb színvilágú, 
szürke-sárga-zöld tónusok által dominált képekkel (pl. 
Csendélet; Kettős csendélet). Később a Fejér Megyei Tárlaton 
is részt vett. Ezeknek a lokális seregszemléknek majd a 
továbbiakban is hűséges résztvevője lesz. 

Első önálló kiállításán, 1970-ben, a Dunai Vasmű Klubjának 
aulájában 11 képet állított ki, a még a Főiskolán elkezdett, 
kizárólag fekete és fehér festékkel festett sorozatát. A 
„szürke korszak” nagyméretű, nonfi guratív munkái 
(többek közt: 1026 halott; Genezis; Két kép). meghaladták a 
befogadáshoz semmilyen kompetenciával fel nem ruházott 
munkásközönség toleráló képességét – egy ismeretlen 
látogató meg is rongálta az egyik képet.

Ennek fényében különösen érdekes, ahogy a város hi va-
talossága és a helyi sajtó Birkás munkásságára reagált. Az 
őt bemutató első Dunaújvárosi Hírlap cikkben18 képeit 
nehezen befogadhatóként jellemzik, amelyek „analizálást” 
és „töprengést” igényelnek. Az első önálló kiállításáról ké-
szült, ideologikus kritikát megfogalmazó,19 azonban íté-
letében – szerencsére – viszonylag enyhe recenziót kö ve-

17   Az Őszi Tárlat ekkoriban a dunaújvárosi művészek fontos bemutatkozá-
si lehetősége. A városban élő hivatásos művészek első közös tárlata 1966-
ban volt, és ugyanabban az évben képviseltették első alkalommal magukat a 
dunaújvárosi képzőművészek a Fejér Megyei Tárlaton is. 1969-ben teljesen 
egy időben nyílt meg a két Őszi Tárlat, amin a párhuzamosság ellenére sok 
dunaújvárosi művész képviseltette magát.
18   Sütő Enikő: Dunaújvárosi képzőművészek. Birkás István. Dunaújvárosi 
Hírlap, 1969.08.26., 5.
19   A recenzió, pejoratív értelemben használva a jelzőket, „lefutott divatú 
individualista művészet”-nek, „neodadaistának”,valamint „tömény idealiz-
musnak” minősíti munkáit. ld.: Nagy Jenő: Utószó egy kamarakiállításhoz. 
Dunaújvárosi Hírlap, 1970. 10. 13., 5.

and energy. He wanted to stage an open-air exhibition at 
the lido and planned to paint on large panels before the 
audience there. Very soon after his return in April 1969 he, 
still presented as a student of  the College, was delegated 
by the Dunaújváros Education and Art Club to participate 
with non-fi gurative works in a group exhibition in the 
Art Club of  the town of  Salgótarján. At that time he was 
actually obliged to leave the College and from 1 April was 
teaching in the Móricz Zsigmond Primary School for three 
months. However, he felt that primary school teaching 
was absolutely alien to him and he regarded himself  as 
unsuitable for it. Hence after three months it stopped.In 
1969 the Town Council announced an art competition 
on the occasion of  the 25th anniversary of  the liberation 
and the 20th of  the foundation of  the town. Birkás won 
3rd prize in the category of  painting and graphic art. The 
prize included 5000 forints, which at the time was a rather 
large sum – the equivalent of  two months’ salary. The 
prize-winning works were acquired by the Council and at 
the same time they were also selected by the jury for the 
Dunaújváros Autumn Exhibition.17 Thus he presented his 
works offi cially to the town at the Autumn Exhibition in 
1969. Works with assertive and suggestive brushwork, yet 
in more restrained colours dominated by grey, yellow and 
green tones were exhibited (e.g. Still Life; Double Still Life). 
Later he also participated in the Fejér County Exhibition. 
He would continue to be a faithful participant in these 
local reviews in the future. In 1970 in the vestibule of  the 
Club of  the Danube Metallurgical Works his fi rst solo 
exhibition presented 11 paintings, the series he painted 
exclusively in black and white started back at the College. 
The large size, non-fi gurative works of  the “grey period”, 
including 1026 Dead; Genesis; Two Pictures) exceeded the 
tolerance of  the public consisting of  manual workers who 
had no appetite for appreciation – an unknown visitor 
even damaged one of  the paintings. Considering that, how 
the town authorities and the local press reacted to Birkás’s 
work is especially interesting. The fi rst article18 introducing 

17    At that time the Autumn Exhibition was an important opportunity for 
Dunaújváros artists to present their works. The fi rst group exhibition of  
professional artists living in the town was held in 1966 and in the same year 
Dunaújváros artists’ works were displayed at the Fejér County Exhibition for 
the fi rst time. In 1969 the two Autumn Exhibitions opened at the same time. 
However, despite their simultaneity, many artists from Dunaújváros were 
represented.
18    Enikő Sütő, ‘Dunaújvárosi képzőművészek. Birkás István’ (Dunaújváros 
Artists. István Birkás), Dunaújvárosi Hírlap, 26.8.1969, p. 5.
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2. Nők a stégen / Women on the Jetty, 1973
olaj, farost / oil on fi breboard, 122 x 150 cm

Körmendi-Csák Kortárs Képzőművészeti Gyűjtemény / Körmendi-Csák Contemporary Art Collection
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tően gyakorlatilag kizárólag elfogadó, de legalább is elnéző 
helyi recepciójával találkozunk. Szemben akár – a né ha 
azért fi noman sejtetett – közvélekedéssel20. Művészetének 
a 70-es évekbeli helyi fogadtatását és hivatali megítélését 
áttekintve valószínűsíthető, hogy a várospolitika kísérletet 
tett rá, hogy megfaragja belőle a „mi emberünket”21. Bir-
kásban azonban emberére akadt, aki következetesen, néha 
már szinte mániákusan ragaszkodott a saját autonóm 
meggyőződéséhez. Érdekes, hogy így is sokáig ő lesz 
az „egyszemélyes modern művészet az »első szocialista 
város« feliratú skanzenben”, ahogy Fűrész Katalin majd 
évtizedekkel később rendkívül találóan fogalmaz a művész 
Munkácsy-díja kapcsán készített interjúban22.

Mindezek ellenére 1969 augusztusában ő volt az egyetlen 
dunaújvárosi művész, akinek nem volt műterme. Ekkor 
rövid ideig még a Dózsa Mozi mögötti képzőművész 
körben festhetett – de azután pár négyzetméteres kis 
szobájában kellett meghúzódnia, ami nem volt ideális a 
művészi munkához.

A Főiskola után, a 60-as évek vége, a 60-70-es évek fordu-
ló ja Birkás művészetében a festészeti nyelvek próbálgatásá-
nak időszaka. Műtermében ekkoriban a tasiszta festmény-
től a pop art próbálkozásig (pl. My Lay, 1971.) sok minden 
készül. Nem az utánzás vágya hajtja, hanem a festészet 
esz  közkészletét robbanásszerűen kitágító irányzatok tech-
nikáit, módszereit igyekszik elsajátítani, hogy egy általános 
festészeti nyelv részeként a magáévá tehesse azokat. 

1969-ben rendezték meg Kokas Ignác egyik legnagyobb 
szakmai érdeklődést keltő kiállítását, amely elismerést ho-
zott Kokas a 60-as évek közepén festett „zöld” képeinek; 
ekkortól festi az ún. „Ginza-korszak” munkáit is. Erőteljes 
koloritú és kompozíciójú festményei, amelyek a fi guralitás 
és az absztrakció határán mozogtak, szinte minden fi atal 
festőre hatottak azokban az években, így Birkásnak is van 

20   „Birkás István sok vitát kiváltó alkotásait ezúttal sem hagyja szó nélkül a 
közönség.” ld.: Miskolczi Miklós: A Dunaújvárosi Képzőművészek V. Kiállítá-
sán.  Dunaújvárosi Hírlap, 1970. 11. 17., 5.
21   Ezt bizonyíthatja az is, hogy az általános tolerancia kisebb. A Fejér Megyei 
Hírlap durván értetlen „művészetkritikái” általában őt sem kímélik. Szemlé-
letes példája azonban a kisajátítási kísérletnek, hogy 1978-as, Uitz Terembeli 
kiállítását a városi pártbizottság titkára, Kóré Sándor nyitja meg és korszerűnek 
minősítve méltatja Birkás kiállított nonfi guratív és expresszív kifejezésű mun-
káit. ld.: (S. n.): Megnyílt Birkás István festőművész önálló tárlata. Dunaújvá-
rosi Hírlap, 1978. 02. 07., 5.
22   Fűrész Katalin. Birkás István Munkácsy-díjas. Interjú a kitüntetettel. Hét 
Nap, 2004.03.23., 4.

him in Dunaújváros News characterised his paintings as 
diffi cult to understand, which require “analysing” and 
“ruminating”. Following the review written about his fi rst 
solo exhibition, which included ideological criticism19 yet 
was fortunately mild in its judgement, practically only just 
‘accepting’ or at least ‘lenient’ local reception can be seen, 
in opposition even to public opinion, which was sometimes 
delicately alluded to.20 Examining the local reception and 
offi cial attitude towards his art in the 1970s it is arguable 
that the town policy was to attempt to carve “our man”21 
of  him. However, the man they found in Birkás held to 
his own autonomous convictions consistently, sometimes 
almost manically. Nevertheless, it is interesting that he was 
to be the “one-man modern art in the open-air museum 
labelled the fi rst socialist town”, as decades later Katalin 
Fűrész very aptly wrote in the interview22 on the occasion 
of  the artist’s Munkácsy Prize. Despite all this, in August 
1969 he was the only artist in Dunaújváros who did not 
have a studio. For a short time he was still able to paint 
in the art club behind the Dózsa Cinema – but then he 
was confi ned to his small room of  a few square metres, 
which was not ideal for artistic work. After college, the late 
60s and turn of  the 60s and 70s were periods of  trying 
different painting styles in Birkás’s art. At this time many 
works were created in his studio from Tachist paintings 
to Pop Art attempts (for example, My Lay, 1971). It was 
not the desire to imitate that encouraged him, rather he 
wanted to acquire a toolkit of  painting that explosively 
expanded the techniques and methods of  these schools 

19   Using the adjectives pejoratively, the review described his works as “out-
of-date, individualistic art”, “neo-Dada” and “full of  concentrated idealism”. 
See Jenő Nagy, ‘Utószó egy kamarakiállításhoz’ (Epilogue for a Chamber 
Exhibition), Dunaújvárosi Hírlap, 13.10.1970, p. 5.
20   “Once again, the public had something to say about István 
Birkás’s much disputed works.” See Miklós Miskolczi, ‘A Dunaújvárosi 
Képzőművészek V. Kiállításán’ (The 5th Exhibition of  Dunaújváros Artists), 
Dunaújvárosi Hírlap, 17.11.1970, p. 5.
21   It could be verifi ed by the fact that there was less general tolerance. The 
rudely uncomprehending “art criticism” in the Fejér County News did not 
generally spare him, either. Yet a clear example of  attempting to appropri-
ate him was when his exhibition in the Uitz Hall in 1978 was opened by the 
secretary of  the town’s Party committee, Sándor Kóré, who, describing them 
as modern, spoke highly of  Birkás’s exhibited abstract and expressive works 
. See the anonymous article ‘Megnyílt Birkás István festőművész önálló 
tárlata’ (Solo Exhibition of  Artist István Birkás Opens), Dunaújvárosi Hírlap, 
7.2.1978, p. 5.
22   Katalin Fűrész, ‘Birkás István Munkácsy-díjas. Interjú a kitüntetettel’ 
(István Birkás – Munkácsy Prize Winner. Interview with the Artist), Hét Nap, 
23.3.2004, p. 4.
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egy rövid Kokas-hatásokat mutató korszaka a hetvenes évek 
elején (pl. Kiszáradt növények, 1971; Fácánvadászat, 1972).

1972-ben a Megyei Művelődési Központban, Székes fe-
hér váron nyílt kiállítása, majd a rákövetkező évben már a 
fővárosban, a Ferencvárosi Pincetárlat keretében. A Duna-
újvárosi Ifjúsági Napok alkalmából a város mindig rendezett 
egy kiállítást a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának, amihez 
kapcsolódva pályázatot is hirdettek. A nagydíjat 1973-ban 
Birkás nyerte. Ugyanebben az évben kapta meg a Derkovits 
ösztöndíjat, és a város végre – megüresedés révén – kiutalta 
számára a régóta áhított műtermet is. Ideje volt, hiszen 
1972-ben megszületett az első fi a.

Variációk az érett, expresszív festészetre

Talán a fentiek is segítik abban, hogy 1973-74-től már 
kiérlelt, festészetét teljes fegyverzetben mutató művekkel 
jelentkezik. 1973-as munkája a Nők a stégen (2. kép) intenzív 
és dinamikus színvilágával egy par excellence koloristát 
mutat. Jellegzetes – és az egész életművet jellemzi majd – 
a grafi kai elemek graffi tiszerű használata, ami nem, vagy 
nemcsak formai jegyeket jelent elsősorban, hanem a képtér 
logikáját semmibe vevő, a színfoltokat a felületen szervező 
„fi rkálást”. Ez egyben az alkalmazott kompozíciós logikát, 
a hierarchia nélküli szerkesztést is felfedi számunkra, ami az 
összes háború utáni, expresszivitásra épülő absztrakt irányzat 
sajátja, Hasonló eszközrendszerrel dolgozik a szintén 1973-
as Csendélet (3. kép) is, ami még bátrabban vállalja a gyors 
és emóciókkal telített festékfelhordás for mai jegyeit, a 
festék megfolyásait is direkt a kép részének tekintve. De itt 
említhetnénk a szintén 1973-as Pákozdi tájat is.

Egy más jellegű sorozat része a Fejjel lefelé (1975) (4. 
kép), amely festményen azonban a natura és absztrakció 
hasonló viszonyát fi gyelhetjük meg, mint amit a Nők a 
stégen című alkotáson láthattunk. A festményen megjelenő 
látvány átírva sem képezi le a modelljét, azonban a kép az 
érzéki szín, és dinamikai élmények nélkül láthatóan nem 
jöhetett volna létre, utóbbiakat azonban nem átiratként, 
hanem inspirációként közvetíti. Ez Birkás művészetének, 
a mai napig jellemző tulajdonsága. A Fejjel lefelé című 
művön ugyanakkor már nincsenek festékfoltok, kizárólag 
dinamikus, a festői gesztust őrző ecsetvonások rendjeként 
szerveződik a kép. Ugyanez a metódus jellemzi a sorozat 
minden darabját, amelyek közül kiemelendő a szintén 

so that he could appropriate them as a part of  a general 
language of  painting. One of  Ignác Kokas’s exhibitions 
which commanded the highest professional interest 
was staged in 1969. There was appreciation for Kokas’s 
“green” works painted in the mid 60s; he also painted the 
works of  the so-called “Ginza period”. His paintings of  
powerful colours and composition, which fl uctuated on 
the borderline of  fi gurativeness and abstraction, affected 
almost all the young painters in those years. Hence at 
the beginning of  the 70s Birkás also had a short period 
refl ecting Kokas’s infl uence (for example, Withered Plants, 
1971; Pheasant Shooting, 1972).

An exhibition of  his work opened in Székesfehérvár’s 
County Cultural Centre in 1972 and in the following year 
there was one in the capital, in the framework of  the 
Ferencváros Cellar Exhibitions. On the occasion of  the 
Dunaújváros Youth Days the town always held an exhibition 
for the Studio of  Young Artists, which was connected with 
a competition. In 1973 the Grand Prize was awarded to 
Birkás. He was granted the Derkovits Scholarship in the 
same year and at last the town allocated him a long-awaited 
studio, which had become vacant. It was certainly timely, 
since his fi rst son was born in 1972.

Variations on mature, expressive painting

Perhaps the above also helped him with mature works 
showing his painting in its full armamentarium in the period 
1973-74. His Women on the Jetty of  1973 (2. pic) with its 
intensive and dynamic colours presented a par excellence 
colourist. The graffi ti-like use of  graphic components was 
characteristic – and will characterise the entire oeuvre. 
This does not or doesn’t primarily involve formal features, 
but also scribbling which organises the colour surfaces 
neglecting the logic of  the composition. This also reveals 
the applied compositional logic, the construction without 
hierarchy, which characterises all post-war abstract schools 
based on expressivity. Still Life  (3. pic.) of  1973 also 
operated with a similar toolkit and was even braver in taking 
on the formal features of  fast and emotional application of  
paint, regarding the fl ows of  paint as directly a part of  the 
painting. Landscape at Pákozd (1973) can also be mentioned 
here. The painting Upside Down (1975) (4. pic.) is part of  a 
series with a different character, where however there is a 
similar relationship between nature and abstraction as that 
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3. Csendélet / Still Life, 1973
akvarell, papír / watercolour on paper, 60 x 80 cm

Kiss Gábor Iván Gyűjtemény / Gábor Iván Kiss Collection



20

4. Fejjel lefelé / Upside Down, 1975
olaj, farost / oil on fi breboard, 150 x 120 cm

Kiss Gábor Iván Gyűjtemény / Gábor Iván Kiss Collection
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rendkívül kvalitásos Áldozat (1974), a Veronika kendője 
(1975) (5. kép), vagy a Két áldozat is. Nagyrészt ezek a 
munkák képezik Birkás 1975-ös komlói egyéni kiállításának 
az anyagát.

Az ecset alkalmazását a fi rkálás könnyedségére redukálva 
egyesíti a vibráló színhasználattal a briliáns Esik (1976) 
(6. kép) című olaj-farost festményen, ami úgy idézi elénk 
Pollock akciófestészetének tanulságait, hogy közben 
nem is hasonlít arra. Ez esetben a vizuális benyomások 
érzékeny rögzítése keveredik az automatizmussal, a 
színek véletlenszerű együtthatása pedig az indulat által 
szerkesztettel.

Birkás ennek az emócióvezérelt kolorista absztrakciónak 
rendkívül gazdag variációit bontja ki. A fentebb tárgyalt 
sorozat is szerepelt 1976-os budapesti egyéni kiállításán 
(Palotai tárlat – Rákospalota, Lila Iskola, a Műcsarnok 
rendezésében), amint a mélyebb színekkel és pasztózusabb 
festésmóddal hasonló hatásokat elérni kívánó Zuhanó 
repülő vagy madár (1975), illetve a Vihar a tavon (1976) is. 
A monokróm felé lép el a szintén itt kiállított Város a 
földben (1975) című festménye, ami mind címében, mind 
nézőpontváltásában egy a következő évtized fordulóján 
kibontakozó Birkás-korszak, az „archeológiai-ciklus” 
gondolati megelőlegezője. Azonban az évtized második 
fele egy más típusú festői kérdésfelvetés kibontása, 
aminek csírája formailag ugyancsak felfedezhető már a 
Város a földben megoldásai között. E műcsoport egyik 
kiemelkedő darabja a Napfényes város (1978) (7. kép) 
című festmény is, amely a lendületes, gyors festést, és a 
színek általi kifejezés intenzitását egyesíti a formák némi 
fegyelmével, redukciójával, az egyes ecsetvonások és a 
grafi kai elemek hatásáról most lemondva. Megfi gyelhetjük, 
a Város a földben egy olyan sort indít el, ahol a festői és 
befogadói nézőpont radikálisan megváltozik: a távoli 
felülnézet lesz az, ahonnan mostantól a „tájat”, valójában 
a táji látvány inspirálta absztrakciót élvezhetjük. Birkást 
mint vérbeli koloristát rendkívüli módon izgatják a 
természet nyújtotta színváltozatok lehetőségei, így a fenti 
típusok kombinációinak komoly variációit festi meg. 
Hol mozgalmasan kezeli a színfoltokat, például „tépett” 
kontúrokkal (Bagatell, 1976; Vasárnap, 1978 (8. kép); Táj 
ablakból, 1979), hol a monokróm felé indul el (Egyszínű 
ősz, 1977; Sápadt nyár, 1978; Kék tájkép, 1980), máskor a 
színek dinamikus ellenpontozásával él (Három motívum, 
1977) (9.kép), vagy emellett még a képarányok horizontális 

which can be seen with Women on the Jetty. The appearing 
image in the painting does not represent its model, even 
if  transcribed. Yet it could not have been created without 
its sensual colour and dynamic experiences. However it 
mediates the latter as inspiration and not as transcription. 
Up to today this is still a characteristic feature of  Birkás’s 
art. At the same time, Upside Down no longer has colour 
surfaces, it is organised in an order of  only brushwork of  
dynamic painterly gesture. The same method characterises 
all the items of  the series, of  which the extremely high 
quality Victim (1974), The Veil of  Veronica (1975) (5. pic.) 
and Two Victims (1975) should be highlighted. Mostly these 
works were displayed at Birkás’s solo exhibition in Komló 
in 1975. 

The brilliant Raining (1976) (6. pic.) unites the brushwork 
reduced to the ease of  scribbling with the use of  vibrating 
colours in the oil painting on wood. It recalls the lessons 
from Pollock’s action painting, while not even resembling 
it. In this case the sensitive rendering of  visual impression 
fuses with automatism, while the random simultaneous 
effect of  colour mixes with the composed elements, which 
is induced by emotion.

Birkás unfolded extremely rich variations of  emotion-
commanded colourist abstraction. The series discussed 
above was also included in his solo exhibition in Budapest 
in 1976 (Palota Exhibition – Purple School, Rákospalota, 
staged by the Kunsthalle) alongside the paintings Plunging 
Aeroplane or Bird (1975) and Storm on the Lake (1976), which 
aimed to achieve similar effects with deeper colours and 
pastose painting. Town in the Earth (1975), which was also 
exhibited there, moves towards monochrome. Both in its 
title and a shift of  viewpoints it anticipates in its ideas the 
“archaeological cycle”, the period in Birkás’s oeuvre that 
unfolded at the turn of  the next decade. Yet the second 
half  of  the decade involved raising a different type of  
question concerning painting, whose rudiments were 
already revealed in the approaches of  Town in the Earth. 
An outstanding painting of  this group of  works is Sunlit 
Town (1978), (7. pic.) which unites energetic, rapid painting 
and the intensity of  expression by colours with some 
discipline and reduction of  forms, renouncing the effect 
of  individual brushstrokes and graphic elements this time. 
We can observe with the painting Town in the Earth that 
Birkás launched a sequence where the viewpoint of  the 
painter and viewer radically changed: it is the distant view 
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5. Veronika kendője / Veronica’s Kerchief, 1975
olaj, vászon / oil on canvas, 80 x 60 cm

magántulajdon / private property
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6. Esik / Raining, 1976
olaj, farost / oil on fi breboard, 74 x 114 cm

Várnai Gyula tulajdona / property of  Gyula Várnai
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megnyújtásával is kísérletezik (Piros-sárga kedd, 1977; Rubin 
kedd, 1977; Sárgás ősz 1977).

Közben Birkást megtalálja egy köztéri megbízás is, egy 
nagyméretű beltéri dombormű elkészítésének a feladata. 
1978-as Uitz Terembeli önálló tárlatán szerepel először 
kiállítva a dombormű-együttes plasztikai tervének egy 
változata,23 de az első elképzelés még 1975-ben született.24 
Az Uitzban kiállított gipszmodell tíz lapból állt, amelyek 
egy folyamatművet mutattak: a kezdő táblán alig néhány 
jel, határozatlan, lágy formákkal, majd a jelek fokozatosan 
felszaporodtak, felismerhető struktúrákká váltak.  A 
lapok közt visszacsatolások fedezhetők fel, egymásra 
rímelő, egymásból épülő mintázatok. Az utolsó tábla volt 
a legösszetettebb. A munka kimondottan helyspecifi kus, 
egy épülő iskola zsibongójába tervezte. Programja is 
ennek megfelelő volt: az ismeretek folyamatosan táguló 
halmazainak egymásra épülését, a tudás kibontakozó 
struktúráját, egyben a tudat gazdagodásának folyamatát 
jelenítette meg. A tárlaton a tervet még Fejlődés címmel 
állította ki, végleges címe azonban a sokkal találóbb 
Kibontakozás lett. A dunaújvárosi Castrum városrészbe 
tervezett huszonnégy tantermes iskola belső udvarában 
elhelyezett, 60 négyzetméteres alkotást több anyagváltozat 
elvetése után végül márványzúzalékos csiszolt műkőből 
kivitelezték.25 A megvalósult munka (1980-ban az iskolával 
együtt adták át) jelentése a tervhez képest tovább bővült: 
a zsibongó két egymással szemben lévő falán elhelyezett 
8-8 tábla ugyanis fordított sorrendben ismétli egymást a 
két oldalon, így a sűrűsödés-ritkulás az interpretációt is 
kétirányúvá változtatja (10-11. kép). 

1978 februárjában tehát az Uitz Terem adott otthont Birkás 
impozáns egyéni kiállításának, amely az évtized derekán 
készült és a friss munkáit egyaránt a közönség elé tárta. 
Az évtized második felében megfi gyelhető a már teljesen 
magáévá tett festői eszközrendszer organikus kibővülése: a 
színfoltokkal ritmizált, dinamikus képmező már nemcsak 
festett részletekből szerveződik, de egyenrangú elemekként 
jelennek meg a beragasztott papír- és textildarabkák, illetve 
nyomtatott mintázatok. Kitűnő példa minderre – többek 

23   Pálfalvi János: Tíz bagatell. Birkás-képek faggatása közben. Dunaújvárosi 
Hírlap, 1978. 02. 10., 5.
24   Az 1975-ös terv bronzváltozata szerepelt a művész 1981-es székesfehér-
vári kiállításán is, az István Király Múzeumban.
25   A megvalósítást a Képző- és Iparművészeti Lektorátus a beruházási 
keretből 1,5 millió forinttal, a Városi Tanács 100 ezer forinttal támogatta.

from above which is from where the “landscape”, actually 
the abstraction inspired by the sight of  the landscape, can 
be enjoyed. The possibilities of  colour changes provided 
by nature greatly excited Birkás, a genuine colourist, thus 
he painted serious variations of  the combinations of  the 
above types. He sometimes handled colour surfaces full of  
movement, for example, with “ripped” outlines (Bagatelle, 
1976; Sunday 1978; (8. pic.) Landscape from a Window, 1979), 
sometimes he moved towards monochrome (Monochrome 
Autumn, 1977; Pale Summer, 1978; Blue Landscape, 1980), 
while on other occasions he used the dynamic counterpoint 
of  colours (Three Motifs, 1977). (9. pic.) In addition, he 
also experimented with the horizontal elongation of  the 
proportions (Red-Yellow Tuesday, 1977; Ruby Tuesday, 1977, 
Yellowish Autumn, 1977).Meanwhile, a public commission, 
the task of  making a large-size interior relief, faced Birkás. 
A version of  the sculptural design for the relief  group was 
fi rst presented at his solo exhibition in the Uitz Hall in 
1978,23 but the fi rst idea was formulated in 1975.24 The 
plaster cast displayed in the Uitz Hall consisted of  ten 
panels, which presented a work in process. The fi rst panel 
had hardly any signs in indecisive, soft forms, then the 
signs gradually multiplied and turned into recognizable 
structures. Feedback can be discovered among the panels, 
patterns that rhymed with one another and were built 
from one another. The last panel was the most complex. 
The work was defi nitely location specifi c, since it was 
designed for the foyer of  a school then being built. The 
artist’s programme corresponded to that. It represented 
the constantly expanding heaps of  information being built 
on one another, the unfolding structure of  knowledge and 
the process of  how the mind was adding to its wealth. It 
was displayed at the exhibition under the title Development; 
however, the fi nal title was far more appropriate: Unfolding. 
The 60-square-metre work was installed in the inner 
courtyard of  the school with 24 classrooms designed for 
the Castrum district of  Dunaújváros. Following several 
kinds of  material it was fi nally made from chiselled 
artifi cial stone with crushed marble stone.25 The meaning 

23    János Pálfalvi, ‘Tíz bagatell. Birkás-képek faggatása közben’ (Ten Baga-
telles. Quizzing the Paintings by Birkás), Dunaújvárosi Hírlap, 10.2.1978, p. 5.
24   The bronze version of  the 1975 design was also displayed at his exhibi-
tion in the King Stephen Museum, Székesfehérvár, in 1981.
25   Its implementation was supported by 1.5 million forints from the invest-
ment budget of  the Advisory Offi ce for the Arts and by 100,000 forints 
from the Town Council.



25

7. Napfényes város / Sunlit Town, 1978
olaj, farost / oil on fi breboard, 62 x 80 cm

Vörös János tulajdona / property of  János Vörös
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8. Vasárnap / Sunday, 1978
tempera, farost / tempera on fi breboard, 50 x 62 cm

Dunaújváros MJV. Polgármesteri Hivatala / The Mayor’s Offi ce of  Dunaújváros City of  County Rank
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9. Három motívum / Three Motifs, 1977
tempera, farost / tempera on fi breboard, 49 x 61 cm

Kiss Gábor Iván Gyűjtemény / Gábor Iván Kiss Collection
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közt – a rendkívüli frissességű Vasárnap. Ez a képtípus 
nyelvezetében már nem a klasszikus avantgárd kollázsának 
közvetlen leszármazottja, hiszen a művészt sem az 
elvont formaépítés, sem pedig a dada vagy szürrealista 
hagyományból következő újra-kontextualizálás nem izgatja, 
hanem a combine painting metódusával él, ami az egységes 
képmező részének, a festői eszközök közé tartozónak tekinti 
a képbe applikált részeket. Szemiotikai értelemben egymás 
mellé rendeli az applikációkat és az expresszívebb festői 
gesztusokat, vagyis a beillesztett tárgyi elemek esetében 
a hangsúlyt nem az applikáció mivoltukra helyezi, mint 
korábban, így ezek nem konrasztként, újraértelmezőként, 
hanem organikus képalkotóként vannak jelen. Mindennek 
a festészetben, vagy inkább már a képzőművészetben 
(hiszen a combine painting tárgyak applikálása esetén bőven 
átlépi a dombormű határait) való köznyelvivé tétele pont 
annak a Rauschenbergnek a nevéhez fűződik, akit Birkás is 
lelkesen tanulmányozott főiskolai évei alatt, művészetének 
tanulságait továbbgondolva. 

Az évtized vége Birkás számára a tanulmányutak első, 
hangsúlyos időszakát is elhozta. 1978-ban kiállított a Fiatal 
Képzőművészek Stúdiója Párizsban, a Grand Palais-
ban. A megnyitóra a Stúdió szervezésében, a KISZ KB 
támogatásával 34 fi atal magyar képzőművész juthatott 
el, köztük Birkás is26. Nagy hatással volt rá a város egész 
légköre, valamint a múzeumokban a végre eredetiben 
látott klasszikus remekművek. A Mona Lisa reprodukciója 
a mai napig műtermének elmaradhatatlan része. Sikerült 
személyesen találkoznia a műtermeikben Nicolas 
Schöfferrel és Csernus Tiborral is. 1979 őszén pedig 
először jut ki Svédországba, Takács Lajos, a dunaújvárosi 
gyermekkori barát, emigráns gyűjtő és galerista jóvoltából. 
Takács meghívottjainak műtermet biztosít az alkotáshoz, 
közülük Birkás az első Magyarországról érkező festő. 
Ezután rendszertelen gyakorisággal évente, kétévente, 
háromévente visszatér Svédországba dolgozni. Ott sikerül 
1982-ben megnéznie Karel Appel egy kiállítását is, akivel 
majd személyesen is megismerkedik, sőt, saját eladott 
képeinek bevételéből egy festményét is megvásárolja. 
Stockholmban látja majd Kooning egy nagyszabású tárlatát 
is, 1983-ban.

26   (A. G.): Dunaújvárosi művész szobra Párizsban. Dunaújvárosi Hírlap, 
1978. 04. 25., 5.

of  the realised work (it was presented together with the 
school in 1980) broadened compared to the plan. Eight 
panels installed on each of  two opposing walls of  the inner 
courtyard repeated one another in a reverse sequence. Thus 
the increase and decrease changed interpretation, which 
became two-directional. (10-11. pic.)

In February 1978 the Uitz Hall housed Birkás’s imposing 
solo exhibition, which presented both new works and 
those made in the middle of  the decade. The organic 
extension of  the painterly toolkit which he had fully 
acquired was seen in the second half  of  the decade: the 
dynamic composition made rhythmic with colour surfaces 
was no longer organised from painted details only, but 
the glued-in paper and textile pieces, as well as printed 
patterns, appeared as equal components. The extremely 
lively Sunday (1978) is, inter alia, an excellent example. This 
type of  painting no longer descended directly from the 
collage of  the classical avant-garde, since the artist was not 
excited by either the abstract construction of  forms or the 
recontextualisation resulting from Dada, nor the Surrealist 
tradition, but he used the method of  combine painting, 
which regarded the applied parts in the painting as part of  
the homogenous composition and as one that belonged 
to the artistic tools. In a semiotic sense, he correlated the 
applications and the more expressive artistic gestures, 
namely in the case of  inserted material elements he did not 
lay emphasis on them as applications as earlier, and thus they 
are present as an organic compositional element and not 
as a contrast or reinterpretation. Making all this a standard 
language in painting or rather more in the fi ne arts (after 
all, in the case of  applying objects combine painting well 
exceeded the borderline of  reliefs) is directly connected 
to Rauschenberg, whom Birkás studied enthusiastically 
during his college years, developing further the lessons of  
Rauschenberg’s art.

The end of  the decade presented Birkás with the fi rst, decisive 
period of  study trips. The Studio of  Young Artists had an 
exhibition in the Grand Palais, Paris, in 1978. Organised 
by the Studio and supported by the Central Committee of  
the Young Communist League, 34 young Hungarian artists 
including Birkás were able to go.26 The whole atmosphere 

26   G. A., ‘Dunaújvárosi művész szobra Párizsban’ (A Dunaújváros Artist’s 
Statue in Paris), Dunaújvárosi Hírlap, 25.4.1978, p. 5.
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Úgy tűnik, hogy az intenzívebb találkozásai azokkal a 
nyugati irányzatokkal és ikonokkal, amelyek korábban 
habitusa okán is bátorították a korlátlan kifejezésre,  
rögtönzésre és automatizmusokra is épülő expresszív 
módszerek alkalmazására, művészi identitásának 
újragondolására késztették. Ezután egy olyan utat járt be 
az elkövetkezendő 4-5 év alatt, amelyen haladva – magát 
erőteljesen fegyelmezve – visszaszorította a karakteréből 
fakadó, kiemelkedő improvizatív képességeit. Ezzel 
egyidejűleg azonban beemelt a művészetébe egy új, a 
további életművet erősen meghatározó tematikát, az idő 
problematikáját.

Az idő mint főtéma – az „archeológiai ciklus”

Az 1980-as Dunaújvárosi Tavaszi Tárlaton jelentkezik 
először új korszakának első darabjaival – amiket a kritika 
eleinte némileg értetlenül fogad27. A közönség felülnézetből, 
madártávlati léptékre kicsinyített, leginkább régészeti ásatási 
területekre asszociáló képekkel találkozhatott a kiállításon. 
Az új művek első látásra erőteljesen különböztek a 70-es 
évek expresszív Birkás munkáitól. Alapvetően statikus, a 
festői gesztusokat, ecsetnyomokat szinte maradéktalanul 
nélkülöző, majdnem teljesen monokróm, hangvételükben 
visszafogott, plasztikus, applikációkkal és a festék 
formázásával kialakított képek voltak ezek. Felületeik 
mintha kizárólag tárgyak lenyomataiként jöttek volna létre, 
ugyanakkor a festék és az applikációk is rétegek egymásra 
rakódását sejtették. Mintha maga a festő bújt volna az 
archeológus szerepébe. Persze ha visszaemlékezünk az ezt 
megelőző 3-4 év sorozataira, láthatjuk, hogy a felhasznált 
eszközrendszer egyáltalában nem új Birkás művészetében, 
ami változott, hogy ekkortól egy új összefüggésben egy új 
tematikának a kibontását szolgálja. Hiszen jelen volt már 
festészetében a monokróm felé hajló redukció gondolata 
a Város a földben (1975) óta, amint a szintén az ezzel a 
képpel megkezdett nézőpontváltás (felülnézet) is. A 
befogadói pozíció hangsúlya már a néző térbeli mozgását 
a kompozíció részének tekintő Kibontakozásnak is egyik fő 
hatóeleme. Az, ahogyan a dombormű-együttes motívumai 
az alapsík mögül felsejlenek, majd kitüremkednek, szintén 
erősen emlékeztet arra, amint az „archeológiai ciklus” 
képeinek – homogenizáló alaptónusuk által egyetlen festett 

27   Á. Szabó János: Dunaújvárosi Tavaszi Tárlat. Uitz terem., Fejér Megyei 
Hírlap, 1980. 04. 29., 5.

of  the city, as well as the classical masterpieces, the originals 
of  which he at last saw in the museums, had a great 
infl uence on him. A reproduction of  Mona Lisa is still an 
inevitable part of  his studio. He managed to meet Nicolas 
Schöfferrel and Tibor Csernus in person in their studios.
For the fi rst time, in autumn 1979 he travelled to Sweden 
courtesy of  Lajos Takács, a childhood friend from 
Dunaújváros, an emigré collector and gallery owner. Takács 
provided a studio for those he invited and Birkás was the 
fi rst painter from Hungary. After that he returned to paint 
in Sweden with irregular frequency, annually or every two 
or three years. It was there in 1982 that he managed to 
see an exhibition of  Karel Appel, whom he would later 
meet. Moreover, he bought one of  his paintings from the 
income of  his own sold works. He would also see a large-
scale exhibition of  Kooning in Stockholm in 1983.

It seems that his more intensive encounters with the 
Western schools and icons which,  due to his disposition 
had earlier encouraged him vis-à-vis unlimited expression, 
improvisation and the application of  expressive methods 
built on automatisms, made him review his artistic identity. 
After that he took a path in the following 4-5 years on 
which – strongly controlling himself  – he suppressed his 
outstanding skills for improvisation, which derived from 
his character. At the same time, however, he included a 
new theme that strongly defi ned his further oeuvre, the 
problematics of  time.

Time as a main theme – the “archaeological cycle”

He presented the early works of  his new cycle for the fi rst 
time at the Dunaújváros Spring Exhibition in 1980. They 
were received by the critics somewhat uncomprehendingly.27 
At the exhibition the public was presented with works 
painted from a view above, reduced to a bird’s eye view 
which could be most of  all associated with archaeological 
excavation sites. At fi rst sight, the new paintings were 
decidedly different from Birkás’s expressive works of  
the 1970s. They were basically static, almost completely 
lacking in painterly gestures and brushstrokes. They were 
nearly all monochrome, sculptural paintings created with 
applications and the modelling of  paint, and were reserved 

27    János Á. Szabó, ‘Dunaújvárosi Tavaszi Tárlat. Uitz terem’ (Dunaújváros 
Spring Exhibition, Uitz Hall), Fejér Megyei Hírlap, 29.4.1980, p. 5.
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10. Kibontakozás / Unfolding, 1980, Dunaújváros
műkő / cast stone, 16 x (360 x 180) cm
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11. Kibontakozás / Unfolding, 1980, Dunaújváros (részlet / detail)
műkő / cast stone, 16 x (360 x 180) cm
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12. Feltárt terület / Explored Area, 1984
vegyes technika, farost /mixed media on fi breboard, 70 x 90 cm

magántulajdon / private property 
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felületté összefogott – „felszíne” alól a tárgyak, illetve a 
nyomok előtűnnek. Az applikációk ezzel a metódussal való 
szerves beépítése a képbe pedig nem más, mint a korábban 
már emlegetett combine painting színtiszta tanulsága.

A motivikus inspiráció forrásait is sejthetjük: Birkás 
szoros kapcsolatban állt a Dunaújváros római kori elődjét, 
Intercisát feltáró múzeummal: régészeti rajzolóként is 
dolgozott, és hetvenes évek végén Palotás Józseffel három 
korabeli kőfaragvány másolatának az elkészítésében is 
részt vett28. Ugyanakkor identitásbeli ösztönzés is hajtotta: 
a „semmiből született” város hazug képével a bronzkor óta 
lakott föld emlékezetét kívánta szembe szegezni29.

Az 1980-tól 1985-ig kibontott „archeológiai ciklus” voltaképp 
a combine paintingből továbbfejlesztett applikációs nyelv 
lehetőségeinek a feltárása, egy személyes eszközkészlet 
kialakítása. Ez az alkotói módszer persze nem enged 
meg olyan termékenységet, mint az improvizációra építő, 
rögtönzésszerű technika, de így is egy viszonylag sok képet 
felölelő műcsoportról beszélhetünk. Ez persze következik 
Birkásnak az alkotáshoz való viszonyából is. Ahogyan annak 
idején művészi programját megfogalmazta: „sokat dolgozni, 
egyetlen napot sem kihagyni.”30 A ciklus első darabjai 
közé tartoznak többek között a Jel a földön (1980), a Szürke 
légifelvétel (1980), vagy a Három évtized I-II-III. (1980). Utóbbi 
a Kibontakozásra emlékeztető narrativitást próbálgatva. 
Birkás hol egy lépéssel közelebb lép az absztrakcióhoz (pl. 
Romváros hajnalban, 1980), hol távolabb (Helyzetjelentés). Hol 
konkrét, felismerhető utalásokat alkalmaz, hol motivikus 
jellé redukál egy részletet és vándoroltatja azt képein – 
például az ásatásokat védő ponyvát feszítő zsinórok, és 
azok bujtatói: Eltűnő nyomok (1983); Kifeszített domborzat 
(1983); Galapagos (1985). Igyekszik mindent kipróbálni, 
a Lehatárolva (1980) dinamikusabb kompozíciójától és 
esztétizáló applikációitól, az Éjszakai jelek (1980) teljesen 
statikus és elemeiben redukált szerkesztésén át egészen a 
Feltárt terület (1984) (12. kép) az addigiaktól lényegesen eltérő 
applikáció-típusáig. Utóbbi útlezáró tábladarab nemcsak, 

28   Kosarat vivő lány, 1978; Intercisai oszlop, 1978; Hészionét megszabadí-
tó Héraklész, 1979; De Birkás korábban – társadalmi munkában – az egyik 
bemutatható állapotba hozott római kori műemlék lakóházhoz az épület 
ismertetésére szolgáló bronztáblát is tervezett.
29   Sasvári Edit: „Izgat a tárgyak túlélő képessége…”. (Beszélgetés Birkás 
Istvánnal). In: Uő. (szerk.): Birkás István. Budapest, 1998., 20.
30   Kemény Dezső: Mik a tervei 1976-ra? Megkérdeztük képzőművészein-
ket. Dunaújvárosi Hírlap, 1975. 12.30., 5.

in their tone. The surfaces seemed to have been created 
exclusively as imprints of  objects, while at the same time 
the paint and the applications also hinted at piling layers 
on one another – as if  the painter himself  had slipped 
into the archaeologist’s role. Of  course, if  the series of  
the preceding 3-4 years are remembered it can be seen that 
the employed toolkit was not at all new in Birkás’s art. The 
change was that from then on it served the development of  
a new theme in a new connection. After all, since Town in the 
Earth (1975) the idea of  reduction towards monochrome 
was present in his painting just as much as the change of  the 
point of  view (bird’s eye view) which began in this picture. 
The emphasis of  the recipient’s position was already a main 
effective element of  Unfolding, which regarded the viewer’s 
spatial movement as part of  the composition. The way the 
motifs of  the group of  reliefs come through from behind 
the basic plane then protrude strongly recalls how the 
objects and imprints – united into a single painted top layer 
by the homogenising basic tones – become visible from 
beneath the “surface” of  the works in the “archaeological 
cycle”. The organic inclusion of  the applications with this 
method in the painting was nothing other than the pure 
lesson of  combine painting mentioned earlier. The sources 
of  motivating inspiration can also be suspected. Birkás was 
closely connected with the museum excavating Intercisa, 
the Roman predecessor of  Dunaújváros. He also worked 
as an archaeological draughtsman and participated in 
making copies of  three Roman stone carvings with József  
Palotás at the end of  the 1970s.28 At the same time he was 
driven by an identity motivation – he wanted to set the 
false image of  the town “born from nothing” against the 
memory of  the land inhabited since the Bronze Age.29 The 
“archaeological cycle” between 1980 and 1985 actually 
explored the possibilities of  an applicational language 
developed further from combine painting and formed a 
personal toolkit. Naturally, this creative method does not 
allow an artist to be as productive as the improvisational 
technique, yet a group consisting of  relatively many 
paintings can be mentioned. Of  course, that resulted from 
Birkás’s attitude to painting – as he had stipulated his artistic 

28   Girl Carrying a Basket, 1978; Intercisa Pillar, 1978; Heracles Rescuing Hesione, 
1979. Earlier Birkás designed a bronze plaque as voluntary work for informa-
tion about a listed Roman era dwelling, which had been restored.
29   Edit Sasvári, ‘Izgat a tárgyak túlélő képessége…’ (The Ability of  Objects 
to Survive Fired my Imagination...) (Conversation with István Birkás) in: 
Sasvári (ed.), István Birkás. Budapest, 1998, p. 20.
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hogy a kép arányrendjétől eltérő léptékű, de Birkás nem 
is homogenizálja azt átragasztással, festéssel – hanem 
saját tárgyi minőségében illeszti a képmezőbe. Ez az egyik 
fontos jegy, ami már átvezet majd következő korszakába. 
A másik: a combine painting utáni eszközhasználatból 
következő szemiotikai rákérdezés a képkeret szerepére – 
ennek variációit látjuk pl. a Kellemetlen esemény és a Függőleges-
vízszintes című műveken. Amit ekkoriban készült munkáin 
egyértelműen megfi gyelhetünk: bármiféle térillúziót keltő 
festés szerepe kicsi és egyre kisebb, végül teljesen felülírja 
azt a plaszticitás, a konkrét tériség.

A ciklus hangvételét alapjában határozta meg a választott 
színhasználat: a korábbi szubjektív, a pillanat életörömét 
megjelenítő élénk koloritot felváltó tárgyszerű, komoly, 
öröknek tűnő zöldes-okker, zöldes-barna és szürkés-lila 
tónusok. A nézőpontváltás, a magasból, az égből való 
letekintés befogadói pozíciója, a nagy fi zikai távolság érzete 
időben is eltávolít a szemlélt földdarabtól, homályban 
hagyva így annak korát is, egybenyitva a jelent a múlttal 
– és ugyanakkor a jövővel. Találóan idézi tanulmány-
riportjában31 Sasvári Edit e ciklus apropóján Országh Lili 
gondolatait, aki saját városalaprajzai kapcsán élte meg 
ezt a hatást. Ennyiben – tehát optikai nézőpontjában 
és részben időfi lozófi ájában – távoli rokona ugyan 
Országh munkáinak Birkás ciklusa, azonban a képről való 
gondolkodásuk alapvetően különbözik. Amint a csak távoli 
tematikai párhuzama miatt említendő Gellér B. István-féle 
fi ktív Növekvő városban megjelenő narratív szemlélet és 
az egyéni mitológia által teremtett konceptuális univerzum 
is teljességgel idegen Birkás festészetének logikájától. 
Közben, 1981-ben, a székesfehérvári István Király 
Múzeumban Kovalovszky Márta rendezett számára egyéni 
kiállítást, amelyen nemcsak a korszakváltás utáni 1-2 
év műveit mutathatta be, de retrospektív jelleggel 1974-
től a korábbi periódus munkáit is. A fordulat termését 
a fővárosban is kiállíthatta: még ugyanabban az évben a 
Fényes Adolf  teremben szerepelt kizárólag 1980-81-es új 
munkákkal. 1983-ban pedig újabb önálló kiállítása nyílt 
az Uitz Teremben, amelyet Kovalovszky Márta nyitott 
meg. Az évtized közepéhez közeledve a jelentéstartalmak 
redukciójára törekedett – ezt mutatja pl. a Két pont (1984) 

31   Sasvári Edit: „Izgat a tárgyak túlélő képessége…”. (Beszélgetés Birkás
Istvánnal). In: Uő. (szerk.): Birkás István. Budapest, 1998., 20-22.

programme in the past: “To work a lot without missing a 
day.”30 The fi rst works in the cycle included Sign on Earth 
(1980), Grey Aerial Photograph (1980) and Three Decades I-II-
III (1980). The last-mentioned was echoing the narrative 
recalling Unfolding. Birkás sometimes took one step closer 
to abstraction (for example with Ruin City at Dawn, 1980) 
or one further away (Situation Report). He sometimes 
applied concrete recognizable references and sometimes 
reduced a detail to a motivational sign and made it appear 
in the picture in different places – for example, the ropes 
stretching the canvass protecting an archaeological site 
and their guys: Disappearing Traces (1983); Strung Terrain 
(1983); Galapagos (1985). He strove to experiment with 
everything from the more dynamic composition and 
aesthetising applications of  Impounded (1980), through the 
completely static composition reduced in its elements of  
Sign at Night (1980) to Explored Area of  1984, (12. pic.) 
which was essentially different from the previous in its 
type of  applications. Part of  a traffi c barrier in the last-
mentioned work was not only on a different scale from the 
proportional order of  the painting, nor was it homogenized 
by Birkás by gluing or painting over, but was inserted in the 
composition as a material element. This was an important 
attribute, which was already leading through to his next 
period. It involved raising the semiotic question about the 
role of  the compositional frame resulting from the use of  
tools in post-combine painting. Its variations can be seen, 
for example, in the works Unpleasant Incident and Vertical-
Horizontal. What can be clearly observed in his works 
created at this time is that the role of  painting evoking any 
kind of  spatial illusion is minor and diminishing, and fi nally 
plasticity, concrete spatiality, overwrites it completely.

The chosen use of  colours fundamentally defi ned the 
tone of  the cycle. The earlier subjective, bright palette 
representing the joy of  life of  the moment was changed 
by object-like, serious, seemingly everlasting greenish 
ochre, greenish brown and greyish purple tones.
The change of  viewpoint, the recipient’s position of  
looking down from above, from the sky, the feeling of  
great physical distance also detaches you in time from 
the observed piece of  land leaving in obscurity its age, 
opening together the present with the past and at the 

30   Dezső Kemény, ‘Mik a tervei 1976-ra? Megkérdeztük 
képzőművészeinket’ (What are Your Plans for 1976? We Asked Our Artists), 
Dunaújvárosi Hírlap, 30.12.1975, p. 5.
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című munka, vagy a Cím nélkül (1985) is. Ezeken a teljesen 
elvont, tisztán festett jelek (pl. kereszt) és az erőteljesen 
érzéki, komplex faktúrájú képmező ütköztetésével is 
kísérletezett.

Identitás és emlékezet: Kunmadaras

A nyolcvanas évek közepén újabb fordulat következett 
be az életművében. 1979-ben tért vissza először 
kisgyermekkora, eszmélése színhelyére, Kunmadarasra. 
Erről egy évtizeddel később így emlékezik: ”Az utóbbi évek 
legnagyobb élménye mégis az volt, hogy »hazataláltam« 
a szülőfalumba, Kunmadarasra. A poros utcák, korhadó 
kerítések, nádfedeles házak számomra mind a hajdani 
otthont jelentik: azokat a tárgyakat, amelyek valamiért 
nagyon fontosak.”32 „Rádöbbentem, ugyanazok a fák 
sorakoznak az út mentén, mint gyermekkoromban…”33 
Ez az érzelmi visszacsatolás újabb megerősítést jelentett 
számára abban, hogy a festészet univerzális nyelvéről 
való tudását a lokális kulturális emlékezet kiteljesítésére 
kell kamatoztatnia. A személyes emlékezet ily módon 
ért identitásfestészetté, amely pedig természetszerűleg 
illeszkedett az idő tematizálásához. 

Az „archeológiai korszak” nyelvi leleményei is az új 
program megjelenésével teljesedhettek ki igazán. Az 
1986-os, Uitz Teremben megrendezett megyei tárlaton 
mutatta be közönségnek először „fal-képeit”, amelyeken 
nádazott falrészlet-, vályog- és kőimitációkat, valamint öreg 
fadarabokat, tárgytöredékeket szerkeszt assemblage-zsá – 
például: Fal (1986), és Fal jelekkel (1986). A nézőpontváltás 
ismét radikális: közeli vagy félközeli pozícióból láthatjuk 
a felületek uralta „falak” részleteit. A látvány lezáratlan, 
bizonytalan hatást kelt a nézőben; a konkrét, ezért 
saját léptéküket és valóságukat beemelő fadarabok, 
tárgyrészletek, a valóságosan felhordott vakolatok, nádazott 
felületek semmiképp sem a festészet illuzionizmusát 
képviselik, de nem is a tiszta absztrakciót. Mindenesetre 
nem kívánják, sőt értelmezhetetlenné teszik a képkeretet, 
így ezeknek a munkáknak, néhány szemiotikailag elágazó 
típustól eltekintve nem lesz kerete. Kompozíciójukban 

32   Galambos Margit: Közelítések. Birkás István művészetéről. Művészet, 
1989/1., 33.
33   Stossek Mátyás: Ugyanazok a fák… Dunaújvárosi Hírlap, 1982. 05. 14., 5.

same time with the future. In her study-cum-report31 
referring to this cycle Edit Sasvári appropriately quoted 
the thoughts of  Lili Országh, who experienced this effect 
in connection with her own urban ground plans. Birkás’s 
cycle is distantly related to Országh’s works in its optical 
viewpoint and partly in its time philosophy, yet their 
thinking in terms of  a painting is fundamentally different. 
The same applies to the conceptual universe created by 
the individual mythology and the narrative approach in 
the fi ctitious Growing Town by István B. Gellér, which is 
referred to only because its distant thematic parallel is 
entirely different from the logic of  Birkás’s painting. 
Meanwhile, in 1981 Márta Kovalovszky staged a solo 
exhibition of  his works in the King Stephen Museum in 
Székesfehérvár, where he not only presented his works of  
1-2 years after the change of  the period, but also those from 
1974 as a retrospective. In addition, he was able to exhibit 
his works of  the change in the capital: in the same year his 
exclusively new works of  1980 and 1981were exhibited in 
the Adolf  Fényes Gallery. In 1983 another solo exhibition 
was staged in the Uitz Hall, which was opened by Márta 
Kovalovszky. Approaching the middle of  the decade he 
aimed at reducing the contents of  meaning. This is shown 
by Two Points (1984) as well as Without Title (1985). Here 
he experimented with setting the entirely abstract, purely 
painted signs (e.g. a cross) against the powerfully sensual 
composition of  a complex facture.

Identity and memory: Kunmadaras

Another change occurred in his oeuvre in the mid 1980s. 
He returned to the scene of  his childhood, Kiskunmadaras, 
for the fi rst time in 1979. As he recalled a decade later: “The 
greatest experience of  recent years was ‘fi nding my way 
home’ to my birthplace, Kunmadaras. The dusty streets, 
decaying fences and houses with thatched roofs always 
represent my former home: the objects which are very 
important for some reason.”32 “I realized that the same 

31   Edit Sasvári, ‘Izgat a tárgyak túlélő képessége…’ (The Ability of  Objects 
to Survive Fired my Imagination...) (Conversation with István Birkás) in: 
Sasvári (ed.), István Birkás. Budapest, 1998, p. 20-22.
32   Margit Galambos, ‘Közelítések. Birkás István művészetéről’ (Approach-
es: István Birkás’s Art), Művészet, 1/1989, p. 33.
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13. Madarasi fal / Madaras Wall, 1990
vegyes technika, farost /mixed media on fi breboard, 90 x 70 cm

magántulajdon / private property
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ugyanakkor a geometrizáló absztrakció minden tanulságát 
is hordozzák. Az applikációk egyben a személyes mitológia 
részei, amit sokszor majd maguk a címek is megörökítenek: 
Nagyapám széke (1987), Madarasi fal (1990) (13. kép). 
Birkás Kunmadarason gyűjtögetett gerendadarabokat, 
deszkákat, használati tárgytöredékeket épít a munkáiba. 
Ekkor még nyelvileg megőrizve azt a távolságot, amit az 
„archeológiai ciklus” esetében a fi zikai távolság illúziója, 
a madártávlat jelentett: hol egyszerűen, festett jelekkel 
(pl. Fal kék jellel, 1986) (14. kép), hol egy elidegenítő 
tárgymotívum, a korábban már hasonló céllal alkalmazott 
útlezáró tábladarab beemelésével (Fal csíkos jellel, 1986). 
Azáltal, hogy a konkrét elemek a képmérettel kombinálva 
meghatározott közelnézeti pozícióba kényszerítik a nézőt, 
egy furcsa képkivágat jellemzi ezeknek az éveknek a Birkás 
munkáit: a tágabb összefüggéseikben nem értelmezhető fal- 
és tárgyrészletek pedig így, a maguk érzéki konkrétságával 
együtt válnak absztrakttá. Esztétikai működésükben 
távoli rokonaiként az absztrakt kompozíciójú város- vagy 
tájfotóknak. Ugyanakkor, a tárgyi részletekre irányuló 
közelnézet fi gura és narratív elemek hiányában határozott 
csendéleti hatást is kelt. Ha lenne értelme ezen művek 
esetében műfajról beszélni, valahol a csendélet és a tájkép 
között célozhatnánk meg a defi níciót.

Birkást tulajdonképpen továbbra is az idő tárgyiasult 
jelenléte izgatja, egyes tárgyak létezésének az emberi élet 
hosszától messze eltérő időléptéke, aminek tanúsága 
többek közt a tárgyak, vagy akár a táj, a föld által megőrzött 
lenyomata a természet és az ember működésének. Az 
embert túlélő tárgyak művekbe emelésével próbálja 
biztosítani a viszonylagos öröklétét annak a világnak 
is, amelynek emlékezetét őrzik. Ebben segíti hozzájuk 
fűződő személyes viszonya is. „Csak részei vagyunk egy 
folyamatnak” – mondja erről.34

Az új ciklust képviselő, látszólag könnyebben dekódolható 
munkák recepciója mindenesetre a  korábbiakhoz képest 
egyértelműen pozitív.

Birkás 1987 novemberében súlyos autóbalesetet szenved, 
sokáig élet és halál közt lebeg. E váratlan számvetésre 
késztető állapot után így fogalmaz: „A balesetemből egy 
dolgot megtanultam: minden képet be kell fejeznem, 
amit kigondoltam, mert bármelyik délután elüthet egy 

34   Galambos Margit: Arcképvázlat Birkás Istvánról. Üst, 1986.11.15., 6.

trees lined the road as in my childhood...”33 This emotional 
feedback reinforced yet again the idea that he had to make 
good use of  his knowledge of  the universal language of  
painting for engaging with local cultural memory. Personal 
memory matured into identity painting in this way, which 
naturally fi tted in with selecting time as a theme.

The inventions of  the “archaeological cycle” could really 
be perfected with the appearance of  the new programme. 
At the county exhibition held in the Uitz Hall in 1986 he 
presented for the fi rst time his “wall pictures”, in which 
he constructed imitations of  thatched wall, sun-dried 
clay brick and stone fragments, as well as old wooden 
pieces and fragments of  objects into and assemblage, for 
example, Wall (1986) and Wall with Signs (1986). The change 
in viewpoint is again radical: the segments of  “walls” 
dominated by surfaces can be seen from a close or semi-
close position. The sight is not closed and has an effect of  
uncertainty on the viewer – the concrete pieces of  wood, 
parts of  objects, the genuinely applied plaster and thatched 
surfaces, which in their own scale and reality do not at all 
represent the illusion of  painting, nor pure abstraction. 
In any case, they do not require a compositional frame, 
moreover they make that uninterpretable, hence these 
works do not have frames, with the exception of  some 
semiotically branching off  types. At the same time, their 
composition has all the lessons of  geometrising abstraction. 
The applications represent parts of  personal mythology, 
which are often expressed by the titles: My Grandfather’s 
Chair (1987), Madaras Wall (1990). (13. pic.) Birkás inserted 
in his works pieces of  beams, boards and fragments of  
articles of  use he kept gathering in Kunmadaras. At this 
time he stylistically still preserved the distance which was 
meant by the illusion of  physical distance, the bird’s eye 
view in the case of  the “archaeological cycle” – sometimes 
simply with painted signs (e.g. Wall with Blue Signs, 1986) (14. 
pic.), sometimes by including an alienating object motif, a 
fragment of  a traffi c barrier, which he had already applied 
earlier with a similar aim (Wall with Striped Sign, 1986). 
Given that these concrete elements combined with the 
size of  the work force the viewer into a determined close-
up view, a strange compositional frame characterises these 
works: the fragments of  walls and objects, which cannot 
be interpreted in their broad connections, become abstract 

33   Mátyás Stossek, ‘Ugyanazok a fák…’ (The Same Trees...), Dunaújvárosi 
Hírlap, 14.5.1982, p. 5.
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14. Fal kék jellel / Wall with Blue Sign, 1986
vegyes technika, farost /mixed media on fi breboard, 80 x 60 cm

Körmendi-Csák Kortárs Képzőművészeti Gyűjtemény / Körmendi-Csák Contemporary Art Collection



39

autó. Hajt az idő.”35 Ennek megfelelően ezután még a 
korábbiaknál is többet dolgozik.

Birkás fokozatosan újabb ösvényeket nyit a maga defi niálta 
képalkotási útból. Az egyik általa feltárt lehetőségből 
kibontakozó műcsoport esetében kivonja a képnyelvből a 
konkrét tárgyak és konkrét anyagok mellett idézőjelként 
szolgáló festett jelet vagy elidegenítő tárgyi motívumot. 
Az így mindössze egy-két felülettípusra redukált képmezőt 
csupán egyetlen vagy alig néhány, de ezáltal még nagyobb 
hangsúlyt kapó tárgyapplikációval bontja meg. Ennek 
a rendkívül gazdag műtípusnak a főművei többek közt: 
Madarasi fal (1990), Nagyiváni faldarab (1990), Fehér fal 
Madarason, (1992) (15. kép), Jegyzet III. (1991), Jegyzet V. 
(1991) (16. kép), Időrágta (1992), Ajtó-fal (1993) (17. kép), 
Roncskép I. (1995). 

Egy másik műcsoport a korábban említett „idézőjel-
használat” továbbfejlesztése. Ezeknél a munkáknál a 
színhasználat, a festés vagy az elemek közös felületként 
való kezelése megint klasszikus értelemben vett képpé, 
egyetlen vizuális jellé fogja össze a műtárgyat, aminek 
ugyanakkor plasztikai értékei is hangsúlyosak – rendkívül 
kvalitásos példa erre a Házi oltár I. (1993) (18. kép), vagy a 
Házi oltár II. (1993).

De feltűnik a combine paintingből továbbfejlesztett 
assemblage-tól eltérő, inkább a klasszikus avantgárd 
tárgykollázsainak gyakorlatához visszacsatoló út is: a 
kizárólag tárgyakból való közvetlen képépítés, persze 
ez esetben hangsúlyosan azonos jelentés- és hangulati 
körből származó tárgyakból. Lenyűgöző példája ennek 
a metódusnak a Szekrény (1994) (19. kép), vagy épp a 
Barokkos doboz (2012) (20. kép) is, amelyek így érthető 
módon kapnak kivételesen kvázi keretet.

Birkás ifjú kora óta csodálattal néz az archaikus és törzsi 
kultúrák vizuális teljesítményére, így várható volt, hogy 
maga is megpróbálkozik eszközrendszerükből néhány 
hatóelemnek a saját művészetébe való beépítésével. Ami 
az életmű jelentős részében jelen van – már a bevezetőben 
szereplő Őrzőknél is láthattuk –, az idolszerű plasztikai 
formaképzés. A másik – Birkás munkáin a 90-es évektől 
több helyen megjelenő – innen eredeztethető eszköz: a főleg 
az afrikai törzsi művészet motívumkészletéből merített, 

35   Galambos Margit: Közelítések. Birkás István művészetéről. Művészet, 
1989/1., 33.

together with their own sensual concreteness. In their 
aesthetic function they represent distant relatives of  urban 
or landscape photographs with an abstract composition. At 
the same time, the close-up view directed at material details 
also creates the defi nite sensation of  a landscape in the 
absence of  fi gurative and narrative elements. If  there was 
a point in speaking about genre in the case of  these works, 
the defi nition could be painting to somewhere between a 
still life and a landscape. In effect, Birkás continued to be 
concerned about the materialised presence of  time, the 
time scale of  the existence of  individual objects, which was 
far different from the length of  human life. Evidence of  
this can be seen in the imprints of  objects or even the land 
preserved by the earth in the coexistence of  nature and 
man. By including the objects surviving man in his works 
he tried to secure relative eternity for the world whose 
memory these objects keep. His personal relationship with 
them helped him in doing this. “We are only parts of  a 
process,” Birkás once asserted.34 

In any case, the reception of  works representing the 
new cycle, which can seemingly be decoded more easily, 
was clearly positive compared to the ones in the past.
Birkás suffered a severe motor accident in November 
1987 and was between life and death for a long time. He 
remarked the following after the condition that induced 
an unexpected reckoning: “I’ve learnt one thing from 
the accident. I must fi nish every picture I have thought 
of  because a car may hit any afternoon. Time urges me 
on.”35 Consequently, he worked even more than before.He 
opened up gradually new paths on the way of  compositional 
imagery he himself  defi ned. In the case of  a group of  
works unfolding from the possibilities he himself  found, 
he excluded from the compositional language the painted 
sign or alienating material motif, which served as quotation 
marks beside the concrete objects and concrete materials. 
Thus he broke up the composition reduced to altogether 
one or two types of  surface with only a single or hardly 
any, but thus even more emphatic object applications. The 
main works of  this extremely rich group included Madaras 
Wall (1990), Nagyiván Wall Fragment (1990), White Wall in 
Madaras (1992) (15. pic.), Note III (1991), Note V (1991) 

34   Margit Galambos, ‘Arcképvázlat Birkás Istvánról’ (Portrait Sketch of  
István Birkás), Üst, 15.11.1986, p. 6.
35   Margit Galambos, ‘Közelítések. Birkás István művészetéről’ (Approach-
es: István Birkás’s Art), Művészet, 1/1989, p. 33.
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15. Fehér fal Madarason / White Wall in Madaras, 1991
vegyes technika, farost / mixed media on fi breboard, 160 x 115 cm

Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros / Institute of  Contemporary Art – Dunaújváros
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a fi gurális és az ornamentális grafi ka közt félúton lévő, a 
könnyed fi rkálás érzetét keltő rajzi elem. Kvalitásos példa 
erre az Emléktöredék III. (1994). Birkás az afrikai minták 
direktebb beemelésével is kísérletezik: V. J. Afrikai utazása 
I-II-III. (1996-1997).  Végül ennek az utóbbi kísérletnek 
a folytatását zsákutcának minősíti, de motivikus szinten, 
grafi kai elemként, „fi rkálásként” máig használja az afrikai 
vizuális nyelvből kisajátított egyszerű elemeket: lásd Kulcsi 
napok (1999) (21. kép), vagy Keretes doboz (2010).

Majdnem a „fal-képek” megjelenésével egy időben jelentek 
meg Birkás munkái közt a kisszobrok, amelyek ugyancsak a 
kunmadarasi tárgyi világ fa és fém elemeiből, töredékeiből 
épültek – kompozíciós elveikben a klasszikus avantgárd 
örököseként – a törzsi idolok logikáját is mintául véve. E 
máig tartó sorozat kvalitásos darabjai közül is kiemelendő 
az 1989-es Hajó (22. kép), az 1991-es Bika, vagy a 2002-es 
Székláb baba (23. kép). Ennek a plasztikai módszernek a 
monumentalizált változatai Birkás köztéri szobrai, a már 
tárgyalt Őrzők mellett a Figura (Dunaújváros, 1996) (24. 
kép) és a Jel (Hajdúszoboszló, 2002) is.

Az ismét felszínre törő expresszivitás

Amint a hetvenes években már láthattuk, Birkás részben 
ez irányú tehetségénél fogva, részben pedig habitusából 
is adódóan kiváló kolorista és elsőrangúan improvizál; 
szenvedélyességéből és szabadságvágyából következik 
kiemelkedő expresszív képessége. 

A 80-as évtized ezeknek az erényeknek a módszeres 
visszaszorításáról is szólt, részben attól is tartva – 
persze tévesen – hogy az automatizmusokkal is táplált 
expresszivitás mindenképp az 50-es 60-as évek amerikai 
és nyugat-európai expresszív irányzatainak a követését 
jelentené. Szerencsére egyetlen képességet sem lehet 
erővel elfojtani, így – mint látni fogjuk – a legkülönbözőbb 
módokon jelentek meg, majd nyertek újra teljes polgárjogot 
az expresszív megoldások Birkás művészetében. 

A forró nyarak a lakótelepi betonépületekben – így 
abban is, ahol Birkás műterme a mai napig található 
– elviselhetetlenek, ezért egy idő után családjával ő is 
igyekezett szert tenni egy Duna-parti nyaralóra. Végül egy 
kis kulcsi, roskadozó halászházat sikerült megszerezniük, 
amelyet az évek során saját kezűleg rakott rendbe. 
Ugyanakkor nyaranta ezen a helyen nincs lehetősége 

(16. pic.), Bitten by Time (1992), Door-Wall (1993) (17. pic.) 
and Wreck Image I (1995). Another group of  works showed 
the further development of  the earlier mentioned “use of  
quotation marks”. In these works the use of  colour and 
treating painting or the elements as a joint surface again 
rendered the work of  art into an image, a single visual sign in 
the classical sense, which at the same time had its emphatic 
sculptural values – extremely high quality examples are 
Home Altar I (1993) (18. pic.) and Home Altar II (1993). 
But the path which was rather connected with the practice 
of  classic avant-garde object collages and different 
from assemblage developed from combine painting also 
appeared: the construction of  the composition directly 
and only from objects, of  course in this case from objects 
which emphatically originated from an identical circle of  
meanings and atmosphere. Wardrobe (1994) (19. pic) and 
Baroque Box (2012) (20. pic.) are fascinating examples of  
this method, which understandably and exceptionally 
receive quasi frames.  From an early age Birkás has 
admired the visual achievement of  archaic and tribal 
cultures. Thus it was expected that he himself  would try to 
include a few components from their toolkit into his own 
art.  The idol-like structural creation of  forms is present 
in a signifi cant part of  his oeuvre and could already be 
seen in Keepers mentioned in the introduction. The other 
is a medium originating from there, which has appeared 
in several of  his works from the 1990s: a graphic element 
evoking the sensation of  effortless scribble derived from 
the motifs of  African tribal art, halfway between fi gu-
rative and ornamental graphic art. Memory Fragment III 
(1994) is a quality example. Birkás also experimented 
with a more direct inclusion of  African patterns – J.V.’s 
African Journey I-II-III (1996-1997). In the end he described 
the continuation of  the latter experiment as a blind 
alley, yet even now he still uses the simple components 
appropriated from the African visual language on the level 
of  motifs, as graphic elements and “scribbling” – see Days 
in Kulcs (1999) (21. pic.), and Framed Box (2010). Statuettes 
appeared among his works almost at the same time as 
the “wall pictures”. They were also constructed from 
the wooden and metal elements and fragments of  the 
Kunmadaras world of  materials as a classical avant-garde 
legacy in their compositional principles, while also taking 
the logic of  tribal idols as a model. The following deserve 
to be highlighted from among the high quality works of  
the series, which is still being continued: Boat made in 1989 
(22. pic.), Bull, 1991, and the Chair Leg Doll created in 2002 
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nagy méretű munkákat alkotni, vagy nagyobb apparátust 
használni. Csupán 1x2 méternyi tér áll a rendelkezésére és 
a szabadság. Mindehhez hozzászámítva az anyagszeretetét 
a matériához való vonzódását és az anyagok, technikák 
által való inspirálhatóságát, nem meglepő, hogy alig várta-
várja a kulcsi nyarakat, hogy a víz lerakta hordalékból 
képeihez válogathasson, homokot ragaszthasson, sarat 
formázhasson, deszkaképet festhessen. Ráadásul maga 
a deszkákból eszkábált, sárral tapasztott kunyhó is 
a kunmadarasihoz hasonló vizuális élmény számára, 
visszatérő inspiráció. Természetszerűleg itt születnek azok 
a művek (körülbelül 1996-tól) – Birkás által sokáig csak 
művészete melléktermékeinek minősítve –, amelyeken az 
expresszív gesztusokat és a gyors benyomásokra reagáló 
rögtönzéseket újból hagyja érvényesülni. Maga így beszél 
erről: „Az itt látható képeim Kulcson születtek, az a 
szituáció, hogy ülök a kertben a székemen és fi gyelem a 
környezetemet. Mert mindennap változik, láthatok ott 
füvet, virágokat, hallgathatom a madarak énekét, ezeket 
mind fogom és lejegyzetelem. Ha reggel öt órakor kiülök, 
akkor piros az egész kert, mert jön fel a nap, ilyenkor minden 
égő vörös, tehát a kép is az, mert a kert minden eleme 
szinte izzik.”36 Arról, hogy milyen technikával készülnek 
ezek az alkotások: „Mindennel, ami a kezembe kerül, 
tehát tussal, akvarellel, temperával, akrillal, olajjal. Nagyon 
oda kell fi gyelni, mert ha nem jegyzetelek elég gyorsan, 
akkor a piros ég gyorsan kékké válik és oda lesz az egész 
illúzió.”37  Vagyis: a friss benyomások, gyorsaság kényszere 
ismét szabadságra segítette az expresszív tehetséget.  
Így születnek Kulcson azóta is az életmű e szakaszának 
legexpresszívebb darabjai, Jegyzet vagy Napló címekkel. 
Mindössze létrejöttük napjának dátuma különbözteti 
meg címükben őket egymástól. Legutóbb például, 2016 
nyarán, egy tíz darabból álló, kisméretű, briliáns, játékosan 
absztrakt, expresszionista, papír kisszobor-sorozat (25. 
kép) készült. 

1997-1998-ban a nagyon erős kulcsi anyag hatása már 
megjelenik a műteremben is. Külön műcsoportot képez 
művészetében az a néhány plasztikailag a dombormű 
és az idol között elhelyezkedő munkája, amelyeken a 
tárgykollázs, az expresszív festésmód és a törzsi művészet 
ornamentális díszítésmódjára emlékeztető birkási fi rkálás 

36   Varga Zsófi a: Birkás először jegyzetel, aztán fest. Interjú a művésszel és 
az Iparkamara titkárával. Helyi Téma, 2010.05.12., 9.
37   Uott.

(23. pic.). Birkás’s public statues are the monumentalised 
versions of  this sculptural method – besides the already 
discussed Keepers, Figure (Dunaújváros, 1996) (24. pic) and 
Sign (Hajdúszoboszló, 2002).

Expressivity rising to the surface again

As could already be seen in the 1970s, partly due to his 
talent in this line and partly to his disposition Birkás is an 
excellent colourist and a fi rst rate improviser; his outstanding 
expressive ability ensues from his passion and thirst for 
freedom.  The 1980s were about methodically depressing 
these virtues, having been afraid, of  course mistakenly, that 
expressivity fed also by automatisms would mean following 
the American and west European expressive trends of  the 
50s and 60s. Fortunately no single ability can be stifl ed by 
force and as we’ll see expressive approaches appeared in 
the most varied forms and then gained ground in Birkás’s 
art. Hot summers in the concrete blocks of  housing estates 
are unbearable, just like in the one where Birkás’s studio 
can still be found. Therefore over time he and his family 
tried to acquire a holiday home by the Danube. In the end 
they managed to get hold of  a dilapidated fi sherman’s 
cottage in Kulcs, which he himself  was renovating for 
years. Yet he cannot create large-size works there or use 
large equipment. He only has the freedom of  a 1 x 2 metre 
space at his disposal. Considering his love of  and attraction 
to materials, his being inspired by materials and techniques, 
it is no surprise that he could and can hardly wait for the 
summers in Kulcs, so that he can select from the deposits 
left by the water for his works, glue sand, model mud and 
paint pictures on planks. In addition the cottage pieced 
together from planks and held together with mud is also a 
visual experience and recurring inspiration for him, similar 
to that of  Kunmadaras. Naturally, since around 1996 he 
has created works here which he qualifi ed for a long time as 
only the by-products of  art, in which he has let expressive 
gestures and improvisation reacting to fast impressions 
assert themselves again. He himself  talked about it: “My 
works which can be seen here were made in Kulcs. It is a 
situation when I am sitting on my chair in the garden and 
observe the environment. Because it changes every day. I 
can see grass, fl owers, can listen to bird song there and I 
make notes of  all that. If  I sit outside at fi ve in the morning 
the whole garden is red because the sun is rising. At that 
time everything is burning red and so is the picture, because 
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16. Jegyzet V. / Note V., 1991
vegyes technika, farost /mixed media on fi breboard, 40 x 30 cm

magántulajdon / private property
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egyszerre van jelen. E sorozat különösen szuggesztív 
darabjai: Maszk I. (1997), Maszk II. (1997) (26. kép), és a 
Valamilyen kereszt (1998). Azonban a szintézis egyik típusa 
is hamarosan megszületik. Birkás Az én huszadik századom 
(1998) című nagyméretű, Sopronban található triptichonján 
egyszerre alkalmazza a „fal-képein” kidolgozott nyelvet és 
a festett felület expresszív gesztusokkal való ornamentális 
homogenizálását. Ennek a metódusnak a későbbi 
leszármazottja – már a festői elem hangsúlyával – a Kicsi 
fakép (2000) (27. kép) is.

A szintézis egy másik sikeres útja a tisztán faelemekből 
épített kép nagyvonalú festői gesztusokkal való felülírása 
– ebből a típusból szintén több rendkívüli kvalitású darab 
született, többek közt a 4-es fakép (2000), a Fehérrel áthúzott 
fakép (2000) és a Kék keresztes fakép (2000) (28. kép). 

A 21. század: variációk a szintézisre – szabad színtézis-
változatok

Amint tehát megfi gyelhettük, a 90-es évek végétől, az 
ecset és az expresszív festésmód a műteremben is is-
mét egyenjogúvá vált a többi technikával és mód szer-
rel, ami fokozatos kompozíciós fordulatokkal is járt. 
Közben a személyes emlékezet is kezdett lassan elol-
dódni a Kunmadaras inspirálta identitás festészet 
apropóján kibontott képnyelvtől. A kompozíciók már 
nemcsak – mint a 90-es évek első felében – idézőjelként 
engedik meg a festői beavatkozást, a felület pedig már 
nemcsak jelentéshordozóként, hanem festői alapként 
is szolgálhat (például: Ennyi történt, 2003) (29. kép). 
Megjelenik, és fokozatosan uralkodóvá válik a munkák 
közt egy új kompozíciós séma is. A faelemekből épített 
művekhez hasonlóan, foltszerű, de a teljes képmezőt 
lefedő elemekből álló struktúra szervezi a képet – vagy 
dinamikusan, teljesen szabálytalan belső határvonalakkal, 
vagy statikusan, egy konstruktív rendszert létrehozva. 
Mindkét kompozíciótípusnak tulajdonsága lesz azonban, 
hogy mellérendelt funkcióban, azonos súllyal jelenhet meg 
bennük natúr faelem, festett applikáció, festett vagy fi rkált 
forma, vagy a korábbi „fal-képekből” ismert bármely 
felületképzési technika. Az elemek elrendezése egyaránt 
lehet mozaikszerű, kaleidoszkópszerű, de vízszintesek-
függőlegesek által szervezett is. A legutóbbi 3-4 év 
festői eszközhasználatát a visszafogottabb fogalmazású 

all the elements of  the garden are almost glowing.”36 About 
the technique he used he said: “Everything that comes to 
hand, ink, watercolour, tempera, acrylic and oil. I have 
to watch out, because if  I am not fast enough at noting 
them down the red sky quickly becomes blue and the 
whole illusion is lost.”37 That is the fresh impression and 
the pressure to be quick has again helped the expressive 
talent to be free. That is how the most expressive works 
of  this period in his oeuvre have been created in Kulcs 
ever since with the titles of  Note or Diary. Only the dates 
differentiate them in their titles from one another. For 
example, the most recent work, a small brilliant, playfully 
abstract, expressionist paper statuette series consisting of  
ten pieces, was made in summer 2016. (25. pic.) In 1997-98 
the effect of  the very strong Kulcs works already appeared 
in the studio, too. Some, plastically between a relief  and an 
idol, in which the collage of  objects, expressive painting 
and the Birkás-like scribble recalling the ornamental 
decorative way of  tribal art are present simultaneously, 
represent a special group of  works in his art. The especially 
suggestive pieces of  this series are Mask I (1997), Mask II 
(1997) (26. pic.) and Some Cross (1998). However, one type 
of  synthesis was soon born. Birkás’s large-size triptych My 
20th Century (1998), which is in Sopron, simultaneously 
applies the language he worked out in his “wall pictures” 
and the ornamental homogenisation with expressive 
gestures on the painted surface. A later descendant of  this 
method with the emphasis on the painterly element is the 
Small Wooden Picture (2000). (27. pic.) Another successful 
approach to the synthesis involved overwriting the picture 
constructed purely of  wooden elements with grandiose 
painterly gestures. Several extremely high quality works 
of  this type were also created, such as Wooden Picture No. 
4 (2000), Wooden Picture Crossed over White (2000) and the 
Wooden Picture with Blue Cross (2000). (28. pic.)

The 21st Century: variations on the synthesis – free 
synthesis variations

As we could see, the brush and the expressive painting 
method in the studio has regained equal rights with the 

36   Zsófi a Varga, ‘Birkás először jegyzetel, aztán fest. Interjú a művésszel és 
az Iparkamara titkárával’ (Birkás First Makes Notes, Then Paints. Interview 
with the Artist and the Secretary of  the Chamber of  Industry), Helyi Téma, 
12.5.2010, p. 9.
37   Ibid.
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17. Ajtó-fal / Door-Wall, 1993
vegyes technika, fa /mixed media, wood, 163 x 130 cm

Körmendi-Csák Kortárs Képzőművészeti Gyűjtemény / Körmendi-Csák Contemporary Art Collection
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képmezőbe illesztett kisszámú, viszont meghatározóan 
domináns színhasználattal élő festett elem kompozíciója 
uralja. Ezek a munkák sok esetben valós látványélmény 
által inspiráltak, mint például a rendkívüli fi nomságú év-
szakok sorozat: Az én tavaszom (2012) (30. kép), Az én 
nyaram (2012) (31. kép), Az én őszöm (2012) (32. kép), Az én 
telem (2012) (33. kép).

Két ciklusról különleges kvalitása miatt még feltétlenül meg 
kell emlékeznünk. Az egyik a 2002-es és 2003-as Kulcsi jegyzet 
sorozatok együttese (34-35. kép), amelyek – a korábbiaktól 
eltérően – összetépett színes festménydarabokból össze-
ragasztva készültek, az ekkoriban már képein is alkalmazott, 
fol tokból illesztett felületkompozíciók pendant-jaként, 
fan  tasz tikus dinamikával és expresszivitással. 

Némileg hasonló módon készült cipősdobozok belsejé-
 nek té pett papírdarabokkal való teleragasztásával és fes-
tésével az a papírszobor vagy három dimenziós papír kép-
kollekció is, amelynek utolérhetetlen frissessége és kifeje-
zőereje is mét csak a rögtönzés dominanciájának kö szön-
hető (36-37. kép).

Végigtekintve az eddigi oeuvre-öt, kijelenthetjük: Birkás 
István sajátosan egyéni életművének logikája a műveket két 
meg határozó csoportra bontva érthető meg a legjobban. 
Az egyik műcsoportot a habitusából és tehetségéből ere-
dően expresszív, az emócióra és a rögtönzésre épü lő ki feje-
zésmódot képviselő munkák fémjelzik. A másik műcsoport 
kiindulópontja a Kunmadarashoz kötődő sze mélyes emlé-
kek inspirálta identitásfestészet, aminek a valódi mozgatója 
az idő tematizálása, az elmúlás problematikája. Az életmű 
legutóbbi 15-20 éve pedig a két metódus alkal mazása 
során kikísérletezett és kibontott nyelvi elemek fokozatos 
szintézisének a története.

Társadalmi szerepvállalás – retrospektív megjegyzés

Egy Birkás István művészetét tárgyaló tanulmánynak 
– úgy gondolom – nem közvetlen témája Birkás 
művészetszervező tevékenysége. Ez irányú munkássága 
azonban oly mértékben meghatározta Dunaújváros 
művészeti életének és intézményrendszerének alakulását, 
hogy pár sorban, jelzésszerűen illik erről megemlékeznünk. 
Birkás folyamatosan vállalt közösségi és közéleti feladatokat 
a városban. Már főiskolás korában részt vett a helyi 
sajtóban zajló ún. Csend-vitában, ami azt fi rtatta, hogy 

other techniques and methods since the end of  the 1990s, 
and has been accompanied by gradual compositional 
changes. Meanwhile, personal memory started slowly to 
slip away from the compositional language which unfolded 
due to identity painting inspired by Kunmadaras. The 
compositions do not allow – as in the fi rst half  of  the 90s 
–painterly intervention only as a quotation mark and the 
surface are able to serve not only as a carrier of  meaning 
but also as a painterly basis (for example, So Much happened, 
2003). (29. pic.) A new compositional scheme also appears 
and becomes dominant. Similarly to the works constructed 
from wooden elements, a patch-like structure though 
covering the whole composition organises the picture 
either dynamically, with completely irregular interior 
dividing lines, or statically creating a constructive system. 
Both compositional types, however, can be characterised 
by the fact that untreated wooden components, painted 
applications, painted or scribbled forms or any surface-
creating technique known from the earlier “wall pictures” 
may appear in equal proportions in the supplementary 
functions. The arrangement of  the components may be 
like mosaics or a kaleidoscope, or organised by horizontal 
and vertical lines. The painterly toolkit of  the last 3-4 
years has been dominated by the composition of  a 
small number of  painted elements, yet with the use of  
signifi cantly dominant colours, which are inserted in the 
more restrained pictorial composition. In many cases these 
works were inspired by a real visual experience, such as 
the extremely fi ne series of  seasons: My Spring (2012) (30. 
pic.), My Summer (2012) (31. pic.), My Autumn (2012) (32. 
pic.) and My Winter (2012). (33. pic) Due to their particular 
quality, two cycles must be mentioned. One is the group of  
the Kulcs Notes series (34-35. pic.) of  2002 and 2003, which 
unlike the earlier works were made by gluing torn pieces of  
colour paintings as a pendant to the surface compositions 
joined by pieces and already applied very dynamically and 
expressively in other works of  his at that time. The paper 
statue or three dimensional paper picture collection was 
made in a somewhat similar way with painting and gluing 
torn pieces of  paper in the interior of  shoe boxes. Their 
agility and expressiveness were again due to the dominance 
of  improvisation. (36-37 pic.)

Looking at his oeuvre so far, we can say that the logic of  
István Birkás’s specifi cally individual oeuvre can be best 
understood by dividing his works into two signifi cant 
groups. One includes works representing a mode of  
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18. Házi oltár I. / Home Altar I., 1993
vegyes technika, farost /mixed media on fi breboard, 86 x 50 cm

magántulajdon / private property
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miért nincs a városban akkoriban művészeti élet. 1972-től 
1989-ig vezette az Amatőr Műhelyt, ami egyszerre funk-
cionált szakkörként és szellemi alkotóműhelyként, és a 
város következő művészgenerációjának a kinevelője is volt 
egyben. Amikor megszűnt a Képcsarnok városi üzlete, 
művésztársaival38 létrehozta az Y Galériát. 

Birkás ott volt a dunaújvárosi Nemzetközi Acélszobrász 
Alkotótelep és Szimpozion kezdeményezői között is, a 
Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújváros ideája pedig 
Ta kács Lajos és az ő fejében fogant meg először. Az 
Intézet létrehozásán munkálkodó Modern Művészetért 
Közalapítvány kurató riumának elnökeként pedig keményen 
dolgozott, amíg csak az intézmény létre nem jött. A 
rendszerváltozás idején néhány hónapig önkormányzati 
képviselőséget is vállalt, sőt a kulturális bizottság elnöke 
is volt. A kuratóriumi el nökségről való lemondása után 
visszahúzódott a közé let től, energiáit azóta kizárólag a 
műtermében folyó mun kának szenteli.

38   A másik két értelmi szerző Friedrich Ferenc és Palotás József. Az alko-
tóközösségbe az indulás előtt meghívták még Tornay Endre Andrást, Ujházy 
Pétert, Bodóczky Istvánt és Zoltán Pétert.

expression based on expressivity, emotion and improvision 
due to the artist’s disposition and talent. The starting point 
of  the other group is identity painting inspired by personal 
memories of  Kunmadaras. Its real mover involves the 
thematization of  time and the problematics of  passing 
away. The last 15-20 years of  the oeuvre represent the 
history of  a gradual synthesis of  the language elements 
experimented with and developed through the application 
of  the two methods.

Social responsibility – a retrospective note

Arguably a study discussing István Birkás’s art ought 
not to specifi cally include Birkás’s art organising activity. 
However, his work in this respect has so deeply determined 
the development of  artistic life and institutional system in 
Dunaújváros that it should be noted, if  only briefl y in a few 
lines. Birkás has continuously undertaken tasks concerning 
the community and public life in the town. As early as when 
he was a college student he participated in the so-called 
Silence debate conducted in the local press, which asked 
why there was no art life in the town at the time. From 1972 
to 1989 he was in charge of  the Amateur Studio, which 
functioned both as an art club and an intellectual creative 
studio, in addition to nurturing the town’s next generation 
of  artists. When the outlet of  the national network of  Art 
Galleries stopped operating in the town, together with his 
fellow artists38 he established Gallery Y. Birkás can also be 
found among those who initiated the International Steel 
Sculptors’ Workshop and Symposium in Dunaújváros. He 
and Lajos Takács were the fi rst to put forward the idea 
of  an Institute of  Contemporary Art – Dunaújváros. And 
as president of  the trustees of  the Public Foundation 
for Modern Art involved in establishing the Institute he 
worked hard until the Institute was set up. At the time of  
the 1989-90 political changes he assumed the task of  being 
a local councillor for a few months. Moreover, he was also 
president of  the local authority’s cultural committee. After 
his resignation from the presidency he withdrew from 
public life and since then he has devoted all his energy to 
his creative work in his studio. 

38   The other two initiators were Ferenc Friedrich and József  Palotás. 
Before the launch they invited Endre András Tornay, Péter Ujházy, István 
Bodóczky and Péter Zoltán to join the creative community.
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19. Szekrény / Wardrobe, 1994
vegyes technika, fa /mixed media, wood, 110 x 86 cm

Kovács Gábor Művészeti Alapítvány / Kovács Gábor Art Foundation
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20. Barokkos doboz / Baroque Box, 2012
festett fa / wood, painted, 26 x 34,5 x 15,5 cm
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21. Kulcsi napok / Days in Kulcs, 1999
festett fa / wood, painted, 16,5 x 69 cm
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22. Hajó / Boat, 1989
festett fa / wood, painted, 42 x 40 cm
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23. Székláb baba / Chair Leg Doll, 2002
festett fa / wood, painted, 37 x 12 x 12 cm
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24. Figura / Figure, 1996, Dunaújváros
acélöntvény / cast steel, 255 cm
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25. Színes bábuk (balról jobbra) IX., VI., VII. / Colourful Puppets, (from left to right) IX., VI., VII., 2016
vegyes technika, papír /mixed media, paper, 23 x 11 cm
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26. Maszk II. / Mask II., 1997
vegyes technika, fa /mixed media, wood, 40 x 38 cm

magántulajdon / private property
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27. Kicsi fakép / Small  Wooden Picture, 2000
vegyes technika, fa /mixed media, wood, 34 x 23 cm
Rotter Csaba tulajdona / property of  Csaba Rotter
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28. Kék keresztes fakép / Wooden Picture with Blue Cross, 2000
vegyes technika, fa /mixed media, wood, 62 x 41 cm

Kiss Gábor Iván Gyűjtemény / Gábor Iván Kiss Collection
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29. Ennyi történt / So Much happened, 2003
vegyes technika, fa /mixed media, wood, 49 x 40 cm

magántulajdon / private property
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30. Az én tavaszom /  My Spring, 2012
vegyes technika, fa /mixed media, wood, 110 x 55 cm
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31. Az én nyaram /  My Summer, 2012
vegyes technika, fa /mixed media, wood, 110 x 55 cm
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32. Az én őszöm /  My Autumn, 2012
vegyes technika, fa /mixed media, wood, 110 x 55 cm
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33. Az én telem /  My Winter, 2012
vegyes technika, fa /mixed media, wood, 110 x 55 cm
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34. Kulcsi jegyzet XV. /  A Note from Kulcs XV., 2002
vegyes technika, papír /mixed media, paper, 50 x 40 cm



65

35. Kulcsi Jegyzet XIX. / A Note from Kulcs XIX., 2003
vegyes technika, papír /mixed media, paper, 50 x 40 cm



66

36. S. Box / S. Box, 2006
papír / paper, 16, 5 x 28 x 9,5 cm
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37. Together Friends doboz / Together Friends Box, 2009
papír / paper, 18 x 35 x 11 cm
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38. Táj-tó-madár / Landscape-Lake-Bird, 1976
olaj, farost / oil on fi breboard, 90 x 120 cm

Várnai Gyula tulajdona / property of  Gyula Várnai
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39. Sárguló föld / Yellowing Land, 1977
olaj, farost / oil on fi breboard, 70 x 100 cm

Kiss Gábor Iván Gyűjtemény / Gábor Iván Kiss Collection
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40. Kék-zöld bagatell / Blue-Green Bagatelle, 1978
vegyes technika, farost /mixed media on fi breboard, 40 x 40 cm

Kiss Gábor Iván Gyűjtemény / Gábor Iván Kiss Collection
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41. Táj ablakból / Landscape from the Window, 1979
tempera, farost / tempera on fi breboard, 50 x 70 cm

magántulajdon / private property
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42. Öreg fal / Old Wall, 1987
vegyes technika, farost /mixed media on fi breboard, 145 x 85 cm

Szent István Király Múzeum / King Saint Stephen Museum (Székesfehérvár)



73

43. Enyészet II. / Decay II., 1988
vegyes technika, farost /mixed media on fi breboard, 73 x 60 cm

magántulajdon / private property
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44. Roncskép I. / Wreck Image I., 1995
vegyes technika, farost /mixed media on fi breboard, 92 x 60 cm

magántulajdon / private property



75

45. Jegyzet 98. 07. 01. / Note 01. 07. 98., 1998
vegyes technika, papír /mixed media, paper, 50 x 40 cm



76

46. Jegyzet 98. 08. 13. / Note 13. 08. 98., 1998
vegyes technika, papír /mixed media, paper, 50 x 40 cm



77

47. Jegyzet 98. 05. 19-én / Note 19. 05. 98., 1998
vegyes technika, papír /mixed media, paper, 50 x 40 cm



78

48. Napló 98. 08. 03. / Diary 03. 08. 98., 1998
vegyes technika, farost /mixed media on fi breboard, 80 x 60 cm



79

49. Napló 98. 07. 16. / Diary 16. 07. 98., 1998
vegyes technika, farost /mixed media on fi breboard, 80 x 60 cm



80

50. Napló 98. 08. 23. / Diary 23. 08. 98., 1998
vegyes technika, farost /mixed media on fi breboard, 80 x 60 cm



81

51. Kulcsi jegyzet VII. / A Note from Kulcs VII., 2002
vegyes technika, papír /mixed media, paper, 50 x 40 cm
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52. Kulcsi jegyzet VIII. / A Note from Kulcs VIII., 2002
vegyes technika, papír /mixed media, paper, 50 x 40 cm

Kiss Gábor Iván Gyűjtemény / Gábor Iván Kiss Collection



83

53. Kulcsi jegyzet XXIII. / A Note from Kulcs XXIII., 2003
vegyes technika, papír /mixed media, paper, 50 x 40 cm

Kiss Gábor Iván Gyűjtemény / Gábor Iván Kiss Collection
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54. Október végén, november elején / At the End of  October, Early November, 2003
vegyes technika, fa /mixed media, wood, 90 x 60 cm

magántulajdon / private property 
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55. Repülő / Flyer, 2003
festett fa / wood, painted, 57,5 x 47 x 46 cm



86

56. Allergia ellenes doboz / Anti-Allergy Box, 2006
papír / paper, 16 x 29 x 8,5 cm



87

57. Barnás-fehéres box / Brownish-Whitish Box, 2006
festett fa / wood, painted, 19,5 x 35 x 12 cm



88

58. Piros fi gura I. / Red Figure I., 2007
festett fa / wood, painted, 51 x 11 x 17,5 cm
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59. Kulcsi kert hajnali fényben / Garden in Kulcs in Dawn Light, 2007
vegyes technika, papír /mixed media, paper, 50 x 40 cm

Ordas István tulajdona / property of  István Ordas
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60. Tomy doboz / Tomy Box, 2009
vegyes technika, papír /mixed media, paper, 14 x 32 x 11,5 cm



91

61. Meghívó doboz / Invitation Box, 2008
vegyes technika, papír /mixed media, paper, 18,5 x 30 x 10,5 cm
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62. Zöld doboz / Green Box, 2009
papír / paper, 18 x 29 x 10 cm
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63. Zenélő-híd-doboz / Music-Bridge-Box, 2008
papír / paper, 30 x 56 x 9 cm



94

64. Festett doboz / Painted Box, 2009
vegyes technika, papír /mixed media, paper, 19 x 32 x 10,5 cm



95

65. „X”, 2015
vegyes technika, fa /mixed media, wood, 40 x 28 cm



96

66. Fehér négyzet  / White Square, 2015
vegyes technika, fa /mixed media, wood, 39 x 25 cm



97

67. Szürke, sárga csíkos kép / Gray, Yellow Striped Picture, 2015
vegyes technika, fa /mixed media, wood, 40 x 25 cm



98
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Tanulmányok / Education

1967-től 1969-ig a Magyar Képzőművészeti Főiskola 
festő szakának hallgatója.

From 1967 to 1969 he is a student in the Painting Program of  the 
Hungarian Academy of   Fine Arts.

Díjak, ösztöndíjak / Awards and Scholarships

1973-1975 Derkovits-ösztöndíj / Derkovits Scholarship

1997 Pollock-Krasner Foundation-ösztöndíj / Pollock-
Krasner Foundation Grant

2003 Pollock-Krasner Foundation-ösztöndíj / Pollock-
Krasner Foundation Grant

2004 Munkácsy Mihály-díj / Munkácsy Mihály Prize

Művek közgyűjteményekben / Works in Public 
Collections

Budapesti Történeti Múzeum - Kiscelli Múzeum / 
Budapest History Museum - Kiscell Museum (Budapest)

Kortárs Művészeti Intézet / Institute of  Contemporary Art 
(Dunaújváros)

Szent István Király Múzeum / King Saint Stephen Museum 
(Székesfehérvár)

Köztéri művek / Works in Public Space

Kibontakozás / Development (műkő / cast stone, 1980, 
Dunaújváros)

Őrzők I-III. / Keepers I-III. (poliészter / polyester, 1992, 
Dunaújváros)

Figura / Figure (acélöntvény / cast steel, 1996, 
Dunaújváros)

Jel / Sign (kovácsoltvas / wrought iron, 2002, 
Hajdúszoboszló)

Válogatott egyéni kiállítások / Selected Solo 
Exhibitions

1970 Dunaújváros, Vasmű Klub

1972 Székesfehérvár, Megyei Művelődési Központ

1973 Budapest, Ferencvárosi Pincetárlat

1975 Komló, Május 1. Művelődési Központ Kiállítóterme

1976 Budapest, Rákospalota, Lila Iskola

1976 Ajka, Művelődési Ház

1976 Veszprém, Megyei Művelődési Központ

1976 Balatonfüred, Balatoni Galéria (Borbás Tiborral)

1977 Székesfehérvár, Megyei Művelődési Központ 

1977 Dunaújváros, Munkás Művelődési Központ

1978 Dunaújváros, Uitz Terem

1978 Velence, Kápolna Galéria (Palotás Józseffel)

1981 Székesfehérvár, István Király Múzeum

1981 Budapest, Fényes Adolf  Terem

1983 Dunaújváros, Uitz Terem

1983 Budapest, Átrium Hyatt Szálló (Friedrich Ferenccel  
         és Palotás Józseffel)

1994 Budapest, Vigadó Galéria

1998 Budapest, Budapest Art Expo ’98, Körmendi
         Galéria, Műcsarnok

1998 Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum

1999 Budapest, Pest Center Galéria

2000 Sopron, Körmendi Galéria – Artner-palota

2000 Hajdúszoboszló, Szoboszlói Galéria

2003 Sopron, Hajnóczy-ház 

2004 Kecskemét, Kortárs Galéria Műkereskedés

2005 Budapest, Múzsa Galéria
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2005 Debrecen, Mű-Terem Galéria

2006 Rácalmás, Jankovich Kúria

2006 Dunaújváros, Kortárs Művészeti Intézet (Rohonczi 
         Istvánnal és Várnai Gyulával)

2007 Budapest, Múzsa Galéria (Palotás Józseffel)

2008 Budapest, Körmendi Galéria

2009 Rimaszombat (SK), Városi Galéria

2010 Budapest, 20’21 Galéria

2010 Sopron, Körmendi Galéria

2017 Dunaújváros, Kortárs Művészeti Intézet

Válogatott csoportos kiállítások / Selected Group 
Exhibitions

1969 Salgótarján, Művészeti Klub

1969 Dunaújváros, Kiállítási Terem

1969 Székesfehérvár, István Király Múzeum

1970 Dunaújváros, Kiállítási Terem

1970 Szeged, Móra Ferenc Múzeum Képtára

1970 Dunaújváros, Kiállítási Terem

1970 Székesfehérvár, István Király Múzeum

1971 Dunaújváros, Kiállítási Terem

1971 Székesfehérvár, István Király Múzeum

1972 Dunaújváros, Kiállítási Terem

1972 Székesfehérvár, István Király Múzeum

1972 Dunaújváros, Uitz Terem

1974 Leningrád (SU) Ermitázs

1974 Dunaújváros, Uitz Terem 

1975 Dunaújváros, Uitz Terem

1976 Szombathely, Derkovits Gyula Általános Iskola

1976 Dunaújváros, Uitz Terem

1978 Párizs (F), Galeries Nationales du Grand Palais

1978 Arras (F), Musée d’Arras

1978 Mór, Lamberg kastély

1978 Dunaújváros, Uitz Terem

1979 Székesfehérvár, Csók István Galéria

1980 Wilhelmshaven (D), Kunsthalle

1980 Dunaújváros, Uitz Terem

1982 Södertälje (S), Konsthall

1982 Dunaújváros, Uitz Terem

1984 Koppenhága (DK), Klosterstrada Galerie 

1985 Stockholm (S), Art Invest Galerie

1985 Dunaújváros, Uitz Terem

1985 Rotterdam (NL), De Klimmende Bever Culture 
         Centrom

1986 Emmerich (D), Rheinmuseum

1986 Tiel (NL), Agnietenhof  Galerie

1986 Antwerpen (B), Districhthus

1987 Szeged, Móra Ferenc Múzeum Képtára

1988 Ulft (NL), Galerie bij de Boeken 

1988 Budapest, Műcsarnok

1988 Arpajon (FR), Galerie d’Arpajon

1992 Nagyatád, Művelődési Ház

1993 Böblingen (GER), Kunstferein

1994 Berlin (GER), Haus Ungarn

1994 Budapest, Art Expo Budapest, Hungexpo

1994 Heidelberg (GER), Fax Art
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1995 Komárno (SK), Galeria T

1999 Csíkszereda (RO), Csíki Székely Múzeum 

2000 Budapest, Art Budapest 3., Hungexpo

2000 Hajdúszoboszló, Szoboszlói Galéria

2001 Budapest, Godot Galéria

2001 Tallinn (EST), Tallinn Art Hall

2002 New Delhi (IND), Hungarian Cultural Centre

2002 Szekszárd, Művészetek Háza

2004 Hajdúszoboszló, Szoboszlói Galéria

2004 Budapest, Körmendi Galéria

2004 Győr, Városi Múzeum Képtára

2004 Budapest, Vigadó Galéria

2005 Szekszárd, Művészetek Háza

2005 Vojvodina (SRB), Galerija SULUV

2006 Budapest, VAM Design Center

2006 Budapest, Artszem Modern Művészeti Galéria

2006 Budapest, Körmendi Galéria

2008 Budapest, Vízivárosi Galéria

2008 Debrecen, Kölcsey Központ

2009 Budapest, Art 9 Galéria

2009 Dunaújváros, Kortárs Művészeti Intézet

2009 Pozsony (SK), Danubiana  Meulensteen  Art 
         Museum

2010 Debrecen, MODEM

2010 Dunaszerdahely (SK), Kortárs Magyar Galéria

2010 Dunaújváros, Kortárs Művészeti Intézet

2011 Temesvár (RO), Temesvári Szépművészeti Múzeum

2011 Budapest, Vízivárosi Galéria

2011 Budapest, Rákospalotai Múzeum

2012 Budapest, Budapest Galéria

2013 Budapest, Rákospalotai Múzeum

2014 Szombathely, Szombathelyi Képtár

2014 Brüsszel (B), EU Parlament, Antal József  Terem

2014 Tihany, Tihanyi Bencés Apátság

2015 Szeged, REŐK Palota

2015 Budapest, Műcsarnok

2015 Budapest, Fuga Galéria

2016 Kaposvár, Vaszary Képtár

2016 Dunaújváros, Kortárs Művészeti Intézet

2016 Budapest, Pesti Vigadó 

2016 Budapest, Klebelsberg Kultúrkúria

2016 Budapest, Műcsarnok
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Összegyűjtött irodalom / Collected Bibliography 

(S. n.): Dunaújvárosi művészek Salgótarjánban. Nógrád, 1969. 04. 10., 4.
(m): Dunaújvárosi művészek. Nógrád, 1969. 04. 25., 5.
Sütő Enikő: Dunaújvárosi képzőművészek. Birkás István. Dunaújvárosi Hírlap, 1969. 08. 26., 5.
(S. n.): Megtörtént a zsűrizés. Dunaújvárosi Hírlap, 1969. 09. 26., 5.
Kemény Dezső: Nézni? Nem. Látni! Megnyílt a Dunaújvárosi Őszi tárlat. Dunaújvárosi Hírlap, 1969. 11. 07., 5.
(S. n.): Képzőművészeink a székesfehérvári tárlaton. Dunaújvárosi Hírlap, 1969. 11. 11., 5.
(S. n.): Stúdió-díj és tárlat. Dunaújvárosi Hírlap, 1970. 07. 17., 2.
(S. n.): Birkás István kamaratárlatán. Dunaújvárosi Hírlap, 1970. 09. 29., 5.
Nagy Jenő: Utószó egy kamarakiállításhoz. Dunaújvárosi Hírlap, 1970. 10. 13., 5.
Miskolczi Miklós: A Dunaújvárosi Képzőművészek V. Kiállításán.  Dunaújvárosi Hírlap, 1970. 11. 17., 5.
Kemény Dezső: Megyei képzőművészeti kiállítás. Dunaújvárosi Hírlap, 1970. 12. 11., 5.
Bojár Iván: Kiállításról kiállításra. Magyar Hírlap, 1971. 11. 02., 6.
Sütő Enikő: Bemutatkozik Fehérváron. A legifjabb dunaújvárosi művész. Dunaújvárosi Hírlap, 1972. 09. 07., 5.
(S. n.): Birkás István kamarakiállítása Székesfehérváron, Dunaújvárosi Hírlap, 1972. 09. 05., 5.
Pálfalvi János: A magányos néző drámája. Dunaújvárosi Hírlap, 1972. 09. 15., 5.
Zsiday Csaba: Mecénás a város. Fejér Megyei Hírlap, 1972. 11. 04., 5.
Sütő Enikő: Dunaújvárosi képzőművészek VII. Öszi Tárlata. Dunaújvárosi Hírlap, 1972. 11. 05., 5.
Pálfalvi János: Dunaújvárosból is jó a kilátás a világra. Birkás István budapesti tárlatmegnyitója apropóján. Dunaújvárosi Hírlap, 1973. 02. 09., 5.
Aczél Gábor: Bizakodás és kétségek – színekben elmesélve. Dunaújvárosi Hírlap, 1973. 02. 20., 5.
(S. n.): Alkotó ambíciók színtere. A Fiatalok Stúdiójának kiállítása. Dunaújvárosi Hírlap, 1973. 04. 29., 5.
Kemény Dezső: Műteremben mégiscsak más. Dunaújvárosi Hírlap, 1973. 10. 09., 5.
Pálfalvi János: Ifjú művészeink munkái előtt. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója pályázatának tárlata. Dunaújvárosi Hírlap, 1974. 05. 07., 5.
(S. n.): Dr. Mócsy András akadémikus hétfőn adja át városunk első műemléki bemutató épületét. Dunaújvárosi Hírlap, 1974. 08. 23., 5.
(S. n.): Művészeti alkotások - megőrzésre. Dunaújvárosi Hírlap, 1974. 10.11., 5.
Kemény Dezső: Őszi tárlat. Dunaújvárosi Hírlap, 1974. 11. 12, 5.
(S. n.): Derkovits-díjas festőművész kiállítása. Dunántúli Napló, 1975. 09. 03., 4.
Kemény Dezső: Színekés látomások. Birkás István komlói tárlatáról. Fejér Megyei Hírlap, 1975. 09. 05., 5.
K. D. (Kemény Dezső): Egy kiállítás ürügyén, Dunaújvárosi Hírlap, 1975. 09. 05., 5.
Kemény Dezső: Ilyennek láttam. Uitz terem: megyei képzőművészeti kiállítás.  Dunaújvárosi Hírlap, 1975. 11. 11., 5.
Kemény Dezső: Mik a tervei 1976-ra? Megkérdeztük képzőművészeinket. Dunaújvárosi Hírlap, 1975. 12. 30., 5.
 (S. n.): Birkás István. Palotai tárlat – 1976. április 12-28. (kiállítási katalógus), (S. l.), 1976. 
(S. n.): Birkás István kiállítása az újpalotai Lila iskolában. Fejér Megyei Hírlap, 1976. 04. 13., 5.
Kemény Dezső: Ha Füreden jársz szánj rá egy negyedórát. Dunaújvárosi Hírlap, 1976. 06. 25., 4.
Kemény Dezső: Dunaújvárosi Őszi tárlat. Dunaújvárosi Hírlap, 1976. 11. 05., 5.
(S. n.): Vásárlás az Őszi Tárlat megnyitója előtt. Dunaújvárosi Hírlap, 1976. 11. 05., 8.
Kemény Dezső: Kollektív módon a kollektíváért. Amatőr Műhely. Dunaújvárosi Hírlap, 1976. 12. 07., 5.
Kemény Dezső: Nívódíj az Amatőr Műhelynek. Hasznos és szükséges!  Dunaújvárosi Hírlap, 1977. 12. 09., 5.
B. Varga Sándor (szerk.): Művész életrajzok. Budapest, 1978., 33.
(S. n.): Megnyílt Birkás István festőművész önálló tárlata. Dunaújvárosi Hírlap, 1978. 02. 07., 5.
Pálfalvi János: Tíz bagatell. Birkás-képek faggatása közben. Dunaújvárosi Hírlap, 1978. 02. 10., 5.
(A. G.): Dunaújvárosi művész szobra Párizsban. Dunaújvárosi Hírlap, 1978. 04. 25., 5.
(S. n.): Országos harmadik díj. Amatőr Műhely. Dunaújvárosi Hírlap, 1978. 06. 23., 5.
Kemény Dezső: Nem szakkör… Légkör… Amatőrizmus. Dunaújvárosi Hírlap, 1978. 06. 23., 5.
Kemény Dezső: Birkás-Palotás tárlat Velencén. Az egyéniség nyomában. Dunaújvárosi Hírlap, 1978. 07. 11., 5.
(S. n. ): Kitüntetések. Dunaújvárosi Hírlap, 1978. 08. 25., 1.
Á. Szabó János: Kilencen Dunaújvárosból. Öszi tárlat. Fejér Megyei Hírlap, 1978. 09. 16., 5.
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Gáspár Aladár: Őszi Tárlat ’78. Dunaújvárosi Hírlap, 1978. 09. 19., 4.
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(S. n.): Kiállítás. Dunaújvárosi Hírlap, 1981. 05. 12., 8.
Kovács Mária: Min dolgoznak, és min nem? Művészek hétköznapjai. Dunaújvárosi Hírlap, 1981. 10. 02., 5.
(S. n.): Beteg gyermekek jókedvéért. Fejér Megyei Hírlap, 1982. 02. 17., 5.
(S. n.): Tavaszi tárlat. Ma nyílik az Uitz teremben. Dunaújvárosi Hírlap, 1982. 04. 23., 1.
Kovács Mária: Tizenhárman a hazai „pályán”. Tavaszi tárlat ’82. Dunaújvárosi Hírlap, 1982. 04. 30., 5.
Stossek Mátyás: Ugyanazok a fák… Dunaújvárosi Hírlap, 1982. 05. 14., 5.
(S. n.): Kiváló az Amatőr Műhely. Dunaújvárosi Hírlap, 1982. 11. 12., 8.
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(S. n.): Képaláírás. Dunaújvárosi Hírlap, 1983. 04. 19., 5.
Kovalovszky Márta: Fondorlatos feltárás. Azt akarja, lássuk: ez mind mi vagyunk! Dunaújvárosi Hírlap, 1983. 04. 26., 5.
(S. n.): Dunaújvárosi tárlat az Átriumban. Dunaújvárosi Hírlap, 1983. 05. 31., 5.
Jakab Klára: Mecénás és műhely. Y=(eddig) ismeretlen galéria. Dunaújvárosi Hírlap, 1984. 06. 08., 5.
Stossek Mátyás: Nem voltak illúzióink. A válasz: is-is. Dunaújvárosi Hírlap, 1984. 09. 14., 5.
Jakab Klára: Megkérdeztük Birkás Istvánt. Mit csinál mostanában? Dunaújvárosi Hírlap, 1984. 11. 20., 5.
B. Varga Sándor (szerk.): Művész életrajzok. Kortárs magyar képzőművészek. Budapest, 1985., 53.
Á. Szabó János: Dunaújvárosi tavaszi tárlat. A lakóhely tekintélye. Fejér Megyei Hírlap, 1985. 04. 23., 5.
(S. n.): Két képpel. Rotterdami tárlat. Dunaújvárosi Hírlap, 1985. 05. 07., 5.
Hollandiai kiállítás. Magyarok Rotterdamban. Dunaújvárosi Hírlap, 1985. 09. 27., 5.
Virágh Ildikó: Műteremben. in: (szerk.:) Stossek Mátyás: Tavasz ’86. Dunaújváros, 1986., 141-144.
Galambos Margit: Birkás István képeit láthatta a közönség az NSZK-beli Emerichben február közepéig. Dunaújvárosi Hírlap, 1986. 03. 04., 8.
Fekete Györgyi: Kormányozni a tehetséget. Amatőrök műhelye. Dunaújvárosi Hírlap, 1986. 11. 11., 5.
Galambos Margit: Arcképvázlat Birkás Istvánról. Üst, 1986. 11. 15., 6.
Baranyi Judit: Változatos, szélsőséges. Dunaújvárosi  Hírlap, 1986. 12. 02., 5.
Fekete Györgyi: Megkérdeztük Birkás István festőművészt: Mit csinál most? Dunaújvárosi Hírlap, 1987. 01. 16., 2.
Á. Szabó János: Tavaszi tárlat Dunaújvárosban. Fejér Megyei Hírlap, 1987. 06. 04., 5.
(S. n.): Három város – három tárlat. Móder rendezett (is). Dunaújvárosi Hírlap, 1987. 08. 25., 5.
Pálinkás István: Amit nem lehet megvásárolni. „Valahová kapcsolódni, kapaszkodni kell….” Dunaújvárosi Hírlap, 1988. 05. 06., 5.
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(S. n.): Négyen Dunaújvárosból. Tavaszi tárlat. Dunaújvárosi Hírlap, 1988. 05. 17., 5.
(S. n.): Tízezer forint vissza nem térítendő egyszeri támogatást nyert a Dunaújvárosi Amatőr Műhely. Dunaújvárosi Hírlap, 1988. 09. 06., 8.
Pálinkás István: Díjak és díjazottak: Fejér megyei őszi tárlat. Dunaújvárosi Hírlap, 1988. 11. 11., 5.
(S. n.): Birkás István. (katalógus). (S. l..), (S. a.)
Galambos Margit: Közelítések. Birkás István művészetéről. Művészet, 1989/1., 32-34.
Pálinkás István: Birkás István. Fejér Megyei Hírlap, 1989. 03. 04., 5.
Kemény Dezső: Összességében egyenlőtlen. Tavaszi tárlat ’89. Dunaújvárosi Hírlap, 1989. 04. 25., 5.
Á. Szabó József: Amatőrök kétféle módon. Fejér Megyei Hírlap, 1989. 06. 28., 5.
Pálinkás István: Levélváltás az Y-ról. Milyen az „alaphangvétel”? Dunaújvárosi Hírlap, 1990. 01. 19., 2.
Csongor György: Dali Dunaújvárosban. A modern művészetek otthona. Dunaújvárosi Hírlap, 1990. 06. 29., 1.
Boda András: Tárlat – gyerekekkel. Narancs, rumosdió, tonik. A Hírlap, 1991. 04. 19., 5.
Sasvári Edit: Visszatérés. Új Művészet, 1992/4., 45-47.
(S. n.): Kétmillió pályázatokra. Döntött a kulturális bizottság. A Hírlap, 1992. 04. 03., 5.
(S. n.): Nemzetközi művészeti kiállítás és vásár nyílt a BNV területén. A Hírlap, 1993. 03. 19., 5.
(S. n.): A Hírlap, Egy nagyvenyimi kertben áll Birkás István s az a frissiben befejezett szoborcsoport, amit a városnak szán. A Hírlap, 1993. 05. 18., 5.
(S. n.): Az új művek. Birkás a Vigadóban. A Hírlap, 1994. 02. 03., 5.
Péntek Imre: Részek egész helyett. Művészet, amelyet a művésznek az anakronizmusban való keresése jellemez, Fejér Megyei Hírlap, 1994. 02. 16., 7.
Pálinkás István: A teljesség keresése. Birkás művek a Vigadóban. Dunaferr, 1994. 02. 17., 17.
Nyulasi Zsolt: Már nem képek. A bejáratlan szellemi utak fontosabbak. A Hírlap, 1994. 02. 18., 5.
Konkoly Gyula: A nem korszerű minőségteremtés.(Birkás István művészetéről). Árgus, 1994/2 (március-április)., 99-103.
(S. n.): Három nap fax-art. Dialógus a kultúrával: mindenki üzen mindenkinek. A Hírlap, 1994. 05. 10., 5.
Nyulasi Zsolt: Dicséretes sokféleség. leletek az ismeretlen városból. A Hírlap, 1994. 05. 30., 5.
(S. n.): Díjak, díjazottak. Tavaszi tárlat – ami kimaradt. A Hírlap, 1994. 05. 31., 5.
(S. n.): Kiállítás. Birkás Berlinben. A Hírlap, 1994. 06. 23., 5.
Nyulasi Zsolt: „Örzők”: van helye? A Hírlap, 1994. 07. 04., 5.
Wehner Tibor: Dunaujvaros, Hungary, 11th Annual Steel Sculptors Symposium. Sculpture, 1994 July/August
(S. n.): Az új Vasmű út és az Aranyvölgyi út találkozásánál állították fel a Birkás I. által felajánlott Örzők I-III. c. kompozíciót. A Hírlap, 1994. 09. 02., 1.
(S. n.): Birkás is kiállított. Oslói bemutatkozás, A Hírlap, 1994. 09. 22., 5.
Nyulasi Zsolt: Lázadás, valóság. (könyvheti utózatos). A Hírlap, 1995. 06. 06., 1.
Nyulasi Zsolt: Kinek, mibe kerül a szobor? A Hírlap, 1995. 10. 12., 1, 4.
Nyulasi Zsolt: Csak jövőre állnak az Őrzők. A Hírlap, 1995. 11. 24., 3.
(S. n.): Dec. 21-én Kemény D. és Birkás I. dedikálta új könyvét a Téka könyvesboltban. A Hírlap, 1995. 12. 22., 1.
(S. n.): Könyv- és versbarátoknak. Dunaújvárosi Hírlap, 1996. 01. 26., 1.
(S. n.): Nekünk nem virágzik. Dunaújvárosi Hírlap, 1996. 04. 04., 1.
Nyulasi Zsolt: Kultúrák, technika, világfa. Dunaújvárosi Hírlap, 1996. 10. 03., 3.
Némethné Felföldi Ilona et. al. (szerk.): Fejér megye képző- és iparművészeti kézikönyve. Dunaújváros, 1997., 8-9.
(S. n.): Festőtársaság: „Síkplasztikák”. Dunaújvárosi Hírlap, 1997. 05. 06., 8.
Nyulasi Zsolt: Dunaújvárosban alighogy elkezdődött, s már vége is.  Birkás és Pálinkás István volt a könyvtári vendég.  Dunaújvárosi Hírlap, 1997. 06. 06., 5.
Nyulasi Zsolt: Rögzít csak és refl ektál… Dunaújvárosi Hírlap, 1997. 06. 07., 7.
(S. n.): A kortárs művészet Dunaújvárosban. Magyar Nemzet, 1997. 09. 01., 9.
(S. n.): Kuratórium, új vezetőkke (sic). Dunaújvárosi Hírlap, 1997. 12. 18., 1.
Kovalovszky Márta: Személyes múlt, személyes idő.  In: Sasvári Edit (szerk.): Birkás István. Budapest, 1998., 26-31.
Nyulasi Zsolt: Birkás István útjai. In: Sasvári Edit (szerk.): Birkás István. Budapest, 1998, 4-15.
Sasvári Edit (szerk.): Birkás István. Budapest, 1998
Sasvári Edit: „Izgat a tárgyak túlélő képessége…”. (Beszélgetés Birkás Istvánnal). In: Uő. (szerk.): Birkás István. Budapest, 1998., 16-25.
Wehner Tibor: A festő szobrai. In: Sasvári Edit (szerk.): Birkás István. Budapest, 1998., 34-39.
(S. n.): Birkás, Móder, síkplasztikák. Dunaújvárosi Hírlap, 1998. 03. 06., 5.
(ze): Dunaújvárosi alkotók Budapesten… Dunaújvárosi Hírlap, 1998. 05. 13., 5.
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(gábor): Egy sokoldalú művész, aki tele van új tervekkel... Birkás István kiállíása Székesfehérváron.  Dunaújvárosi Hírlap, 1998. 05. 18., 5.
(S. n.): Magyar tárlat nyílt Bécsben. Dunaújvárosi Hírlap, 1998. 07. 10., 1.
(S. n.): Belső rajzok kiállítása nyílt. Dunaújvárosi Hírlap, 1998. 10. 21., 1.
(S. n.): Kész a Birkás-monográfi a. Dunaújvárosi Hírlap, 1998. 10. 21., 5.
Sasvári Edit: Birkás István festő, szobrász. in: Kortárs Magyar Művészeti Lexikon, I. kötet. A-G. Budapest, 1999., 250-251.
Gyöngyössy Csaba – Várnai Gyula: Dunaújváros köztéri szobrai. Dunaújváros, 1999., 12.
Horváth Lajos: Tegyünk be egy százast… Birkás István: Futó madarak útja. Árgus, 1999/1., 6.
Nyulasi Zsolt: Mint egy gondolat, folyam. Dunaújvárosi alkotók tárlata a város és a Duna kapcsolatáról. Dunaújvárosi Hírlap, 2000. 05. 22., 6.
(D. B.): Dunaújvárosi művészek szerte az országban. 7közlap, 2000. 10. 06., 3.
(S. n.): Kiállítóinkról. Dunaújvárosi Hírlap, 2000. 11. 10., 5.
(V. Zs.): Birkás és Móder a Vigadóban. Dunaújvárosi Hírlap, 2000. 12. 13., 5.
(S. n.): Dunaújváros képekben. Dunaújváros, 2001., 35., 39.
Körmendi Anna (szerk.): Kortárs magyar művészet. Körmendi-Csák gyűjtemény. Válogatás 1945-2001., Budapest, 2001., 30-37.
Wehner Tibor: A hazugság és a hiány emlékművei. Budapest, 2001., 151-153., 161.
(S. n.): Kisokos. Birkás István. Otthon, 2001/1., 106.
Pálinkás István: „Uramisten, 30 éve itt vagyok” Berreg a neon, megáll minden. nem történik semmi – diafelvétel az egész.  Dunaújvárosi Hírlap, 2001. 01. 10., 5.
(S. n.): Új jelképek az új Hajdúszoboszlón. Szókimondó 2002/3.,34.
(ze): Dunaújváros, Szoboszló, Taliándörögd, Újdelhi… Fejér Megyei Hírlap, 2002. 03. 19., 8.
(S. n.): Mű-TÁR. Dunaújvárosi Hírlap, 2002. 03. 23., 6.
Pálinkás István: Kultúrfókusz (sic). Dunaújvárosi Hírlap, 2002. 05. 22., 5.
Szabó Beatrix: Az ősz négy tárlata – szavakban. Dunaújvárosi Hírlap, 2002. 08. 29., 5.
Pálinkás István: Mű-tár. Dunaújvárosi Hírlap, 2002. 09. 07., 4.
Pálinkás István: Minden, ami volt: van, lesz… Dunaújvárosi Hírlap, 2003. 01. 18., 1-4.
Márton Anna: Művészeti Alkotások a gyárban. Dunaferr, 2003. 08. 22., 11.
Pálinkás István: „Életműkiállításra” készül – nem Dunaújvárosban. Birkás István Sopronban mutatja be az elmúlt tíz év termését. Dunaújvárosi Hírlap, 2003. 09. 18., 5.
Pálinkás István. Egy vállalható életút díja. Holnap nyílik Sopronban Birkás István Képzőművész tárlata. Dunaújvárosi Hírlap, 2003. 10. 03., 5.
(S. n.): Birkás István Munkácsy-díjas. Dunaújvárosi Hírlap, 2004. 03. 16., 1, 5.
Boda András: Munkácsy-díjas sakkjátékos. Dunaújvárosi Hírlap, 2004. 03. 20., 6.
Fűrész Katalin. Birkás István Munkácsy-díjas. Interjú a kitüntetettel. Hét Nap, 2004. 03. 23., 4.
(dh): Kollázskiállítás Győrben. A század nagyjai közt Birkás István is helyet kapott. Dunaújvárosi Hírlap, 2004. 04. 01., 5.
Balla Tibor: Újvárosi művészek, egyesüljetek! Dunaújvárosi Hírlap, 2004. 04. 08., 5.
winston: Egyesültek a dunaújvárosi képzőművészek. Hét Nap, 2004. 04. 14., 5.
(dh): Birkás: egy önálló, egy kollektív. Dunaújvárosi Hírlap, 2004. 05. 26., 5.
(re): „Dedikált” műalkotások. Dunaújvárosi Hírlap, 2004. 07. 21., 3.
(dh): Birkás István: rangos tárlatok. Dunaújvárosi Hírlap, 2004. 10. 07., 5.
Pásztor Bertalan: „A lelkünkkel kell festeni…”. Beszélgetés Birkás Istvánnal.  Árgus, 2004/12., 126-129.
(S. n.): Faragások: ez nem szépművészet… Veszélyben érzi a létét, jövőjét a Kortárs Művészeti Intézet: a kulturális bizottság elnöke bizakodik. Dunaújvárosi Hírlap, 
2004. 12. 06., 8.
Balla Tibor: Egy kiállítás emlékére – zenétől a képzőművészetig. Többen a Móricznak ajándékozták alkotásukat. Dunaújvárosi Hírlap, 2004. 12. 08., 5.
Balla Tibor: A kultúra napja, díjakkal. Dunaújvárosi Hírlap, 2005. 01. 24., 1-5.
(S. n.): Pro Cultura Intercisae-díj. Hét Nap, 2005. 01. 25., 5.
Balla Tibor: Itthon is elismerték. Dunaújvárosi Hírlap, 2005. 02. 01., 1, 5.
Stossek Mátyás: A szellemi sebesség fékje. Beszélgetés Birkás István festőművésszel. Dunaújvárosi Hírlap, 2005. 05. 14., 1, 5.
(dh): Birkás István kiállítása a Múzsában. Dunaújvárosi Hírlap, 2005. 07. 14., 5.
(dh): Birkás István kiállítása Debrecenben. Dunaújvárosi Hírlap, 2005. 08. 04., 5.
Boda András: Százszínű, szép, színvonalas. Dunaújvárosi Hírlap, 2005. 09. 12., 1, 7.
(dh): Birkás István az NKÖM díját kapta meg. Dunaújvárosi Hírlap, 2005. 09. 15., 5.
(gg): Palotás szobrok, Birkás megnyitó. Dunaújvárosi Hírlap, 2005. 11. 02., 5.
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Fehérvári Tamás (szerk.): Acélecset. Művészet az ország közepén. Dunaújváros, 2006., 40, 42, 43, 47, 49, 51, 52, 60-62, 68, 72, 76, 78, 82, 86-88, 111, 113, 116, 119, 170. 
Don Péter-Lovas Dániel (szerk.): Új magyar művésznévtár A-K. Budapest, 2006., 106. ; 2. jav. kiad.: Új magyar szignótár.  Aukciós magyar festők és grafi kusok válogatott 
aláírásai és kézjegyei. Műgyűjtők kézikönyve. Kecskemét, 2010., 21.
Nagy Ildikó (szerk.): Kortárs művészet. Szoborpályázatok 1950-2000. Budapest, 2006., 390-391.
Wehner Tibor-Keszthelyi Ferencné (szerk.): A Derkovits ösztöndíj története 1955-2005. Budapest, 2006., 48.
(dh): Százhatvan év a város képzőművészetében. Birkás-Roho-Várnai közös tárlat a Kortársban.  Dunaújvárosi Hírlap, 2006. 12. 15., 5.
(dh): Birkás, Rohonczi és Várnai – együtt. Dunaújvárosi Hírlap, 2006. 12. 18., 5.
Boda András: Százhatvanasok. Birkás István, Rohonczi István, Várnai gyula a KMI-ben. Dunaújvárosi Hírlap, 2006. 12. 22., 5.
Szente Tünde: A tér. Hét nap, 2007. 01. 23., 7.
Szigeti Sándor: Nem lopták el, felújítják. Dunaújvárosi Hírlap, 2007. 02. 20., 3.
(szani): A Műhely, a munka és az alkotók. Művészetről, álmokról Birkás Istvánnal és Várnai Gyulával. Hét nap, 2007. 03. 13., 6-7.
Fábián Sándor: A világ szobrászainak lexikona. Budapest, 2008., 84. 
Hermann Péter (szerk.): MTI ki kicsoda 2009. Budapest, 2008., 84.
P. Szabó Ernő: Síkplasztikák és plasztikus képek. Magyar Nemzet, 2008. 10. 04., 15.
Péter Zsuzsa: Fából vaskarika. Budai Polgár, 2008. 10. 17., 13.
(dh): Birkás István: új tárlat Pesten. Dunaújvárosi Hírlap, 2008. 11. 11., 5.
Pálinkás István: Vakolt vers. (Birkás István festőművésznek). Pannon Tükör, 2009/2., 8.
(dh): Birkás István Szlovákiában. Dunaújvárosi Hírlap, 2009. 03. 02., 5.
(m. a.): Invitáló. Dunaferr, 2009. 06. 05., 10.
Wehner Tibor: Modern magyar szobrászat 1945-2010. Budapest, 2010., 49. 
Kováts Albert: Birkás István Sopronban. In (Uő.): Emlékkiállítás. Írások a képzőművészetről. Budapest, 2010., 118-120. 
Szabó Szabolcs: Birkás István – fővárosi tárlat. Dunaújvárosi Hírlap, 2010. 03. 18., 6.
Szente Tünde: „Szűknek éreztem azt a világot…”. Dunaferr, 2010. 04. 09., 7.
Trixler-Papp Anett: Örökké fi atal. Interjú Birkás István festőművésszel. Helyi Téma, 2010. 04. 14., 9.
Szente Tünde: A művész a környezeti hatásokra reagál. Dunaferr, 2010. 04. 16., 10.
(S. n.): Birkás-kiállítás. Dunaferr, 2010. 05. 07., 16.
Varga Zsófi a: Birkás először jegyzetel, aztán fest. Interjú a művésszel és az Iparkamara titkárával. Helyi Téma, 2010. 05. 12., 9.
Boda András: Birkás-művek Kalocsán is. Dunaújvárosi Hírlap, 2010. 06. 10., 3.
Szabó Szabolcs: Birkás, Várnai: Debrecenben. Dunaújvárosi Hírlap, 2010. 07. 06., 4.
Novotny Tihamér: Birkás István “Továbbélés” című kiállítása. In: Uő.: A látható és a láthatatlan. Művészeti írások 2004-2013., 171-173.
Wehner Tibor: Tapló. Kíméletlen Művészeti Napló 1996-2006. Budapest, 2013., 84-85, 101, 113, 124, 263, 427, 483-484
Szabó Szabolcs,: Esztergomtól a zeneiskoláig. Dunaújvárosi Hírlap, 2013. 09. 13., 11.
Szabó Szabolcs: Bejelentkezett a Hatok. Dunaújvárosi Hírlap, 2014. 02. 11., 4.
Pálinkás István: A művészek régi álma valóra vált. Megalakult a dunaújvárosi hatok társasága.  Dunaújváros, 2014. 02. 14., 9
Szabó Szabolcs: Birkás alkotásai Tihanyban. Dunaújvárosi Hírlap, 2014. 07. 01., 7.
Szabó Szabolcs: Móder: mennyi, hatvan? Dunaújvárosi Hírlap, 2014. 07. 07., 1, 5.
Szabó Szabolcs: Birkás István: MMA. Dunaújvárosi Hírlap, 2014. 09. 30., 7.
Két művészünk az Akadémián. Dunaújváros Info, 2014/10., 31.
(S. n.): Birkás István és a „Mai festészet”. Dunaújvárosi Hírlap, 2015. 01. 02., 4.
Wehner Tibor: Matéria rejtélyek. A Matéria Művészeti Társaság kiállítása. Új Művészet, 2015/2. 64-67.
Szabó Szabolcs: Itt és most – Birkás és Móder a Műcsarnokban. Dunaújvárosi Hírlap, 2015. 05. 14., 7.
(M. E.): Képviselők nyomában. Sokan már nyugdíjasok. Mivel foglalkoznak huszonöt év elteltével a rendszerváltás utáni első közgyűlés tagjai? Dunaújváros, 
2015/11., 11.
Szeifert Judit: Időfaktúrák – a Matéria Művészeti Társaság Kiállítása. Új Művészet On-line, 2016. 11. 02. https://www.ujmuveszet.hu/2016/11/idofakturak-a-
materia-muveszeti-tarsasag-kiallitasa/ (utolsó elérés: 2016. 11. 26)
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Birkás István írásai / by the Artist

„Tüzet tartó lány”. Zoltán Mária Flóra festőművész kiállítása. Dunaújvárosi Hírlap, 1971. 03. 05., 5.
Ember-montázs. Ujházi Péter kiállítása. Dunaújvárosi Hírlap, 1971. 03. 16., 5.
Apropó: Mai magyar iparművészet. Dunaújvárosi Hírlap, 1971. 03. 30., 5.
STÚDIÓ ’71. A Fiatal Képzőművészek Stúdiójának kiállítása. Dunaújvárosi Hírlap, 1971. 04. 25., 5.
Amatőrök. Dunaújvárosi Hírlap, 1971. 05. 28., 5.
Fonográf  és véső. Szabó Iván szobrászművész kiállítása. Dunaújvárosi Hírlap, 1971. 06. 01., 5. 
Arcképcsarnok. Szalatnyay József  festőművész kiállítása. Dunaújvárosi Hírlap, 1971. 06. 29., 5.
Eleven kövek. Mészáros Dezső szobrászművész kiállítása. Dunaújvárosi Hírlap, 1971. 07. 27., 5.
Czóbel Béla kiállítása. Dunaújvárosi Hírlap,1971. 08. 20., 5.
Körgyülekezet. Baska József  festőművész kiállítása. Dunaújvárosi Hírlap, 1971. 11. 26., 5.
Soproni képzőművészek kiállítása. Dunaújvárosi Hírlap, 1971. 12. 17., 5.
A csörgősipkás bölcs. (Emlékezés Rotterdami Erasmusra). Dunaújvárosi Hírlap, 1972. 01. 18., 5.
Történelem. (Szovjet plakátkiállítás). Dunaújvárosi Hírlap, 1972. 03. 21., 5.
Jegyzet egy kiállításhoz. Dunaújvárosi Hírlap, 1972. 03. 28., 4.
Gyorsuló léptekkel. Dunaújvárosi Hírlap, 1972. 03. 31., 4.
STUDIO ’72. (Fiatal képzőművészek kiállítása). Dunaújvárosi Hírlap, 1972. 03. 25., 5.
A valóság arca. Féner Tamás fotóművész kiállítása. Dunaújvárosi Hírlap, 1972. 04. 11., 5.
Művész az iparban. Dunaújvárosi Hírlap, 1972. 05. 23., 4.
Szárnyalás. Mizser Pál festőművész kiállítása. Dunaújvárosi Hírlap, 1972.06.13., 5.
Koszorú nélkül – ahogy élőhöz illik. Würtz Ádám grafi kusművész kiállítása. Dunaújvárosi Hírlap, 1972. 09. 15., 5.
Miháltz Pál festőművész kiállítása. Dunaújvárosi Hírlap, 1972. 10. 03., 5.
„Iszonyodom a hazugságtól”. (Bálint Endre festőművész kiállítása). Dunaújvárosi Hírlap, 1973. 01. 23., 5.
Múlt és jövő között. (Ország Lili festőművész kiállítása). Dunaújvárosi Hírlap, 1973. 02. 27., 5.
Közös arcunk. (Somos Miklós festőművész kiállítása). Dunaújvárosi Hírlap, 1973. 05. 22., 5
Kiállítás rutinból. Fejér megyei képzőművészek első őszi tárlata. Dunaújvárosi Hírlap, 1973. 11. 27., 5.
Galambot rajzolni az orrszarvúról. Bognár Árpád festőművész kiállítása. Dunaújvárosi Hírlap, 1974. 02. 12., 5.
Mesétől a valóságig. Lieber Éva faliszőnyeg-kiállítása. Dunaújvárosi Hírlap, 1974. 03. 12., 5.
Néptől a NÉPIG. Kő Pál szobrászművész kiállítása. Dunaújvárosi Hírlap, 1974. 04. 02., 5.
Noteszlapok. (Deim Pál festőművész kiállítása). Dunaújvárosi Hírlap, 1974. 05. 28., 5.
Birkás István: Két kiállítás a dunaújvárosi Uitz Teremben. Életünk, 1974/4, 369-371
Birkás István: Kunmadarasi jegyzetek. Képek és szóképek, 1991-93., Dunaújváros, 1995.
Birkás István: Kunmadarasi jegyzetek. A Hírlap, 1995.12.23., 9.
Birkás István: A futó madarak útja. Szóképek. 1991-96. Székesfehérvár, 1997.
Birkás István: Néhány gondolat a JEL-ről. Szókimondó, 2002/3., 35.

Válogatott fi lmek / Selected Films

Kibontakozás. 1978, ff, (készítette / by: Vörös János, Erdész László)
Földhöz kötve. (Birkás István). 1985, sz. (készítette / by: Vörös János)
Picasso-k kalandjai. 1994, sz. (MTV, rendezte / director: M. Nagy Richárd)
Birkás István kiállítása. DTV Galéria. 1999, sz. (DTV, szerkesztő / editor: Balla Tibor)
Őrök. Birkás István szobrai. 1996, sz. (szerkesztő / editor: Várnai Gyula)
Nemzetközi Acélszobrász Alkotótelep és Szimpozion. 1996, sz. (készítette / by: Vörös János), 1998
MűvészVilág. Találkozás Birkás Istvánnal. 2005, sz. (BTTV, rendezte / director: Erös Péter M. O. T.)
Dunaújvárosi művészek I. Beszélgetések Birkás Istvánnal. 2007, sz. (rendezte / director: Keserue Zsolt)
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