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A Paksi Képtár nagyszabású, tágas terében csak két művész, Csiky Tibor 
és Hencze Tamás alkotásai kaptak helyet. De azok is csak bizonyos meg-
szorításokkal, a rendezés nem tartott igényt monografikus bemutatásukra, 
életútjuk teljességére. A tárlat lényege: a válogatás, pontosabban kiválasz-
tás, méghozzá nem véletlenszerűen, hanem meghatározott szempontok 
szerint. A szempontok közül talán a legfontosabb azt bemutatni, amiben 
a két mester rokon, amiben elképzelésük, gondolatviláguk összecseng.  
Az egyik, az idősebb, s aki hamarabb távozott közülünk: Csiky Tibor  
(1932–1989) szobrász. A másik, aki fiatalabb volt, s tovább élt: Hencze 
Tamás (1938–2018), festő. Kettőjük életútja, műveik problematikája, gondo-
latvilága számos ponton érintkezik. Mi több, ahogyan a kiállítás mutatja: 
nemcsak véletlenszerűen találkozik a festő a szobrásszal, hanem szükség-
szerűen. Ugyanazt az elképzelést testesítik meg plasztikusan vagy síkban, 
faragva vagy hengerrel görgetve, egyszínűen vagy fekete-fehérben, esetleg 
kevés színnel, vagy éppen a pozitív-negatív formák játékát kiemelve. 
Az eszközök váltakoznak, Csikynél ugyanúgy, mint Henczénél, de a prob-
lémák maradnak, azok közösek, azokat megosztja egymással a festő és 
a szobrász. Még akkor is, ha „egyszólamú” műveik nem ugyanabban az 
évben születnek, hanem egy-két év eltérés is van közöttük. S ezt a különös 
összecsengést teszi egyértelművé a tárlat világos, tiszta installációja ‒ és 
a tárlathoz kapcsolódó katalógus szerkezete. Mindkettő Hajdu István 
munkája, aki a két művész legjobb ismerője. Az ő elképzelése valósult meg, 
amikor a két alkotó kiválasztott korszakaiból egyetlen egységet formált 
a kiállítási térben és a műveket ábrázoló kötetben. Mondhatnánk azt is, 
hogy az eredmény: a kiválasztott rész hatásában több mint az egész. Több, 

vagy legalábbis többnek tűnik, mivel mon-
danivalója olyan világos, olyan egyértelmű.
Ezt a mondanivalót ‒ mindkét oldalról ‒ 
Csiky és Hencze oldaláról egyaránt az adott 
történeti és személyes körülmények is meg-
határozzák.
A történeti körülmények, amelyek között a 
két fiatal felnőtt: nagyjából ismertek. Bele-
születtek egy Európától meglehetősen 
elszigetelt országba, amelyben a kultúra 
megszerzéséért külön kellett harcolni s pri-
vilégiumnak számított, ha valaki azt tanul-
hatta, s később azt csinálhatta, amit szere-
tett, s amihez értett. Ezzel a privilégiummal 
sem Csiky, sem Hencze nem rendelkezett. 
Valószínűleg már ez is összehozta őket.  
A Képzőművészeti Főiskolára egyikük sem 
jutott be, többszörös elutasítások súlyát kel-
lett viselniük. Mindamellett lehet, hogy az 
akkori főiskolai viszonyok között ez a „hiány” 
végső soron talán inkább előnyükre vált.
Mégis, itt mindjárt felmerül az a ‒ már tár-
sadalmi ‒ kérdés: kik és milyen alapon dön-
töttek akkor ilyen tévesen az ő sorsuk felől? 
A hatvanas-hetvenes évek két kiemelkedő 

Igen, fekete izzás, hiszen gondoljuk át: a szén feketesége hordozza, őrzi 
a tüzet, az égés történetét, a belső-benső hőt. A következő kiállítási 
teremben viszonylag nagy, világos közegekben már fehér ragyogás 
emeli ünneppé a történést, vízszintes, fehér halotti lepelhez hasonló 
léptékű lapok sötétedő geometriája tár fel elbizonytalanító mélységeket, 
transzcendenciában fogant objektumokat, vagy azok homályba enyésző 
terveit, látványrajzait, ittlétünk engramjait. Szűkszavú tér-költészet ez, 
melynek poétikájával egy egész könyvében foglalkozik Gaston Bache-
lard, melyben azt írja: „Bármilyen elméleti síkról közelítünk hozzá, 
a ház bensőséges létünk topográfiai térképével szolgál számunkra.” 
Ebből nem következik azonban, hogy Schmal Károly művészete afféle 
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objektív, tér-leíró lenne, sokkal inkább 
tereinek spiritualitása jelenti súlypontju-
kat, miként Bachelard is logikus párhuza-
mot von lelkünk tere és a ház között: „e 
helyekre emlékezve tanuljuk meg, miként 
lakozhatunk önmagunkban”.1

Árnyék-vetés
A győri Esterházy-palota legnagyobb terme 
méltón ad fajsúlyos középtengelyt a Schmal-
kiállításnak. A falon egymást keresztező 
elemekből álló tárgyak, térbeli geometria-
feladatok, melyeket festéssel teremtett felü-
leti világaik, a világítás által keltett külső 
és belső vetett árnyékaik tovább tagolnak. 
A szó minden értelmében kifordított terek, 
Schmal szerint az összes térgeometriai alko-
tóelemről, a pontról, a vonalról, a síkról és 
ezek lehetséges találkozásairól szólnak. 
Bármilyen szigorúan térbe feszülő, kemény 
élekkel bíró, szikár konstrukciók ezek, sok 
festészeti-költészeti érintkezést hordoznak 
a mélyen szemlélő számára: Rembrandt-i 
bensőséges intimitást, Goya fekete képei-
nek drámai atmoszféráját, Pilinszky Apok-
rifjének metaforáit. Egy következő kis 
teremben más jellegű, térbe lógatott, síkja-
ikkal a sötétből előbukkanó objektek viszik 
tovább az iménti geometriai-spirituális gon-
dolkodást.

Múlandóság és időtlenség
A művészetek, különösen a nagy ókori kul-
túrák alkotásai maradandóságra, sőt az 
öröklétnek készültek. Schmal műveinek 
egyetemességéhez nem fér kétség, mégis 
annak a folyamatos, feszültségektől és 
dilemmáktól sem mentes teher-tételnek 
is a lenyomatai, amelyé mi magunk is 
vagyunk: múlandóságunk és (részben, 
hitünk vagy vágyaink szerint) maradan-
dóságunk kettősségei, egységei. A művész 
e „kétely bizonyossága” tudatában beszél 
papírmunkái esendőségéről. Mint mondja, 
két dologra kell vigyáznia, hogy tárolás-
kor „nehogy kisimuljanak és nehogy össze- 
gyűrődjenek”. Schmal Károly munkái így 
hordozzák, cipelik, rejtik el és tárják fel a 
mindenséget, a geometriába befoghatat-
lant és anyagokkal megfoghatatlant, ahol, 
ahogyan egy 1990-es művének címe és a  
kiállítását rendező, megnyitó Andrási 
Gábor is írja: minden megvan.

1  Gaston Bachelard: A tér poétikája (ford. Bereczki 
Péter), Kijárat Kiadó, Budapest, 2011.

Schmal Károly
Lebegő testek, 2002, fa, akril, spárga, fényforrások, változó méret
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tehetsége egy életre kimaradt a Főiskolából. Miért? Mindketten sokáig 
marginális helyzetbe kényszerültek, ami különösen kezdetben volt fel-
tűnő, és különösen Csiky esetében. Mindamellett művésszé-válásuk 
szempontjából talán hasznos volt ez a kívül-maradás. Így nem váltak 

„félnonfiguratívvá”, mint számos kortársuk, akiket befogadott és el is ron-
tott a Képzőművészeti Főiskola. Ők, bármilyen sok hányattatásban volt 
is részük, ebből a szempontból érintetlenek maradtak: maguknak dolgoz-
tak, maguknak tanultak, s ők választották meg azt, amit, s akitől tanulni 
akartak. Csiky fizikát, matematikát, majd történelmet tanult, s később 
hosszú éveken át tanárként dolgozott, anélkül, hogy igazi érdeklődésére 
kellő időt fordíthatott volna. Hencze viszont képzőművészet helyett kira-
katrendezést tanult, s csak később lett igazán művész. Sajátos technikája, 
hogy forgó hengerrel vitte fel a festéket az alapra, később alakult ki. Így a 
hagyományos, ecsettel, olajjal (vagy akrillal) való festés egy időre kimaradt 
gyakorlatából, hogy helyette valami egészen sajátos technikát alakítson 
ki. Csiky viszont egy már hagyományos, klasszikus anyagot választott 
magának: a fát, amiből vésővel, hosszadalmas munkával reliefeket vésett 
ki. A fémet csak később kezdte használni, mikor több pénze volt, s drágább 
alapanyagra is telt belőle. 
Csak éppen így, egyéni választásuk következtében, mindketten nagyon 
sokáig kívül is rekedtek-maradtak a kortárs magyar művészet bennfentes 
köreiből. S talán éppen a kizártság, a magukra maradás miatt is találtak 
egymásra, s dolgoztak a továbbiakban úgy, hogy az egyikük által felve-
tett kérdésre a másik is feleljen, s mintegy tükrözze a saját műfajában. 
Hasonló együttműködésről kevéssé tudunk a huszadik századi magyar 
művészetben. Leginkább talán a Vajda Lajos-Korniss Dezső párost 

szokás emlegetni a harmincas évekből. 
De ‒ az utolsó kutatások fényében ‒ ez 
sem tűnik olyan zavartalan barátságnak  
s abszolút érvényűnek. Ugyanez a helyzet a 
valamivel későbbi, Bálint Endre‒Korniss 
Dezső párossal is. A Gyarmathy Tihamér‒
Lossonczy Tamás páros pedig az ötvenes 
évektől kifejezetten rossz viszonyba került, 
hogy a többiekről ne is beszéljünk. Mindez 
csak annyiban érdekes, hogy bizonyítsa: 
nem olyan könnyű egy alkotó művész-páros 
kapcsolatot tartósan fenntartani. Tehát 

‒ ha hosszabb időre ‒ mégis sikerül, még-
hozzá igen nehéz körülmények között, akkor 
az annál értékesebb. 
Ami a két fiatal művészt illeti, ők már 1968-
ban, a Műegyetem Vásárhelyi Kollégiu-
mában együtt állítottak ki,1 s ettől kezdve 
ez hosszú időre meghatározta mindket-
tőjük tevékenységét. Ami érdekes: hogy 
együtt kerestek maguknak, az adott lehe-
tőségek között, elődöket, példaképeket, 

1 Csiky Tibor és Hencze Tamás kiállítása. Műszaki  
Egyetem Vásárhelyi Pál Kollégiuma, Budapest, 
rendezte: Korniss Dezső

Galériában kiállítása,2 de talán tudtak a nézeteiről, koncepciójáról, már 
az általa publikált műveknek (így például a Bauhaus-sorozatban megje-
lent könyveknek) köszönhetően is. Mindenesetre Moholy-Nagy bizonyos 
felfedezései, így például az úgynevezett Telefonképek szemléletükben roko-
nok Hencze Tamás egyes kompozícióival. A telefonképeket ugyanis az 
alkotó nem vászonra, ecsettel festette, hanem egy ipari zománcgyárban 
rendelte meg, s az kivitelezte, az ő tervei alapján. A matéria tehát nem 
hagyományos művész-matéria, s az előállítás sem művészi, hanem ipari 
produktum. Akárcsak később, Hencze esetében a görgetett gumihenger és 
a festék helyett,vagy mellett használt ofszetfesték, amely sima, egyenletes 
felületet hoz létre, így szinte teljesen személytelenné teszi az alkotást.
A másik sajátosság: a telefonképek egymástól nem térnek el, csak méret-
ben. Moholy-Nagy ugyanazt az absztrakt kompozíciót 1923-ban több 
eltérő méretben rendelte meg, s az ezekből ismert három mű együttesen 
alkot sorozatot, ahogyan Hencze képei is. Az egyedi alkotás tehát ezek-
ben a sorozatokban elvesztette jelentőségét, a kompozíciót nem egy műre 
tervezte a mester, hanem egyszerre többre. Mind Moholy-Nagy, mind 
Hencze egyszerre több mű együttesét mutatta be, s kiállítás esetén az 
installáció is a mű szerves részévé vált (Dinamikus struktúra I-III, 1969, 
olaj, ofszet, karton, három mű együttese, valamint Ombre Grisé I-IV, 1974, 
ofszetfesték: négy mű együttese).
Moholy-Nagy szellemisége tehát még az idő és a tér távlatából is hatott, s a 
hatás nem szorítkozott csak Henczére. Csiky Tibor 1969-ben valósítja meg 

2 Moholy-Nagy László kiállítása, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1975. október 18 ‒ 
december 9., rendezte: F. Mihály Ida

közösségeket, mindazt, amit a Főiskola úgy-
sem adhatott volna meg nekik. A „virtuális” 
elődök közé tartoznak ‒ többek között ‒ az 
akkor már idős Kassák Lajos, és a már rég-
óta halott Moholy-Nagy László. Magyar-
országon ekkor, a hatvanas években az ő 
képzőművészeti tevékenységük még alig 
ismert, nekik kell felkutatni. Az, hogy mint-
egy „felvállalták” ezt a ‒ konstruktivistának 
tekinthető ‒ irányzatot, s azt a baloldali 
magatartásformát, ami a korábbi meste-
reket jellemezte, az ő később kibontakozó 
művészi tendenciájukat is meghatározta.
Kassák hatvanas évekbeli „képarchitektú-
rái” nem tartoztak a művész legjobb alko-
tásai közé. Mégis, még a hatvanas években 
is életben tartották az 1920-as évek avant-
gárd szemléletének és elméletének öröksé-
gét. Kassáknak köszönhetően valamelyest 
ismertté, szinte érinthetővé váltak ennek 
a korszaknak nagy hagyományai: az átte-
kinthető, világos struktúra, az építkezés, a 
konstrukció igénye, s a puritán, dísztelen 
kompozíció. Moholy-Nagy művet erede-
tiben itthon nemigen láthattak, hiszen a 
művésznek csak 1975-ben nyílt a Nemzeti 
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Roskó Gábor
Ünnepi asztal Jézus lefelé fordított kezével, 2019, vegyes  

technika, 73,5 × 50 cm © Fotó: Szemző Zsófia

A kiállítás címe és témája érzékelhetően megihlette a művészeket. 
Hogyne ihlette volna meg őket a titkos szó varázsa. A titoknak van 
egy olyan erotikus töltete, amely alkotásra serkent. 
A titkos széderben ellentmondás feszül, hiszen ezen az estén mesé-
lik el a zsidó férfiak fiaiknak az Egyiptomból való szabadulás törté-
netét. Ekkor minden az akkori sanyarú sors és a mostani-majdani 
szabadulás ellentétét hangsúlyozza. Így áll a szövegben: „Most szol-
gák, jövőre szabadok.” Vajon az akkori zsidók számára, akik titok-
ban ülték meg a szédert, milyen reménység volt a szabadulásra?
Kik ezek az „akkori zsidók”? És miért nem tarthattak szabadon 
szédert? 
Spanyolországban a 15. században a spanyol, majd spanyol nyo-
másra a portugál zsidók kényszerből, külön a zsidók „megszün-
tetésére”, likvidálására ‒ hogy ilyen modern és ismerős szavakat 
használjak ‒ létrehozott Inkvizíció hathatós érvei miatt ‒ gyakran 
csupán látszatra ‒ fölvették a kereszténységet, de titokban megtar-
tották, helyesebben tartottak zsidó ünnepeket, főleg a Jom Kippurt 
és a Pészachot, az Egyiptomból való szabadulás ünnepét. Ennek 
bevezető estéje a széder (az ünnep rendje), amikor az ünneplők a 
kivonulásra: vagyis a szabadulásra emlékeznek.
Az önként áttérteket conversónak hívták, a látszatból, konkrétan az 
életük megmentése érdekében áttért zsidókat marranónak. A szó 
azért érdekes, mert spanyolul disznót jelent, de a spanyol a „rituá-
lisan tiltott” jelentésű arab szót vette át. Fölmerül a kérdés: ismere-
tes-e hasonló eset, amikor az ellenfelet/ellenséget a saját tilalmával 
ócsárolják? Érdekes mozzanat az is, és a kiállítás anyagában meg 
is jelenik, hogy a zsidó hagyományban olyan jelentős öröklődés 
(harmad-, negyedíziglen jár büntetés és jutalom) a marranóknál 
negyedíziglen érvényes. Külön törvényt is hoztak, amely bizonyos 
állások betöltése esetén „vérségi igazolást” ír elő. 
Az alábbiakban a marrano-mentalitás szempontjait figyelembe 
véve és ezek mentén próbálom megérteni a kiállított műveket. 
Helyhiány miatt csak néhány művész példáján keresztül muta-
tom be a kiállítást.
Roskó Gábor Ünnepi asztal Jézus lefelé fordított kezével című képével 
kezdem. Elsőre a hamis boldogság, a nem-igaz érzés, az ideológia 
uralmát látjuk, éljük. Madarak csicseregnek, bohók vagyunk és sze-
retjük egymást. Nota bene: a szöveget még nem olvastam, csupán a 
kép láttán jutott eszembe a bohó szó. Az ál-jóérzés. Giling-galang, szól 
a harang. A különösen beszédes, de nem mondanivalókkal agyonzsú-
folt kép a szöveggel együtt a marrano-kérdést a hamisság, a „nem az, 
ami” oldaláról ragadja meg. Az első szinten a szocreál időket, tema-
tikát, könyvillusztrációkat idéző képet Roskó egy paraszt-barokk kép-
keretbe foglalja, s a keretre a falvédő-költészetet idéző verset ír. Ezek a 
furcsaságok amúgy nagyon is az 1950‒60-as évek tompa-szürke „idill-
jét” idézik. A „bohó mese” maga is e hamis látszat, kettős beszéd, a 
Magritte-ot idéző, „ez pipa ‒ ez nem pipa” paradox igaz nem-igazsá-
gát, szó és kép groteszk ellentétét fejezi ki.

a sorozatot azokban a művekben, amelyeket 
struktúrának nevez, s amelyekből három 
összetartozó művet vés ki: Hullámstruktura, 
Mozgásstruktura és Térstruktura címen. 
Mindhárom relief hosszanti, horizontális 
elrendezésű: egymásra hasonlítanak ugyan, 
de mind méretben, mind a felületükben 
valamelyest eltérnek, hiszen nagy gonddal 
kivitelezett egyedi művek. Míg Moholy-
Nagy és Hencze említett sorozatai inkább 
statikus hatást keltenek, Csiky Tibort éppen 
a mozgás, a finom, szinte csak árnyala-
tokban érzékelhető hullámzás vonzotta. 
Három reliefje ugyancsak sorozatot alkot, 
de mindhárom mű személyes, hagyomá-
nyos technikával, véséssel született, nincs 
bennük semmi gépi, semmi mechanikus. 
Viszont a művek együttese sorozatként 
érvényesül leginkább ‒ egymást erősítik, ha 
egymás fölött helyezkednek el egy kiállítás 
keretében. 
A sorozat-alkotásban Csiky és Hencze nem 
álltak egyedül, az 1970-es évek elején itt-
hon és külföldön is számos sorozat készült.  
A székesfehérvári István Király Múzeum 
1976 decemberében magángyűjtemények-
ben lévő munkákból Sorozatművek címen 
rendezett nagyszabású tárlatot,3 ahol 
Hencze Tamás is szerepelt. A katalógus 

3 Sorozatművek. Kortárs művészet magángyűjtemények-
ben 2., Csók István Képtár, Székesfehérvár, 1976. 
december 12 ‒ 1977. május

bevezetőjében Kovalovszky Márta elemzi a sorozatok lényegét: vélemé-
nye szerint „a sorozat alkotója nem végeredményt közöl, hanem kísérleté-
nek folytatását, feladatának megoldási folyamatát tárja nyíltan a néző elé, 
s a műben kifejeződik az a vágy, hogy a nézőt is bevonja alkotói munká-
jába. A művész határozott szándéka, igénye, hogy feltárja és értelmezze a 
néző számára alkotását…” ‒ írta Kovalovszky 1976-ban, s a két művészre, 
Henczére és Csikyre vonatkoztatva is nyilvánvalóan igaza volt. 
Ha Csiky és Hencze művészetének más forrásait kutatjuk, akkor Korniss 
Dezsőhöz érünk el, akivel, nem úgy, mint Moholy-Naggyal, személyes 
barátság alakult ki. Kornissnak ‒ úgy tűnik ‒ igen szerencsés kapcsolata 
volt azokkal a nála jóval fiatalabb művészekkel, akik a hatvanas évektől 
kezdve találtak magukra. A Magyar Nemzeti Galériában 2018-ban ren-
dezett kiállítás katalógusában összegyűjtötték a Kornissra vonatkozó 
régebbi és mostani visszaemlékezéseket, így többek közt Csiky Tiborét 
is (ami eredetileg a Művészet 1974. novemberi számában jelent meg). 
Csiky világosan elmondta, mit jelentett neki Korniss akkor: „A külföldi 
művészet legfontosabb irányait már jól ismertem a hatvanas évek elején, 
viszont minden információt Korniss segítségével szereztem meg a 20. 
századi magyar művészetről…” Majd rátér arra, mit tudott Korniss, mint 
festő: „Korniss úgy tudott felrakni színt, ahogy később Bak Imre, Nádler, 
Hencze. Ahogy vágytunk rá. A hard-edge, a formák éles és tiszta elha-
tárolása a hatvanas évek egyik legerősebb felfedezése volt az egyetemes 
művészetben….Ha Kornisst egyetlen szóval jellemezhetném, akkor ez a 
szó a szilárdság”. 4

Ha tovább kutatjuk a két művész útját, s azt a környezetet, ami őket a hat-
vanas években körülvette, akkor kétségkívül arra kell rákeresnünk, ami 
a hatvanas évektől az úgynevezett Zuglói körben, Molnár Sándor festő 
körül alakult ki. A Zuglói kör szellemi táplálékot, ismereteket nyújtott 
azoknak, akik a hivatalos ideológiától minél jobban el akartak távolodni. 
Ebben a körben találták meg és fordíttatták le azokat a tanulmányokat, 
könyveket, amelyeket a leginkább meg szerettek volna ismerni. Érdeklő-
désükben keleti hatás is érvényesült, ami akkoriban erősen terjedt. Ahogy 
Csiky Önéletrajzában (1971) leírja, az információ-szerzés és a közösség egy-
formán fontos volt, s ami itt kialakult: az összejárás, már 1963 nyarától, 
majd az önálló alkotás. Ahogy Csiky visszaemlékezik: „Molnár koncepci-
ója valami ilyesmi lehetett akkoriban: csak a nemzetközileg legfrissebbel 
szinkronban lévő törekvések érvényesek, ezért alapkövetelménye volt a 
maximális intellektuális érdeklődés, mindenről azonnal informálódni, 
ami a világban történik… A zuglói szellemi élet március végéig tartott. 
Ezután mindenki visszavonult dolgozni… Ekkor kezdtem el reliefeket csi-
nálni úgy, hogy a strukturalizmusról még nem is hallottam… A magam 
strukturalizmusát ösztönösen és természettudományos alapon alakítot-
tam ki: kvantummechanika.”5 Az 1968-as év elején a munkának meglett a 
gyümölcse: januárban Csiky Tibor és Hencze Tamás már együtt állítottak 
ki, s ezzelmindketten aktív tagjai lettek annak a körnek, ami a hivatalos 
és a „félnonfigurativ” (félhivatalos) művészettel egyaránt szemben állva, 
saját hangját, autonóm művészetét akarta, immár tudatosan, megterem-
teni. 
Hogy kettőjüknek ebben milyen ‒ kikerülhetetlenül ‒ fontos szerepük volt, 
arról ez a mostani, Paksi Képtárban lévő kiállítás győzhet meg leginkább. 
Valamint a további tárlatok, amelyek majd még nagyobb részletességgel, 
hasonló mélyreható elemzésekkel fogják majd ezt a feszültségekkel teli, de 
izgalmas korszak történetét feltárni.

4 Csiky Tibor: Tanítvány a mesterről. In: Csak tiszta forrásból. hagyomány és absztrakció Korniss 
Dezső művészetében (kiállítási katalógus), Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2018, 96-101. 
[98., 99.]

5 Csiky Tibor kiállítási katalógus, Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 1994, 229-230.
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