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a k n a i  t a m á s

mert Hol a FÉlelem, 
ott a szemÉrem…

„amikor utoljára Pécsett voltunk, épp a megnyitóra jött ki a kórházból. akkor beszélget-
tünk, és nagy örömmel egyeztünk meg abban, hogy imádság nélkül nem megy. aztán a 
kiállítása hírére azt hittem, hogy hát sikerült legyőzni a betegséget. nem így volt…” 
karcsira emlékezve gimnáziumi osztálytársa írta nekem a levelet.1

közöttünk élt egy szerény és szemérmes ember, aki létezésünk minden részletkérdésé-
vel kapcsolatban figyelemre méltó, filozófiai értékű meglátások, szellemi igazodások jelzé-
seit villantotta fel. egy testi és lelki mivoltában is sérülékeny ember jelenik meg a szemünk 
előtt, aki azért van tele félelemmel, mert folyamatosan tapasztalja, érzi, hogy a szellemi 
tisztaság sérülésének közvetlen következménye a szabadság elvesztése, és mert tart mind-
kettőtől, rejtekezésbe kezd. Félni azonban soha, senki nem látta. szemérme leplezi le. nem 
kizárólagosan persze, hiszen mi másra való volna a műalkotás, ha nem arra, hogy önma-
gunk megismerésének állapotáról rejtjelezve szóljon. evvel az eséllyel viszont még annak 
ellenére is bőséggel élt, hogy a hagyományos értelemben vett műtárgy diszfunkcióival is 
tisztában volt. 1973-tól számítva, a művész-ellenzéket ért balatonboglári inzultusok hatá-
sára jelentek meg olyan tematikák kismányoky fotóin, mint az elfedés, elrejtés és égetés. 
Folyamatokban gondolkodott, minden munkája az örök kölcsönhatásokkal és átalakulá-
sokkal foglalkozik. De mindvégig visszahúzódó, ötleteivel, munkáival soha nem hivalko-
dó alkotóművészről beszélünk, aki műgondjával, módszereinek kiérlelt stílusával és kife-
jezésmódjának megválasztásában zavarba ejtő igényességgel támasztotta alá állításait.

a hatvanas-hetvenes években feltétlenül talányosak a képi megfogalmazásai. mindent 
közös nevezőre hozni? Fotózás beeső délutáni fényben? mese? mi történik, ha egy kefe 
elindul? (Például utcán, emberek között?) nyomhagyás? itt van a szobám falán 1966-os 
munkája, A kerék. keresem az irodalomban, sehol nem találom, sehol nem idézik. senki 
nem vette észre, nem beszélt róla. kis idő múlva nyilvánvalóan hamisítványnak tekintik 
majd, ha csak én adom ki róla a „certifikátot”. itt vannak a közelemben azok a képek is, 
amelyeket kismányoky karcsitól kaptam, amikor 1994 szeptemberében meghívtam a Pécs 
Város napján rendezett kiállításunkra. itt kismányoky azokkal a munkákkal is szerepelt, 
melyek a Pécsi műhely-periódus előtt vagy azt követően születtek. Úgy beszélt ezekről, 
mint amiket könnyű szívvel maga mögött hagyhat, mint amik nem érdeklik, én pedig úgy 
éreztem akkor magam, mint egy szegény vándorlegény, aki jó szerencséjének köszönhető-
en talál rá egy aranyrögre. a művek mindmáig kísérnek, összetartozunk. mindig sokkal 
érettebbnek gondoltam kismányokyt magunknál – a Pécsi műhely egykori tagjainál –, ér-
veivel, szempontjaival, felelős és körültekintő tájékozódásával. neki még igazi, élő kapcso-
latai voltak a műhelyt megelőző nemzedékkel, közülük szemadám györgy éppen karcsi 
halálakor vonultatott fel néhányat a műcsarnokban. Bocz gyula, Dombay győző, lisziák 
elek, csorba-simon lászló, swierkiewicz róbert, samu géza mind karcsi társaságát ké-
pezték. közvetített közöttük. csorba-simon említette: „termékenyek voltak azok a 60-as 
évek, abban a pécsi környezetben, ahol martyn Ferenc egymaga képviselte mindazt, ami 

1 Varga zsuzsa művészettörténész levele at-nak, Budapest, 2018. január 16.
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európai és magyar!”2 körülötte lényegtelennek tűnt, hogy van-e fővárosi vagy vidéki mű-
vész-identitás. kós lajos (lulu) például egyenesen martyn miatt érkezett Pécsre, hogy 
megalkossa a Bóbita Bábszínházat. ugyanígy volt kecskeméti kálmán is.

kismányoky 1968-ban már részt vett a Pécsi műhely közvetlen elődcsoportjának, a pé-
csi iparművészeti stúdiónak első kiállításán a pécsi technika Házában, ahol csorba-simon 
lászló, Dombay győző, major kamill, swierkiewicz róbert is szerepeltek. miközben nem 
volt fürkészőbb tekintetű és kapcsolatokat hatékonyabban kereső, mint Pinczehelyi 
sándor, krónikusabban levelező és „külső” szakmai impulzusokat szervítő, mint Halász 
károly, félszegebben töprengő, mint szijártó kálmán, cselekvően kreatívabb, mint Ficzek 
Ferenc. Én lantos Ferenchez mindig őt éreztem a legközelebb állónak, miközben megle-
het, hogy valójában nem is így volt. De mert jómagam karcsi munkáiban találtam meg a 
hetvenes, nyolcvanas években a tömörebb és kimunkáltabb folyamatosságot, könnyen 
adódott a késztetés bennem kimondani, hogy a lantos-féle művészeteszme széleskörű el-
ismertetésében kismányoky a mediális sokféleség befogadásával teszi a legtöbbet. a Pécsi 
műhely megformálásában kétségbevonhatatlan a szerepe. már az indulás pillanatában 
olyan tanítvány, aki mester is. nem hitt abban, hogy Pécs csak periféria, hogy a városhoz 
kötődő művészek számára a város mindössze másodlagos közlések terepe. Hogy szállás-
hely csupán, merthogy a mérték és a megmérés, a beérkezés, a siker hitelesítése, vagyis az 
érték és érdem elismerése úgyis máshol van, történik. kismányoky a maga részéről min-
dent megtett annak érdekében, hogy ez ne így legyen. elkötelezetten és érzelmesen pécsi 
polgár volt, aki választott hivatását – annak minden változatában – kitartóan művelte. 

a hetvenes évek elején kismányoky már tudta, és meg is győzte barátait afelől, hogy a 
Pécsi műhely jelentőséget elsősorban ott biztosíthatna magának, ahol az amatőr művészeti 
mozgalom keretei között szervezett csoportos kiállással nyomatékot lehet adni a még min-
dig dogmatikus és ideologikus szakmai közéletben többféle – a képzőművészet részévé 
alakítható – lehetőségnek. megnyilatkozásaiból kitűnik, hogy kismányoky számára az ere-
deti vizuális minőségek felfedezése, a műalkotás funkciójával analóg, annak intenzitását 
megvalósító tárgyak létrehozása tényleges értékké és valóságreprezentációvá válhat. És 
ami ugyancsak lényeges: mindez megszülethet művészeti intézmények határain kívül is.

Hitt abban, hogy a szokatlan irányú tematikai-technikai tájékozódás eredményeként a 
személyes kultúra, világlátás és formai eredetiség szabadsága poétikai tényezővé válhat. 
az eredmények megmutatásában, a közönséggel kialakított kapcsolatokban hirdette és 
gyakorolta, hogy nem feltétlenül szükséges az intézményes-hivatalos fórumokra vágyakoz-
ni, hiszen az ugyancsak formálódó mediális és szubkulturális feltételek között oly sok és 
alkalmas „tapadási felület” kínálkozik még.

kismányoky ebben a csoportban olyan tag, olyan művész, aki már a hatvanas évek 
közepén tudatosan vállalta a legtágasabb érzelmi és gondolati összefüggések vizuális sű-
rítését. a Hegyi város (1965), A kerék (1966) című képei ugyan még a magyar aktivizmus 
koncentrációját és elvont megjelenítés iránti érzékét idézik fel, festői kvalitásai is a tízes 
évek (nyolcak) festészetének emlékét juttatják eszünkbe, ugyanakkor a formáknál sokkal 
tágasabb, konceptuális jellegű megfontolások láthatóvá tétele is izgatja. kismányoky 
károly monokróm, fél-absztrakt munkáiban feldereng a művészi érlelődés szempontjából 
eligazító martyn Ferenc hatása. Festői, grafikai és tárgyteremtő munkásságában a folya-
mat válik lényegessé, aminek rétegei és ezek változatossága világosan vallanak a „szinté-
zis” megragadása körül kelt izgatottságáról. a célok sokasága, a célok eléréséért mutatott 
erőfeszítések között elenyészőnek látszanak a „végleges” és „befejezett” jelzőkkel ellátha-
tó tételek. ez a „beállás” később a Pécsi műhely jellegzetes magatartási és művészi tónu-
sait is tartalmazza. 

2 aknai tamás, Csorba. magyar képek kiadó, Budapest, 2010. 48.
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1968-ban már pécsi festő. „az elindított alapokon épül tovább, változik, mozog – de egy-
re tovább szilárdul, megkeményedik – a forma… a jelenleg bennem lévő feszültségek úgy 
vezetődnek le, hogy az egészen expresszíven odavágott megoldások helyett – felületesen 
erre lenne igényem – egészen pontos, egymásra sűrűn rétegzett vonalhálóval rajzoljam tele 
a papír felületét. Így milliméterről milliméterre épül a forma, és érdekes a vonalat figyelni, 
ahogyan nő, rétegződik, belevág egy másikba, ahogy a szív dobbanásának nyomait is viseli. 
a felületen mindig valamilyen nyugalom található, amin keresztül nagyon lefojtva vetítődik 
ki a belső mozgás. a rajz ez esetben is a membrán érzékenységével kell, hogy változzon a 
környezet hatására. el tudom képzelni, hogy van olyan környezet, melynek megállt a légzé-
se és lemerevedik, meghal, máshol viszont fokozó, koncentráló hatású”.3

Vagy itt van kismányoky Szög és víz (1976) című fotókollázsa, melynek alapja az 1976-
os Önjelölés 27-28. képkockája. titokzatos ez is, de nem talányos. karcsi munkájára a „fej-
belövés szöggel” munkacím illene, de a dráma alig emlegetendő rétege a képnek. csak 
egy fotó-munka, mégis tökéletesen kiolvasható belőle mindazon elv és terv, amely alkotá-
saiban jellemezte. Hiszen egy film negatív teljes, perforációt és gyári jeleket is tartalmazó 
felületén, egyebekben a kismányoky szép, fiatal arcát ábrázoló portréfotón az akkoriban 
fénykorát élő szász endre szürreális portré halandzsáinak zsúfolt szerkezetére is iróniá-
val utal. Dokumentum jellege azonban a személyes és a közösségi élet, kismányoky és a 
Pécsi műhely más tagjainak együttes megmutatkozását is láttatja. a fehér szög ugyanis 
egy négy és öt elemből álló dokumentumszalagot rögzít kismányoky homlokához, me-
lyen a műhely tagjai matematikai jelekkel „adódnak össze”. Önidézet, kép a képben, hi-
szen a dokumentáció az 1974-es Jelpróbák/Jelváltozatok cselekményeit hívja új szerkezet-
ben elő. Hagyományos kompozíció, fénykép, kollázsként kezelve, dokumentum és 
expresszív tárgykombináció szöggel. ez a szürrealitás felé fordító előadásmód világosan 
kifejezi, hogy a Pécsi műhely tevékenységének konstruktív „alaphangja” mellé egy sok 
összefüggést tömörítő, olykor dokumentarista, de mindenképpen a fotó-, film mediális 
tulajdonságaival elegyedő látásmód társul. nem véletlenül jelenik meg kassák alakja any-
nyiszor a megerősítő érvek keresése közben. a képarchitektúra és a dadaista vers-szöveg. 
ennek a „tágulási” folyamatnak élharcosa volt kismányoky. a műhely tagjai egy ember-
ként köteleződtek el ebben az irányban. Vasarely a maga elméleti és cselekvő hivatkozá-
saiban csak a „tévutak” bejárását követően, elsősorban párizsi „sikerképességét” foko-
zandó kapcsolódott a kelet-európai avantgárd egyik magyar alakjához. kismányoky 
viszont kassák progresszív erkölcsi és politikai tartalmú „romboljatok, hogy építhesse-
tek, építsetek, hogy győzhessetek” – programja mentén próbálta kialakítani az egymástól 
igen távol eső jelformákból és mediális minőségekből egybesűrített életművét. a kom-
mersz műpiaci megfontolások árnyéka erre a folyamatra soha nem vetült.

kismányoky károly a Pécsi műhely alapító tagjaként 1969 és 1975 között a meszesi 
művelődési Házban, 1979-ig a pécsi ifjúsági Házban dolgozott képzőművészeti referens-
ként, majd a Pannonia Filmstúdióban animációs filmes lett. kiállításszervezői munkáját 
számos jelentős tárlat fémjelzi.4 a nyolcvanas években a Pécsi Városi televízió igazgató-
főszerkesztője, az 1996-ban létrejövő pécsi művészeti karon pedig alapítója volt a mediális 

3 a kismányoky-idézetek a Zöld Dosszié gyűjteményéből valók. különböző témájú írásait, fogal-
mazványait ebben tartotta.

4 naiv magyar művészet; az ixilon-filmstúdió fázisrajz kiállítása; maurer Dóra grafikái (1975), a 
XX. század képzőművészete, Természet – Látás – Alkotás, szerigráfia/; modern kottagrafikák; Bak 
imre kiállítás; iH képzőművészeti műhely, ixilon stúdió; Fotóműhely, Pécsi építészeti kiállítás; 
Finn grafika; lengyel grafika; 100×100, képzőművészeti világhét; tóth gábor vizuális költészeti 
kiállítása; tilles Béla kiállítása (1976-77), rajk lászló – szegő györgy: Reflexiók, Álomtervek; B. mül-
ler magda fotókiállítása, Filmforgatás – 80 huszár; Beretvás-szabó m.-steiner: Geometrikus kísérletek 
(festmények, fotók); mengyán andrás kiállítása; galántai györgy plasztikái, grafikái (1978)
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művészeti informatikai tanszéknek. a Pécsi műhely – melynek köztudottan kismányoky 
volt a „keresztapja” – kultúrtörténeti kuriózumból a modern magyar művészet egyik újra 
felfedezett hadállása lett, napjainkban éppen szombathelyen látható tagjainak életmű átte-
kintése. kismányoky károly odaadó munkája nyomán 1999-től elkezdődött a szakmai és 
széleskörű kulturális elismeréssel övezett munka az akkor új intézetben. kismányoky a 
modern értelmiségi minden felismert esélyét kihasználta annak érdekében, hogy a művé-
szetek teljes körét bejuttassa a média-térbe. munkája nyomán bebizonyosodott, hogy ez a 
kutatói-művészeti nézőpont magát a média-teret is újraértelmezi. munkája nyomán új ha-
tárhelyzetek, határértékek kerültek az egyetemi munka látóterébe. ezzel volt kapcsolatban 
a karon belül a média-műhely, amelynek tagjai rendre díjakat szereztek munkáikkal. nagy 
élmény és eredményes küzdelem volt karcsival öt évig az egyetemen együtt dolgozni.

talán szerénytelen, amit teszek, de meg kell említenem, hogy a pécsváradi homokbá-
nyában végzett első papírszalagos akció az én elképzelésem volt. Pécsváradon laktunk 
akkor kiss károly erdésznél a radnóti utcában, naponta busszal utaztam be a pécsi múze-
umba, így naponta találkoztam a homokbányával, a táj léptékű potenciális műtárggyal, 
reggel és este naponta delejezett a bánya közútról nézve is monumentális plasztikája. 
kézenfekvő volt, hogy megemlítsem a barátaimnak, milyen érdekes is volna, ha ebben a 
léptékek ezerféle megjelenítésére alkalmas, tagolt térben valamiféle közbevetésekkel, az 
erős vízszintes tagolást „ellenjegyző” függőlegesekkel élnénk. És elindultak a színes papír-
szalag tekercsek, amelyeknek lógatásában, vonszolásában magam is részt vehettem aztán. 
Fényképek vannak róla. a Homokbánya-projektben mindenki ott volt. kiértékelésében és 
kreatív következmények kimunkálásában viszont valóban kismányoky és Ficzek játszot-
ták aztán a főszerepet. a Pécsi műhely minden tagja létrehozott önálló land art műveket. 
a róluk készült dokumentációk már elmozdíthatatlanok, bekerültek a hazai és külföldi 
művészettörténeti matrikulákba, őrzik egykori jelenünket.

az 1971-es tájkísérletek idején írta kismányoky: „a jelenlegi időszakra jellemző egy 
kis kifáradás. Valahogy úgy vagyunk mindannyian, hogy az elkövetkező dolgok előérze-
tével nem merünk belevágni a cselekvésbe… a legfőbb probléma a murális és táblakép 
irányokban mutatkozik. ehhez kapcsolódik és ezen keresztül mérhető le a továbbfejlődés 
lehetséges útja? ismerem a legújabb eredményeket (jórészt reprodukciókból), tudom, 
hogy mit kellene csinálnom, hogy korszerűt produkáljak, de olyan igényem van, hogy 
többet tegyek bele a munkába, mint amivel a mai értékek alapján meg kellene elégedni. 
De az is lehet, hogy ez régimódi gondolkodás. Valahogy az egészet kevésnek látom, és 
mégis érzem, hogy itt van az út, amelyen keresztül más területekre is el lehetne jutni. 
most, hogy fordítom B. rose könyvét az amerikai fejlődésről, kezdem jobban látni az egy-
másba alakulás, a segítés az összefonódó eszmerendszerek fontosságát.”

kismányoky alig tett egyebet ebben a körben, mint értelmezte a „helyet” mint megra-
gadható valóságot, amelynek fizikai dimenzióival különböző kreatív – a „hely” eredeti 
rendeltetéséhez nem igazodó – „műveleteket” kezdeményezett. kismányoky volt közöt-
tünk az első, aki elméleti igényességgel kívánta felfedni ebben az örömteli és önfeledt já-
tékban a hosszúság, szélesség, mélység, textúra, a homokfalak és lépcsők alakja, tereik, 
arányaik, a fényviszonyok, a légáramlatok, különböző topográfiai jellemzők együttes ka-
pacitásait és a beavatkozás fokozatainak viszonyát. az ilyen típusú művek a minimaliz-
mus nyomán jelentek meg a hatvanas évek végén, és kismányoky elképzeléseinek megfe-
lelően globális léptékben állították, hogy van olyan művészet, amely teljesen képes átadni 
magát az őt formailag meghatározó vagy alakító környezetnek. a műalkotás itt – 
kismányoky több helyen emlegetett vágya szerint is – valós térré és felismerhető körül-
ménnyé vált, hogy a hely aktualitásához kapcsolódó új elkötelezettségben számos olyan 
mozzanat találjon egymásra, amely kismányoky grafikai, festői munkásságában már 
megfogalmazódott és tökéletesen egybe vágott a hagyományos képzőművészeti és fil-
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mes-fotós médiumok anyagi és intézményi kereteinek meghaladási kísérleteivel. nem 
műveket hozott valójában létre, hanem egy statikus egyensúlyából kibillenő, iránnyal 
rendelkező út meglétére utaló rendszert járt körül, melyben mindig viszonylatok, folya-
matok támadnak fel. a befejezés rossz kompromisszumát igyekezett a „nyitottság” fenn-
tartásával elkerülni. a gyakorlatban kismányoky által kezdeményezett kollektív táj-
akciókban (Sárga szalag, Lobogó kék szalag, 1970) majdnem minden, idő szerint meglévő 
alkotói irányzatot összekapcsoltak. az erdőben útjára engedett papírfecni (stalker-
élmény: masli az elhajított csavaron…) éppoly alappontja volt programjuk felépítésének, 
mint száz évvel korábban az elemi színpont meghatározása, de e közönséges tárgyakkal 
való játék irdatlan művészettörténeti terhet hordozott, és ez természetszerűen nyomasztó 
felismerés volt a műhely tagjai számára. „a színek és a vonalak viszonya alakítja a tájat, 
kívülről utal a belső mozgásokra, törvényekre. az elvont viszonylatok egységesen még az 
egy nézőpontú, mozdulatlan szemlélőhöz szóló téralakítást adták. ezt igyekeztem átala-
kítani azáltal, hogy ezeket a viszonylatokat leromboltam. ez a belső kényszer érdekes 
megoldottság-érzést hozott létre bennem” – írta kismányoky.

itt van aztán a gyűjteményben egy nyolc fotóból készült darab, a Kenyértörés (1973, 
egyenként 50 x 60 cm) amit én mindig is jobban szerettem, mint a Jelhelyzetnek (1972–73) 
mondott ciklus más darabjait. meglehet azért, mert személyes emlékem tapad hozzá. 
1972-ben major kamill a csorba-simonnal bérelt Váci úti közös műtermüket feladta, és 
némely baráti kitanítás után a Dunán felszökött Bécsbe, onnan Párizsba utazott és elkez-
dődött máig tartó franciaországi élete. 1973-ban kismányokynak és Pinczehelyinek alkal-
muk nyílott arra, hogy Perneczky géza meghívására egy németországi, illetve nyugat-
európai utazást tegyenek. ezenközben jómagam, aki már a nicolas schöffer-könyvemen 
dolgoztam, és a mester meghívására ugyancsak készültem nyugatra, 1973 őszén megbe-
széltem kismányokyékkal, hogy ha Párizsba érkeznek, akkor találkozzunk október 11-én 
11 órakor a tuileriák kertjében a rue de rivoli lépcsőjével szemben, a labdaháznál (Jeu de 
Paume). ott voltunk időben, és nagyszerű volt a találkozás. Valamennyien egyeztettünk, 
egymás szavába vágva lázasan meséltük egymásnak az elmúlt hónap élményeit. egy arab 
vendéglőben kuszkuszt ettünk, ittunk is valamit, majd meghívtam őket magamhoz a rue 
Hegesippe moreau 15-be, ahol a Villa des arts-ban volt egy műteremlakásom, bőségesen 
volt benne hely a barátaimnak. néhány nagyszerű közös programot is csináltunk, aztán 
karcsiék még eltöltöttek valamennyi időt major kamillék rue de Bagnolet-i otthonában. 
Hihetetlen élvezet volt nekünk ott együtt lenni a kamillnál „kégliző” Bálint endrével, a 
költő–rendező ajtony árpáddal, a dokumentumfilmes sipos istvánnal, kamill családjá-
val. együtt néztük meg a fiatal művészek georges Boudaille szervezte 8. Párizsi 
Biennáléját, amit egyébként igen izgalmas magyar részvétel jellemzett. igazi „vándorün-
nep” volt. ennek során készítettek egymásról, cselekményeikről kölcsönösen képeket 
kismányoky és Pinczehelyi. a Kenyértörés ennek dokumentuma. kismányoky és egy 
baguette. aztán elváltunk, a barátaim továbbutaztak, én még egy hónapig maradtam 
schöfferéknél, akik egyébként cézanne egyik párizsi műtermében laktak akkor. Párizs 
sok tekintetben igazolt bennünket és a Pécsi műhely törekvéseit.

Hiányérzeteink természetesen folyamatosak voltak, de minthogy iskoláink nem fej-
lesztették ki bennünk az előregondolkodás és az előrelátás iránti érzékeket, magunknak 
kellett megteremteni az önművelés szellemi, fizikai feltételeit. a Pécsi műhely létrehozása 
lényegében ezt az érdeket is szolgálta. rájöttünk arra, hogy lantos minden rebelliót „ki-
bír”, csak színvonalasan kell előadni. kismányoky is felismerte, hogy lantos minőséget 
követel a gondolkodásban és az érvelésben. a vizuális érvelésben is. Példái között elfért az 
egész művészettörténet. teljességgel kiismerhető és követhető volt, akinek a szavában 
mindig bízni lehetett. lantos ugyanakkor számos esetben áldozatává is vált a kétszínű 
kulturális politikának. karcsi amúgy is erős ellenzéki „beállítódása” és kritikai adottságai 
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számára nagy feladat volt megemészteni a tényt, amikor lantos 1970-es nagy kiállításának 
zsűrije szakmai sikerként értékelte a válogatást, de az állami képzőművészeti lektorátus 
betiltotta a kiállítást. neki is, a csoportnak is el kellett fogadni egy sor taktikai jellegű meg-
fontolást, hogy azután ezek árnyékában a maga legszabadabb inspirációit válthassa való-
ra. kismányoky volt a leghatározottabb belső ellenzéke lantosnak, ugyanakkor híveinek 
eminense is. szijártóval és Ficzekkel együtt egzisztenciális és szakmai kényszerből „száll-
tak át” az animációs filmezésbe. De nem lehet véletlen, hogy filmjei között a lantosról ké-
szített is ott van. „eddig úgy próbáltam az egy képen belül eltérő időegységeket létrehozni 
és összekapcsolni, hogy egy érzelmileg és térben is közömbös, semleges állapotot alakítot-
tam ki. ez, mint egy membrán lap alkalmas a különböző rezgések felvételére és visszaadá-
sára (ennek megjelenési formája az alapegységeket hordozó, egyensúly vonalán álló rend-
szer), és ez magába foglalja az összes kifejleszthető lehetőségeket…” – írta kismányoky a 
zöld Dosszié egyik, 1969. augusztusi bejegyzésében. nem titkoltan vannak kapcsolatban 
első, míves és monumentális tusrajzai az ornamentális gondolkodás korábbi periódusai-
val, mintegy új nyelvet képezve, mely „vonatkoztat, birtokba vesz és közrefog”, majd visz-
szatér a kiindulópontokhoz. 1970 januárjában ezt írta: „…egyre inkább kezd egy téren be-
lül létrejönni egy másik, sőt egy harmadik is. az először előtűnő, észrevehető tér átalakul, 
előjön a második tér érzése, majd ez is tovább alakul, megváltozik és belép a harmadik tér. 
az elsődleges viszonylatok mögötti összefüggések a nézés közben és egy idő után egyre 
inkább felerősödnek, később már az is megmutatkozik, hogy valójában a háttérben meg-
húzódó, mellékesnek ható elemek tartják össze a képet, ezek egymásra hatása, utalása in-
dítja el az egész mozgását és így az egységet is ez hozza létre.”

kismányoky számára meghatározó élmény volt az ember, aki például pszichózisától 
vezetve hozott létre „földi viszonylatokat” meghaladó fantáziával műveket. a nyolcvanas 
évek jelképteremtő „pszichorealizmusában” a dr. Jádi Ferenccel együtt kutató kismányoky 
alkotói szempontból ugyan „makogást” látott, de – ahogy emlegette – a gyötrődést is a 
pontos fogalmazásért, a sok fiaskót, majd győztes formákat, melyek a „világ” és „nyelv” 
határának újabb viszonylatait mégiscsak segítettek felismerni. milyen érdekes, hogy eb-
ben a tekintetben mennyire közel kerültek egymáshoz Pálinkás györggyel, aki mindeze-
ket a maga „helyspecifikus” irodalmi munkásságában ugyancsak felmutatta.5 itt valójá-
ban arról van csak szó, hogy kismányoky esélyt adott egy kommunikációs funkciókkal 
még nem rendelkező nyelv létezésének, melyben az előálló formai összefüggések kihívó-
an hatnak az értelemadó meghatározások létrejöttére. az „éberség” állapota maradéktala-
nul fennmaradt benne, noha anyag és forma, intimitás és intenzitás szempontjából látszó-
lag más tevékenységekkel váltotta fel a képzőművész korábbi gyakorlatát. nem tett soha 
különbséget korábbi és jelen tevékenységei között, hiszen nézete szerint ugyanazokkal a 
problémákkal kell szembenéznie, mint festő, táj-akcionista, filmes vagy konceptuális mű-
vész korában. még stúdióvezetőként is úgy találta, hogy egy nagy kiterjedésű grafikán 
dolgozik, amiben ugyanazok a törvények uralkodnak, mint egy papírlap művészi „felöl-
töztetése” közben.

5 magam a Pécsi Műhelyről írt könyvem (1995) mottóját is Pálinkás Fókusz blamázs című verséből 
kölcsönöztem. „tudod már olyan kicsik vagyunk hogy mondhatják / nékünk: olyan kicsik 
vagytok s csak nézünk / magunkra mint a fordítva tartott kukkerrel / ama vizsgáló-bíró ki azt 
mondta: most olyan kicsik / s tudod ha közel mehetnénk e fordítva tartott / látcsőhöz valóban 
azt látnánk hogy ők olyan nagyok / csak a csiszolt lencsék közé beékelődött a blende / És most 
nem tudni hogy aki szemben az / talpon áll vagy mi álltunk fejre.” Jelenkor, 1984/3, 239. a vers 
megjelent a Názáretben nincs hol landolni című kötetében is. (magvető, Budapest, 1987, 14.) 
kismányoky karcsi – halála előtt egy hónappal – december 12-én a trafik étteremben még részt 
vett a megemlékezésen, amelyen a pályatársak közül többen vele együtt idézték a 2016-ban 
elhunyt Pálinkás györgy költő, író, szerkesztő alakját, műveit. 
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ezt írta lentibe egy katonáskodó barátjának: „azt hiszem, kezd megvilágosodni az, 
hogy mit is kell tenni. most megpróbálom szűkíteni a szétfutó szálakat, kiválogatni azt, 
amihez a legtöbb közöm van… lényegében a kép készítése közben válik egyre határozot-
tabbá a mondanivaló, mely a munka kezdeti szakaszában csupán igényként jelentkezik. 
ezt az igényt a mondandóra nem tudom mondandóként megfogalmazni, a kép készítése 
közben sikerül csak megfogni, megszilárdítani azt a tartalmat, amit elérni céloztam, és 
csak ekkor következhet a tudatos befejezés, a megoldás… csak egy különleges indítású 
állapot bekövetkeztével van úgy, hogy száz százalékosan tudja az ember, mit, miért tesz. 
akkor viszont már nem gondolkodik, akkor csinálja.” munkáinak mindegyike határozott 
kézjegy, valamilyen módon mindegyik az értelmes jelentés veszélyeztetettségének meta-
forája. készülésük közben a felépítést és megsemmisülést hordozó gesztusok többnyire 
egyszerre érvényesültek, a megjelenített motívumok felhalmozódása és ezeknek önsúlya 
egyaránt idéztek elő – kizárólag az ő személyiségével azonosítható – alak-, állapot- és 
minőségváltozásokat. noha halála a mi életünk nehezen elfogadható változása lett, mind-
abból, ami most ránk tekint, mégis karcsi szemérmes mosolya sugárzik vissza…

Kismányoky Károly, Halász Károly, Pinczehelyi Sándor, Pécs, 1971
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Halász Károly, Kismányoky Károly, Kodra Károly, Aknai Tamás, Pécs, 1971

Aknai Tamás, Kismányoky Károly, Pécs, 1971
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Halász Károly, Kismányoky Károly, Pécs, 1971


