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Róka Károly 
festő  - a giccsherceg 

(1912-1999)

„Emlékezzünk meg a 100 éve 
született Róka Károly festő̋rő l”, 
szerettük volna ezt írni egy ke-
rek évforduló kapcsán, de saj-
nos 3 évvel elkéstünk, mert 
1912-ben született, azaz 103 
éve. A késés kizárólag a mi 
hibánk.
Mert Róka Károly, vagy ahogy 
Norvégiában hívták: Charles 
Roka jó festő̋ volt és megérde-
mel egy megemlékezést. Gics-
cseket produkál - mondták róla 
a kritikusok, de a közönség sze-
rette és nem tudott annyi képet 
festeni, hogy azokat azonnal 
meg ne vették volna. 
De mi a giccs? Például a soro-
zatban gyártott, teljesen egyfor-
ma, bárgyú, primitív kerti tör-
pék.
Róka nem ilyen szinten dolgo-
zott: kiválóan rajzolt, kitűnő 
művészi technikája volt. Szak-
máját 100 %-ban uralta. Egye-
dül azt hozhatták fel ellene, 
hogy végig ugyanabban a téma-

körben mozgott. Ez is hamis vád. Igaz, hogy fő témája a szép, természet adta bájait nem 
titkoló, különböző̋ pózokban álló cigánylány volt, de emellett Róka nagyon jó önarcké-
peket, portrékat, gyermeket, igen szép aktokat és magyar falusi jeleneteket, pl. csárdást 
táncoló csoportot is festett. Azaz sok témája volt. De valóban, a cigánylány dominált a 
képein. Ez lett a baj. Mert, ha csak egy-két cigánylányképet fest, akkor dicsérték volna 
kiváló technikáját, a hibátlan anatómiát, stb., de ha 100 cigánylány van, akkor a 100 
porcelán kerti törpe kezd ránk meredni.
A közönségnek nagyon tetszett a cigánylány téma, s 1940-1950 körül, az akkori norvég 
szegénység ellenére, kicsit túlozva ugyan, de az a hír járta, hogy Oslóban majdnem min-
den lakásban van egy Róka kép. Ezek nagy része nem is festmény volt, hanem plakát, 
amit Róka Svájcból rendelt, egy művészi reprodukciókat készítő̋ nyomdából. A plakátok 
minősége olyan kifogástalan volt, hogy 2-3 méterről már szinte nem lehetett megkülön-
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böztetni az eredeti festménytől. A vevő̋k bekeretezték, s az az érzésük lehetett, hogy van 
egy Róka képük.

Életútja
Róka 1912-ben született Nyíregyházán. Budapesten elvégezte a Képzőművészeti Akadé-
miát. Nemcsak festészetet, hanem  szobrászatot is tanult. Itt ismerte meg alaposan az 
emberi testet. Tanúsítják a festményei, és a magántulajdonban levő portré-szobrai. 
Furcsa nevű̋ jó barátjával, Jallagoshsal elhatározták, hogy elmennek világot látni. Pénz-
telen fiatalemberekként egy vasúti teherkocsiban megbújva hagyták el Magyarországot. 
Céljuk Ausztria volt. Sajnos rossz vagont választottak, mert hamar kiderült, hogy az egy 
élelmiszert szállító hűtőkocsi volt. Mire észrevették, már késő̋ volt, a vagon le volt zár-
va. 3 nap után szinte jéggé dermedten szabadultak ki. Örülhettek, hogy élve úszták meg 
a kalandot.
Róka azt gondolta, hogy pénzt lehetne szerezni azzal, ha megfesthetné a svájci hegyi 
hotelek pénzes turistáit. Így is lett. Róka festő̋i tudása valóban pénzt hozott a házhoz. Ő 
festett, Jallagosh pedig kitűnő üzletszerző̋ volt. Lassan összejött annyi pénz, hogy ele-
gánsan kiöltözve tovább állhattak.
Felfedezték Monte Carlo kaszinóit. De Róka jobb festő volt mint hazárdjátékos, a port-
rékból összegyűjtött pénz pillanatok alatt gazdát cserélt, s elúszott a játékasztalokon. 
Ekkor a két bohém továbbállt. Marseillesben kötöttek ki, ahol a festő̋i tudás ismét meg-
hozta a napi betévőre valót.
Rókának feltűnt itt egy szokatlanul szép cigánylány. Lerajzolta, s ez a lány olyan mély 
benyomást tett rá, ami egész festőkarrierjén át elkísérte.
1937-ben a Rivieráról barátjával együtt Norvégiába jött. Az ügyes üzletkötő itt is szer-
zett munkát, de amikor a németek elfoglalták Norvégiát, Svédországba menekült. Ké-
sőbb Amerikába került. Róka élete végéig Oslo elővárosában élt, és alkotott. 1939-ben 
meghívást kapott egy Lausanne-i kiállításra. Jó kritikát kapott, több kiállítás következett 
Franciaországban és Spanyolországban.
1942-ben házasságot kötött Irma Kussiussal. A feleség a házasságban férje nevét hasz-
nálta. Egy fiúk született, Gergely. Üzletember lett, importcége van. Ő kezeli a még meg-
lévő hagyatékot. Zindy lányuk művész, installációs alkotásokat készít. Christina Dániá-
ban él. Rókának, sajnálatos módon, betegség miatt élete utolsó éveiben fel kellett adnia 
a festést.
A fogadtatás
Hogy fogadta Norvégia Róka festményeit? Két tábor alakult. Az egyik a nagyközönség 
volt, akiknek tetszett a bájait, szép melleit nem titkoló mutatós cigánylány. A háború 
utáni években még ártatlanok voltunk s az ilyen bájak pikáns örömet okoztak. Eleinte az 
árak is elérhetőek voltak, s valóban sok helyen felbukkantak a gyorsan készülő képei. 
A másik tábor a befutott vagy félig befutott festőkből állt. A befutottak lenézték, giccs-
nek kiáltották ki a festményeket. A félig befutottak pedig irigyelték, és szerettek volna 
ők is ilyen sikeresek lenni. A csoport közepén pedig a Művészkritikusok, Ég és Föld 
ítélő̋i voltak, az Elit. De a képek továbbra is népszerűek voltak s az árak emelkedtek. 
Legdrágábban 146 ezer koronáért ment el egy kép, 2004-ben Drammenban, Oddvar 
Olsen Galériájában. A kritikus csoportnak fő ellenvetése az volt, hogy szűk a témavá-



lasztás, ez a cigánylány túl sok a 
jóból. De el kellett ismerniük, hogy 
Róka ragyogóan rajzol, hogy nagyon 
ért az ecsethez, s az emberi bőrt 
olyan mesterien érzékelteti, hogy azt 
sok festő̋ megirigyelhette. Több port-
rét is festett Oslo gazdag hajótulaj-
donosairól.
Két Róka Károly volt? 
Az ismeretlen művész.
Néhány privát rendelésű portréról 
nyilvánosságra került fénykép mutat-
ja, hogy valószínűleg ezek a legjobb 
művei. Sajnos mind magántulajdon-
ban vannak, a közönségtől elzárva. 
A Norsk Hydro akkori igazgatójának 
portréja egyike ezeknek a képeknek. 
Lassan-lassan rájövünk arra, hogy 
két Róka Károly létezett: Az egyik 
gyorsan dolgozott, naponta megfes-
tett egy cigánylányt arra a piacra, 
amely ezeket a képeket várta. Ez volt 
a jó megélhetés útja. Ára a giccsfestő 
cím lett. Ő volt a gondos apa, aki 
elhatározta, hogy családjának jó éle-

tet biztosít. A másik Róka Károly portrékat festett megrendelésre, ahol megmutatta, 
hogy mit tud, s ez a munka sosem került a nagyközönség, és a kritikusok elé. Ez volt az 
ismeretlen művész. Ha lesz egyszer egy galerista, vagy családjának lesz arra energiája, 
hogy felkutassa s kikölcsönözze ezeket a képeket, hogy rendezzen egy “Az ismeretlen 
Róka” c. kiállítást, akkor egy komoly művészt fedezhetnek fel a kritikusok.

Odd Nerdrum és Róka Károly

Váratlan segítség bukkant fel. Odd Nerdrum, a másik számkivetett, Róka mellé állt. 
Nedrümöt is azzal vádolták, hogy giccseket fest. Hasonló sorsa volt: kritikusai ugyan 
elismerték, hogy kiváló festő̋, de az ő témaválasztását sem tudták elfogadni.
- Rendben van, ha azt mondjátok, hogy giccseket festek, akkor giccsfestő vagyok! -
mondta büszkén Nedrum, s viselte a címet. Többször meglátogatta Rókát műtermében. 
Dicsérte a művész technikáját, anatómiai ismeretét. Mindkét művész érthető, figuratív 
képeket festett, ami művészi körökben, a divattól függően, nagy bűn, de ezzel mindket-
ten tudtak élni.
Végül is halála után, 2003-ban mutatta be Róka képeit egy komoly kiállító hely, a 
Haugar Vestfold Kunstmuseum. Ez volt Róka Károly festményeiből az első nagyobb 
kiállitás. Később Bergenben rendeztek az ő és Nerdrum képeiből közös kiállítást. Róka 
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Róka Károly:Baby portré (33x 41 cm),



képeit 2014-ben 4 000 és 20 000 korona közt árulták. Knut Forsberg, a rangos 
Blomqvist Kunsthandel vezetője is szivesen bevesz Róka képeket, amiknek ára minden 
valószínűség szerint csak emelkedni fog a cég árverésein. Mikor pedig valaki kitalálta a 
„művészi giccs” kifejezést, akkor szinte bezárult a kör. Giccs ugyan, de művészi giccs. 
Így lassan a képek ikonok lesznek.

Hogy vélekedik róla családja ma, 2015-ben?

Fia, Gergely szerint nagy örömet okozott apjának az, hogy Nerdrum melléje állt, mert 
Róka Nerdrumot nagy művésznek tartotta.
Lánya, Zindy pedig meg van győződve arról, hogy ha apja nincs annyira tekintettel csa-
ládjára, és elhagyja a cigánylány témát, akkor nagy festő lehetett volna. De ő családjá-
nak jó életet akart biztosítani, s a biztos keresetet választotta. Sajnos kicsit túl biztosat 
is. Zindy a plakátokra gondol, amit élő művésznek nem illő árusítania. Picasso vagy 
Munch műveit ábrázoló plakát minden múzeumban kapható, de ők már nem élnek. A 
plakátok olcsón terjedtek, még Svédországban is, és ha valaki azzal dicsekedett, hogy a 
nyaralójában, a kinti árnyékszékben is van egy Róka képe, az a giccset emlegető, vádo-
lók malmára hajtotta a vizet. 
Mint ember nagyon sármos, kedves valaki volt, imádta gyermekeit, kis korukban sokat 
játszott velük. Zindy mesélte, hogy ha a két dandy francia eleganciájával végigsétált 
Oslo főutcáján, a Karl Johanon, ez olyan feltűnést keltett, hogy a gyerekek utánuk ered-
tek.
Szeretett síelni, de a pehelykönnyű̋ futólécek helyett, biztonságból, ugróléccel síelt, ami 
2,5 méter és 5 kiló is lehet. Biztos, ami biztos.
Motorcsónakozni is szerzett, de fura elképzelése lehettek a kormányzásról, mert az 
Oslofjord legtöbb zátonyára felfutott…
A család erősen magyaros konyhát vezetett. Olyannyira, hogy egyszer Gergely fiát ha-
zaküldték az elemiből, azzal az üzenettel, hogy máskor ne küldjenek ilyen büdös, fok-
hagymaszagú gyereket az iskolába.
Imádta a cigányzenét, mikor 50 év után, 1983-ban hazalátogatott, akkor egy cigányze-
nés vendéglőben egész este énekelt, a primás nem hagyhatta el asztalát. Zindy szerint 
apja életművész volt.

Borka László

A képeket Z.R. engedélyével közöljük a Képtár mellékletben:
Cigánylány (65 x 82 cm), 
Fiú a nyúllal (65 x 82 cm),
Anya gyermekével (65 x 82 cm), 
Csárdás (120 x 180 cm),
Szikla és hullám (130 x 150 cm).
Az világhálóról felhasznált képek: Fénykép festőállvány előtt,  és Önarckép
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