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• „Amikor a görögök a létet apeironként, határolatlanként határozták meg, kész-

tetve érezték magukat, hogy a határt, az alakot, az eidoszt olyasvalaminek ismer-

jék el, ami a fenomént megakadályozza abban, hogy szétfolyjon a határtalanban. 

Amennyiben mármost a számot határt szabó faktornak tekintjük, úgy ez a feltét-

lenül érvényes ontológiai rend kifejezőjévé válik.1” A világ forgása, a szubjektum 

egyéni ritmusa, sőt az egész kozmosz összefüggésrendszere is kifejezhető szá-

mokban. Mindezt természetes állapotnak tekintjük, annak ellenére, hogy a  

számok — filozófiai értelemben — az időn és a téren kívül léteznek. Ennek ellenére  

a görög bölcselet már évezredekkel ezelőtt „határt szabó faktorként” értel-

mezte őket. 

1  Ernesto Grassi: Die Theorie des Schönen in der Antike. Köln, 1980. Magyarul: Pécs, 1987. p. 43.

Rákóczy Gizella festészete évtizedek óta 

szoros összefüggésben van a számok bizonyos 

rendszerével. 1976-tól egy régi skóciai sírábra 

kapcsán a négykarú spirálokkal és azok szám-

törvényeivel foglalkozott. A négykarú spirál 

magjából kiindulva kombinatorikai módon egy, 

a festészet nyelvére leképezhető rendszert állí-

tott fel. Rendszerének matematikai összefüg-

géseit tükrözték vissza két évtizeden keresztül 

papíralapú tempera, illetve szitanyomat techni-

kával készült munkái. 

A négykarú spirál számtörvényeinek temperaké-

peit 1998 után az akvarell váltotta fel. A transz-

parens matéria kötetlen rétegezési lehetősé-

geit pedig ezúttal Fibonacci lineárisan rekur-

zív sorozatának matematikai képlete határozta 

meg. Az ismétlődő lépésekből álló műveletso-

rozat törvénye révén 2-től egészen 168 réteg-

nyi festék helyezhető egymás fölé. A művész 

által kikísérletezett technikának köszönhetően 

azonban még a nagyon sok, egymás fölé helye-

zett réteg is homogén, ragyogóan áttetsző szín-

mezőket hozott létre. A sorozat által pontosan 

meghatározott módon egymást fedő színsá-

vok elrendezései minden esetben négyzethálós 

képszerkezeteket eredményeztek. És bár felme-

rülhetne olyan feltételezés, hogy mindez létre-

hozható a manualitás nélkül, pusztán grafikai és 
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nyomdai körülmények között, ez azonban csak 

dilettáns feltételezés. Ugyanis az anyag környe-

zettel létrejött kapcsolatának módosító hatása 

még a száradás utolsó pillanataiban is technikai-

lag előre nem megjósolható módon befolyásolja 

a szín véglegességét. 

A négyzethálós akvarellstruktúrákkal párhuza-

mosan 2000-től egy másik problémakör is fog-

lalkoztatja a művészt. Nevezetesen az évkör, 

vagyis a Krétai vonalú labirintus problémája. 

A labirintus mint évezredes mitikus geometriai 

forma az emberiség jól ismert hivatkozási szim-

bóluma. Sőt, mondhatnánk, a forma örökérvé-

nyű, csupán a történeti, lingvisztikai konnotáció 

változott az évszázadok folyamán. 

„Minden labirintus voltaképpen titkosírás, ame-

lyeket két- vagy háromdimenziós térben ábrá-

zoltak, lehetséges tehát, hogy valaki — mate-

matikus vagy gyakorlati lélektan tudósa — már 

kidolgozott egy módszert a labirintusok titkos-

írásának megfejtésére, deskriptációjára” — írja 

Santarcangeli, A labirintusok könyvében.2 Mindez 

első pillanatra távolinak tűnik Rákóczy korábbi 

munkáinak számtörvényekkel is leírható vizuá-

lis rendszereitől, de ha a labirintus centrumában 

egyesülő spirálok metrikus geometriájára kon-

centrálunk, akkor a Krétai vonalú labirintus soro-

zatai a korábbi festői és matematikai kérdés-

felvetések folytatásainak is tekinthető. A négy-

zetből kiinduló négypályás krétai rendszer egyik 

lehetséges értelmezéséhez az alábbi gyermek-

vers vezette el a festőt. 

„Kerek élet fája, szép tizenkét ága. Szép tizen-

két ágán ötvenkét virága. Ötvenkét virá-

gán hét gyöngy levelecske. Gyöngy levelecs-

kéin huszonnégy erecske.” A négyzethálós 

lapra kiszerkesztett labirintus pályáiról a vers 

által jelölt számok értelmében egy teljes évkör 

olvasható le.  

A Föld Nap körül megtett pályájának csillagá-

szati évet kitevő 365 napja, 52 hete, azoknak 

7 napja és a napok 24 órája. Vagyis az objektív 

és szubjektív idő minden számmal definiálható 

egysége. A labirintus-sorozat „12N” című vál-

tozatában az egyes lapokon két-két szín jelenik 

meg, a „24 N” sorozat évkörein pedig minden 

esetben négy színnel operál Rákóczy.  

A FUGÁban kiállított 24 darab 135 × 135 cm 

nagyságú lapon a 4 szín (vörös, kék, zöld, 

sárga) lehetséges variációi voltak láthatóak. 

Az évkörök megfestése közben az ecsettel meg-

tett út meditatív csendjéhez közeli élményt 

nyújt az egyes lapok négypályás útvesztőinek 

szem általi végigkövetése. 

2  Paolo Santarcangeli: Il libro dei labirinti. Storia di un mito 
e di un simbolo. Vallecchi Editore, Firenze, 1967. Magyarul: 
Gondolat Kiadó, Budapest, 1970. (ford.: Karsai Lucia) Idézi : 
Beke Zsófia Rákóczy Gizella kiállítási katalógusában (2007)
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