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NEO -ROSE II.
Károlyi Zsigmond: Kívül-belül  
(művek a ’70-es évekből)

• NEON Galéria, Budapest

• 2013. november 6 — december 10. 

Másfél évvel ezelőtt Károlyi Zsigmond ’80-as évek beli „X korszakának” fotó-

festményeit és vásznait Állványok és fényrácsok1 címen láthattuk a Neonban, idén 

pedig az életműből a hetvenes évek legjelentősebb darabjait gyűjtötte egybe  

a galériatulajdonos Tóth Árpád. 

Mindkét kiállítás évfordulókhoz is kapcsolódik: az időben korábbi Károlyi hat-

vanadik születésnapjával esett egybe, az idei pedig a Rózsa kör hézagokkal teli 

történetének egy újabb fordulója. Pontosan 15 év telt el az Ernst Múzeum 1998 

decemberében nyílt Rózsa Presszó kiállítása óta. A legendás hely a hetvenes 

években egy progresszív „művészkeltető” funkcióját is betöltötte: „1976-tól egy 

főleg képzőművészeti főiskolásokból álló társaság ebben az Andrássy úti presz-

szóban találkozott, és a közös művészi törekvések jegyében kvázi-csoporttá 

szerveződött. Elutasították a kor művészetelméletét és gyakorlatát, és olyan 

expanzionista törekvésekkel kísérleteztek, mint az environment, a happening, 

a fluxus és az akció. A Rózsa presszó név tehát nem egy helyszínt jelez, nem is 

egy művészeti irányzat elnevezése. Idővel metaforává lett: egy társaság gondol-

kodásának és életérzésének a hívószava.”2 De a szerveződés bizonyos értelem-

ben skizofrén helyzetet teremtett, a fiatal növendékek a Főiskola elvárásainak 

1  Marno János: Homlokzatredőzet, in. Balkon 2012 / 3. , 19-22. Zsikla Mónika: Diagonálisok, pont és 
végtelen = X , in. Balkon 2012 / 3. , 16-18. 
2  L. Molnár Mária: Rózsa-metafora, in. Új Művészet 1999. május (5). , 18-19. 

megfelelően akadémiai szemléletű, hagyomá-

nyos képtípusok ismételgetésével tudták le a 

kiszabott penzumot, mielőtt nap mint nap kivo-

nultak a Rózsába, az „önképzőkörbe”, ahol  

a progresszió forradalma olyan underground iko-

nok szellemi hatására szerveződött, mint Erdély 

Miklós, Birkás Ákos vagy Bódy Gábor. A közös-

ség és a nagy generáció jelenléte katalizátorként 

formálta szemléletüket az intézményi művészet 

avétos ujjgyakorlataitól az új irányokba mutató 

underground művészete felé. 

1998-ban az Ernst Múzeum kiállításán Körner 

Éva két időszakot fésült egybe, aminek ered-

ményeként párhuzamosan voltak láthatók a 

rózsások hetvenes években készült művei, 

dokumentációi, akció-leírásai és az egykori 

tagok legújabb, a kilencvenes években készült 

munkái. Ez többek közt azért fontos, mert a 

korábbi barátságok, személyes kötődések ugyan 

megmaradtak, de a csoport a nyolcvanas évek 

elejére teljesen felbomlott. A ’98-as kiállítás 

idején a tagok egy része már az újszenzibilitás 

festészeti problémái felé fordult, mások pedig 

egyéni pályákon haladtak tovább. A visszate-

kintés alkalmával Körner a társaság jelentősé-

gét úgy definiálta, mint „a magyar konceptuális 

művészet bölcsője, és az utolsó avantgarde jel-

legű csoportos fellépés”.3 

A Neon galéria idén indult NEO-ROSE kiál-

lítás-sorozata a csoport tagjainak a hetve-

nes években készült munkáin keresztül idézi 

meg a fénykort. A sorozatot Sarkadi Péter 

EGO-dokumentumok címmel nyitotta,4 amit 

most Károlyi Zsigmond fotós munkái követ-

tek. Károlyi esetében azonban az évtizedek 

elhatárolását szimbolikusnak is tekinthetjük. 

Bemutatott korszakának egyik emblematikus 

műve a Kívül-belül, amely egy 1968-ban készült 

fekete-fehér fotó aktuális újrafogalmazása. 

Itt a hangsúly az aktuálisra esik, ugyanis ez a 

68-as fotó több mint egy évtizeden keresztül 

„alapképként” határozta meg a készülő művek 

problémafelvetését. A fotón látható állványzat 

központi X motívuma főszereplőként töltötte ki 

a fotómontázsok, fotófestmények, majd később 

a festett vásznak felületeit. 

Vagyis tekintetünk irányától függően Károlyi 

nullponti X koordinátája lehet konstrukció,  

vagy akár dekonstrukció alapja is. Ha követ-

jük őt az elemekre szedés analízisében, 

3  Stima Klára: A Rózsáról, in Balkon 1999 / 3,4. , 22.
4  NEO-ROSE I. Sarkadi Péter: EGO-dokumentumok, 
Neon Galéria, Budapest, 2013. szeptember 12 — október 30.

A szerző a cikk írásának idején az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának Kállai Ernő művészettörténeti-műkritikusi 
ösztöndíjában részesült.

Károlyi Zsigmond
Ikszek, 1968–80 fotó, 10 × 10 cm
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máris megérkezünk a kiállítás egyik össze-

függő, a Sorminták (1977) köré rendeződő 

műcsoportjához. 

A műcsoport keletkezésének története szoro- 

san összefügg egy hétvégi Rózsa-akcióval.  

A Főiskolán kívüli eseménnyel egyidőben Károlyi 

a Főiskola KISZ klubjában egy Czimra Gyula 

environmentet épített, és az önálló akciót egy 

levelezőlap nagyságú cédulán hirdette. A hely- 

és környezetspecifikus mű létrehozását néhány 

„rózsás” a saját lázadásuk meghekkeléseként 

értelmezte, és Károlyi gesztusát a Főiskoláról 

való kivonulásukra adott bevonulásnak, árulás-

nak tekintették. Károlyi így emlékezett visz-

sza erre: „bizonyos értelemben sokkal szűkebb, 

műtermi jellegű, festészeti meta-problémákkal 

foglalkoztam. Inkább a festésből jövő önreflexív, 

tautologikus dolgok azok, amik engem érde-

keltek, és bármennyire is akartam volna, saját 

árnyékomat átugrani nem tudván, ez a fluxu-

sos könnyedség, ez nem ment nekem. Ilyen 

értelemben Ernő vagy Fazekas Gyuri, Koncz 

Andris, Pecásról nem is beszélve, ők sokkal 

direktebben dolgoztak a tradicionális műformák 

meghaladásán.”5 

Az 1976-os environment „környezetében jelen 

volt már Károlyi későbbi műveinek minden 

lényeges eleme, nem Czimra-képek kerül-

tek bemutatásra, csupán motívumaik: szék, 

petróleumlámpa, staffelei. A kiállított tár-

gyak egy vonal mentén helyezkedtek el…”6 és 

ez a vonal a későbbi munkákon újabb és újabb 

konnotátumokkal ruházódott fel. A Czimra-

akció egy vonalra komponált terében a vonal a 

sík és a tér metszetét jelentette, a Sorminták 

készülésekor a két expozíció között eltelt, meg-

határozhatatlan terjedelmű idő intervallum képi 

manifesztációját jelöli, a műtermi hulladék poz-

dorjalemezeit (Szaggatott vonal 1978–79) pedig 

rendezőelvként kötötte egymáshoz. A 78-as 

Átlóból vízszintes papírborítékjainak vonala pedig 

már csak egy lépésre van az egy pontban met-

sződő vonalak ikszétől. De a metsződés előtt 

Károlyi figyelme a pontra is kiterjedt, amely 

egyszer tudatosan,7 máskor véletlenszerűen — 

Koincidenciák, 1976 — vált munkái részévé. 

A főiskolai évek alatt Károlyi kitüntetett figye-

lemmel fordult a festő Czimra Gyula életműve 

felé, reciklált motívumai nem csak újra és újra 

megjelentek, hanem speciális kölcsönhatásokba 

kerültek egymással. „Tanulmányozni kezdte 

Czimra petróleumlámpás-tükrös képeit, és rájött 

arra, hogy a tükör elé állított tárgy szituációja 

analóg azzal a helyzettel, mely egy képet és 

környezetét a festő/néző terével összekapcsol. 

5  Stima Klára: Interjú Károlyi Zsigmonddal, 1998. 
publikálatlan kézirat
6  Beke László: Károlyi Zsigmond — a jelenlét mint utópia, in. 
Mozgó Világ, 1979/1. , 121.
7  3-2-1 vagy: PONT-VONAL-KÉP (egy vonal-egy kép) 1978. , 
reprodukálva: I.K.E.M.XX. Károlyi Zsigmond fotós munkái és 
írásai, Magyar Fotográfiai Múzeum 2003. 62.o. 

Hasonló beállításokat konstruált fényképezőgépe számára.”8 Fotóinak szerkesz-

tett tükörtereiből ekkor nagy ritkán a fiatal művész képe is visszatükröződött, 

Ön/Arc/Kép/Festő, (1976–78). A képből kinéző művész arcát két egymásra mázolt 

réteg keretezi, az egyik az expozíció előtt a tükörre felkent fehér borotvahab, 

amelyre az előhívást követően egy ellentétes irányban mázolt fekete réteg került, 

a fotó felületén a kétirányú ecsetmozgás metsződik. „A leképezésnek és a fes-

tésnek az evidenciájából van itt egy réteg összerakva. Egy imaginárius sík, ami-

ben semmi nem találkozik semmivel, de végül mégis egy képpé áll össze minden. 

Ezt a narcisztikus, Caravaggio-s tükör problémát odáig kellett vinnem, amikor én 

már nem vagyok a tükörben. Amikor az egész tükör már csak egy vonal, ami per-

sze megint csak elemi dolog, mert ugyanúgy kettéosztja a világot, jobbra és balra, 

és egy relációt megidéz…” 9 Az egymásra rétegződött kép terét esetlegesen 

kivágott, egybeolvasható szavakból az alábbi mondat keretezi: „A realizmus nem 

azt jelenti, hogy lefestem, amit látok, hanem azt, hogy különbséget teszek aközt, 

amit festek, és aközt, amit látok.” A német származású művész és művészet-

teoretikus, Bazon Brock mondatát Birkás Ákos a hetvenes években egy kézzel 

írt levelezőlapon küldte Károlyinak. S bár itt a mondat szándékoltan az önarcké-

pet/képet keretezi, de talán nem tévedünk nagyot, ha a szavak mögött a fiatal 

művész ars poétikáját is felfedezni véljük. 

8  l. 5. jegyzet
9  Zsikla Mónika: Beszélgetések Károlyi Zsigmonddal, 2013. Kézirat

Károlyi Zsigmond
Festőállvány — 
kétszer, 1976, 
dokubróm, 15 × 21 cm

Károlyi Zsigmond
Egalizálhatatlan 
közök, 1978 körül
9 × 15 cm, filctoll, 
xerox

„Testét lomhán 
kinyújtva
Közénk terült  
a távol...”
Tóth Árpád


