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felemlegetése nélkül a művek intencionális és grammatológiai 
komplexitása és unikalitása szenved csorbát. 
Arról, hogy ez a gondolat nem „fából vaskarika”, elsőrősorban 
Károlyi korabeli naplószerű művészet-elméleti feljegyzései győzik 
meg e sorok íróját, amik a Neon Galéria által gondozott publikáci-
óban olvashatók. 
Először tehát amellett próbálok meg érvelni, hogy miért a művek 
valósághoz való viszonyát, ha tetszik realizmusát tartom döntőnek 
a Károlyi munkák megannyi absztrakt és konceptuális vonásához 
képest. Igyekszem az argumentációmat művekre, mű-értelmezé-
sekre építeni. Vegyük például eklatáns példaként a „Károlyi-féle 
vonalat”, azokat a műveit, amelyek vonalakra, vonalhúzásokra 
épülnek, s amikből számos szerepel a Neon Galéria kiállításán is.  
A vonal, egészen pontosan a Károlyi-féle vonal-használat, és -értel-
mezés azért érdekes és kulcsfontosságú mert pontosan tetten érhető 
benne az absztrakt és a realista motivációban történő finom distink-
ciója, ami végigvonul a Károlyi életmű további részein is. Nagyon 
érdekes, hogy Károlyi korabeli elméleti feljegyzéseiben a vonalról 

és a pontról való gondolkodásban nagyon markánsan jelen van pél-
dául Kandinszkij szövegeinek olvasmányélménye, ami kifejezetten 
az absztrakcióhoz sodorhatná közel Károlyit, mégis valami más 
történik vele. Markáns különbség fedezhető fel ugyanis egy abszt-
rakt beállítottság és Károlyi pozíciója között. Hogy visszaforduljak 
a konkrétumokhoz: Károlyi vonala, vagyis egy Károlyi Zsigmond 
által meghúzott vonal, ami látszólag ugyanolyan egyszerű alapelem 
lehetne, mint bármely más korábbi a művészettörténetben meg-
húzott vonal, mégis elemien más. Károlyi vonalai valóságosak, ha 
tetszik bizonyos szempontból sokkal egzisztencialistábbak, mint 
bármely más korábbi vonal a művészettörténetben. Hogy miért? 
Károlyi Zsigmond vonalát két műterem-, vagy kiállítótér-falba vert 
szög, vagy más esetben ragasztószalag definiálja. Az ecsettel meg-
húzott vonal lényegében két esetleges, de nagyonis valós szög távol-
ságát jelöli ki, és ez döntő. A szögek, mint konkrét tárgyak valósága 
ugyanis nagyon fontos a vonal létének szempontjából is. Egy művész 
műtermének kevés kézzelfogható és szinte állandósult „eposzi” kel-
léke van, a szögeken kívül ilyen még talán a festőállvány – nem vélet-
len, hogy Károlyi a korban készült műveinek ez is visszatérő eleme. 
Tehát, amikor Károlyi vonalat húz, akkor két konkrét és egziszten-
cialista mélységű tárgyat használ ennek definiálására, nem véletlen 
tehát, hogy ezek a vonalak, nem is jel-, vagy leképző-természetűek, 
hanem általuk a művész a vonal tárgyi, műtermi valóságáról, és a 
valóságban bekövetkező szabályszerű elmozdulásokról beszél. Egy 
absztrakt művész teszem fel, ehhez képest egy új valóság jelévé 
lényegítene át egy ilyen alapformát. 
Az alapformákra reflektáló gondolatiság fontos a további kiállítás-
értelmezés számára is. Károlyi művei ugyanis koncentráltan szólnak 
arról is, hogy egy fiatal művész alapokat, alap-fogalmakat, alap-motí-
vumokat keres, saját kibontakozó művészete számára, amivel meg 
szeretné haladni az előző generációk képiségét, képiség-fogalmát. Ez 
is döntő pont: Károlyi új eszközöket keres ugyan, de mintha nem új 
valóságot akarna teremteni, mint oly sok absztrakt szerző, hanem 
voltaképpen mintha a vélt realizmusa számára keresne új artikulálási 
eszközöket, amiket persze az absztrakcióból, a konceptualizmusból, 
a fotóból, a grafikából, a xeroxokból desztillál. Károlyi ezen műveivel, 
ezen korszakában véleményem szerint arra is kísérletet tesz, hogy 
miként tud másképpen „szólni” a máló vakolatú valóságáról, miként 
tud lefektetni egy új, egy friss képfogalmat, ami sokkal árnyaltabb és 
reflektáltabb, mint bármely más korábbi realista eszköz.
Nem csak az általam realistának vélt motiváltságot szeretném 
hangsúlyozni Károlyi kiállítása kapcsán, hanem – más szerzőkhöz 
hasonlóan – fel szeretném hívni a figyelmet Károlyi kép-ontoló-
giájára, kép-ontológiai gondolkodására is, ami nagyon szép ívben 
fut ki, vagy éppenhogy érkezik meg évtizedekkel későbbi radikális 
monokróm programjáig és praxisáig. Amikor Károlyi Zsigmond 
korai művei kapcsán kép-ontológiai gondolkodást emlegetek, akkor 
leginkább arra gondolok, hogy a fiatal Károlyi kísérletet tesz arra, 
hogy árnyaltan, reflektáltan és poétikusan fogalmazza meg azt, hogy 
mi is a kép valójában, miként lehet vele dolgozni, miként haladhatja 
meg fogalmilag és jelenségileg is azt, amit addig állított róla a művé-
szettörténet. Sőt továbbmegy, és azokat a kérdéseket is feszegeti, 
hogy miként kaphat helyet benne ő, mint művész, mint saját képei, 
műveszete alakja, aki a műteremben él és mozog. A legradikálisabb 
kérdésfelvetése, hogy miként szakítható ki kép a jel-jelölő szemio-
tikai logikájából? Lényegében majd mindegyik a Neon Galériában 
kiállított Károlyi mű érzékeny, érzéki és analaitikus kísérlet az 
iménti kérdések megválaszolására. Károlyi válaszai konceptuáli-
sak is annyiban, hogy többségükben (kép-)szemiotikai gyökerek-
kel rendelkeznek. Nem tudom kellőképpen hangsúlyozni azt, hogy 
Károlyi a képet nyelvtani logikával akarja megreformálni, és a nyelv-
tan, grammatológia elcsúsztatásaira rájátszva próbálja meg kiszaba-
dítani a motívumait, vagy egyáltalán a képet a „jel” szerepéből. Ezért 
is ismétli az egyik főmotívumának számító építési-állványzatról 

Sok irányból meg lehetne közelíteni Károlyi Zsigmond pályakez-
dését, korai munkásságát – a hetvenes évek derekától, a nyolcvanas 
évek elejéig készült műveit – amikből ezúttal a Neon Galéria kiál-
lítása válogatott. A művek nem állnak ellen a többféle megközelí-
tésnek, sőt egy enigmatikus képbe burkolózva azt is állítom róluk, 
hogy több irányban sétálnak át rajtunk, vagy éppen mi rajtuk, akár-
csak a művész hetvenes évekbeli alakja a Perneczky Géza fotója által 
megörökített két amszterdami tévéképernyőn. Írom ezt azért is, mert 
természetes, hogy rutinszerűen először kanonizált, műfaj-centri-
kus megközelítéseket próbálgatunk egy kiállításra olvasni. De nem 
kis részben Károlyi öninterpretációjának a hatására azt gondoltam, 
hogy nem a konceptuális művészet illetve az absztrakció fogalmi-
ságán keresztül kell feltétlenül értekeznünk Károlyi ezen műveiről.  
Mi több, be kellene vezetnünk eg y sajátosan hibrid realizmus 
fogalmat Károlyi műveinek értelmezéséhez, mivel a realizmus 
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készített fotójának ikszeit, keresztjeit, ezért tépi ki, forgatja, vagy 
folytatja különféle grafikai eljárásokkal ezt a motívumot. Nem is rejti 
véka alá azon szándékát, hogy a jel és a jelölt viszonyát olyannyira a 
végletekig összekeverje, hogy voltaképpen valóságot hozzon belőle 
létre, nem pedig jel-természetet. Véleményem szerint ezek a Károlyi-
életmű fontos ösztönös és poétikus alapjai. Persze Károlyi munkás-
ságának ezen pontján nehéz azt mondani, hogy ne érdekelte volna 
valamiféleképpen az absztrakció, hiszen néhány mondattal ezelőtt 
én is úgy interpretáltam a képeit, mintha jelekből azok természetét 
eltüntetve akarna egyfajta új valóságot, vagy legalábbis képiséget 
építeni, ami inkább egy absztrakt alkotó gondolkodásmódjára lenne 
jellemző. Károlyi ezen alapformái – tagadhatatlanul interpretáció-
függően – nevezhetőek lennének gemotrikus asbztrakciónak is akár, 
de nem szabad elfelejtenünk, hogy Károlyi művészeti gesztusainak 
a legtöbb esetben rendszer-természetük van, és a geometria, sok-
szor a rendszer szisztematikus elmozdulásainak, elmozdításainak a 
következménye. Károlyi pedig talán nem a valóságot akarja annyira 
desztilláltan bemutatni, hogy az vizuális jelek szintjén forduljon át 
absztrakcióba. Ha megengedhetek magamnak egy költői képet 
ezen a ponton, akkor Károlyi korai műveit egy olyan állványzathoz 
hasoníltanám ami magán visel konceptuális, grammatológiai, ha tet-
szik, az absztrakció külső jeleit, de mint állványzat és konstrukció 
annak érdekében épül, hogy a realizmus fogalma, gondolata, pra-
xisa újítódjon fel általa. Károlyi művészete ugyanis a valóságról, 
tárgyakról, tárgyak és anyagok természetéről szól. Arról, hogy a 
jel, miként válik tárggyá, milyen relációba kerül egy lingviszti-
kai értelemben vett jel, ami anyaggá lesz a művész által a valóság-
gal, tárgyakkal a képen. Ez a viszony-rendszer miként alakítja át a 
képfogalmat. Miként lép bele ebbe a relációba a művész, mint test. 
Miként sétál ellentétes irányba egy monitor két oldalán. Miként válik 
cinematográfiai jellegű szekvenciává egy más anyagra, papírra, szín-
minőséggel nyomtatott fotó. Miként válik önálló egzisztenciává a 
vonal. Miként táplálkozhat a valóság poétikus struktúrákból, Giorgo 
Morandiból, szögekből, deszkákból, műteremből, málló vakolatból, 
Czimra Gyula festőállványából…
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