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Károlyi Zsigmond Régiúj című retrospektív kiállítását a nyáron láthattuk Pakson.1 
Az ott bemutatott, 1975–2015 között készült művek azok a festmények voltak – a 
kiállítás anyagát csak néhány fotó-koncept és egy videófilmekből álló vetítés egé-
szítette ki –, amelyek Károlyi művészi gondolkodásmódját, életművét egy egye-
nes vonalnak, egymásra épülő, következetes „fejlődésnek” mutatják. A kiállított 
festmények mindegyikén a derékszögekből összeálló formák láthatók, olyanok, 
mint a vonal (csík), a négyzet, a rombusz és a téglalap. Ezek a geometriai alakzatok 
kivétel nélkül mind rezgő, pulzáló dinamikával mozognak a képsíkon. A festmények 
egymás variációjának vagy permutációjának tekinthetők, összefüggéseik pedig a 
festői eszköztár (színek, formák) belső tulajdonságait és törvényszerűségeit tár-
ják fel. A festmények felülete festői értelemben gazdag, rétegelt, a festékrétegek 
transzparensek, „palimpszesztszerűek” (Hajdu István), amelyek a vizuális érzéke-
lésnek egy másik tapasztalási területet nyújtanak: törvényszerűségek helyett az 
egyedire, az esetlegesre, a festői történésre irányítják a néző figyelmét. 
A kiállításhoz könyv készült, tanulmányokkal.2 A szerzők Károlyi művészetéhez a 
minimal art, az arte povera és a geometrikus absztrakt művészet tendenciáit tekin-
tik legközelebbinek, és a művésznek a művészet alapkérdéseire irányuló koncep-
tuális gondolkodását hangsúlyozzák. Elemi formákra, elemi problémákra. De vajon 
elemibb kérdés-e a művészet területén a pont, a vonal, a szín stb. paradoxonjainak 
és rejtett természetének vizsgálata, mint például a reprezentáció vagy az identi-
tás kérdése? És érdemes-e egy, az 1970-es évek közepén induló művész munkáit 
egy vagy több évtizeddel korábbi művészeti irányzatokhoz kapcsolni? Ahogyan 
a paksi kiállításon egy folyosóba zárva – a festményeket bemutató tereken belül 

1  Károlyi Zsigmond: Régiúj 1975-2015. című kiállítása, Paksi Képtár, 2015. Paks, 2015. március 22 – június 
28. Kurátor: Hajdu István. Ez a kiállítás volt Károlyi eddigi legnagyobb egyéni kiállítása. A kiállítás mögött 
álló kurátori, művészettörténészi munka, amely az alkotó bemutatott négy évtizedes pályáját végigkísér-
te, példaértékű.
2  Károlyi Zsigmod: Régiúj 1975–2015. Szerk.: Hajdu István. Paksi Képtár, 2015.

elkülönítve – láthattuk azokat a fotómunkákat, 
amelyek összefüggést mutatnak a megfestett 
képekkel (mert hasonlóképp például az átlók-
ból eredő dinamika, vagy a középpontos tükrö-
zésből eredő forgás, érzéki-fogalmi tapasztalatát 
nyújtják), úgy a Régiúj című könyvvel is érdemes 

„összenézni” Károlyi korábbi könyvét, a fotómun-
káit bemutató és azokat szövegekkel kommen-
táló I.K.E.M.XX.-et., melyben a 7. oldalon Tandori 
Dezső azt írja: KONCEPT CSAK A HALÁL. 
Tandori szerint Károlyi nem koncept művész 
(bár részben az is), hanem „önposztmodern”, aki 
azért „feledkezhet meg az üdvtanias referen-
ciák hiányáról”, mert önálló rendszert teremt, 

„referenciapontjait saját maga (magának) hozta 
létre, hozza létre egy ponton túl.”3 A koncept 
konceptjét valósítja meg, ezért művészetére a 
legmegfelelőbb kifejezés a referencialitás.
Nemcsak azért idézem az önmagát amatőr 
műelemzőnek nevező Tandori Dezsőt, mert 
első két verseskötete olyan nagyon hatott a fiatal 
Károlyira, hogy a költő sorait a festő a műveihez 
felhasználta (ld. pl. Cím nélkül, 1975), vagy, mert 
ő az egyetlen szerző, aki Károlyi mindkét köny-
vében írt, hanem mert Tandori Dezső szavainak 
pontosságát, érvényességét látom újra Károlyi 
Kandiszkij-képei kapcsán is. Károlyi most mintha 
szánt szándékkal világítaná meg az eddig bemu-
tatottakat, és adná meg a kulcsot, az új néző-
pontot a korábbi tárlatokhoz (Neon Galéria,4 
Raiffeisen Galéria,5 Paksi Képtár), (és készítené 
elő a következő kiállítását a figurális képeinek), 
hogy a néző azt a bizonyos, Tandori által emle-
getetett Károlyi-féle referencia pontot biztosan 
megtalálja. A korábbi tárlatokon koncept takarta 
el a koncept konceptjét, Károlyi festészetét, itt, 
a Fészekben felfedi. A Kandinszkijnak ajánlott 
képekben nem csak egy elmélet verifikálásáról 
van szó: Sol Lewitt concept art fogalmának meg-
felelően az idea itt is legyártotta a művet – de 
történt más is. 
Kandinszkij az új művészet és művészettudo-
mány előfeltételeként és céljaként egyfajta 
új érzékenységről ír. Ez az érzékenység – „az 
ember magasabb fejlettségi szintjén”6 – képessé 
teszi majd a nézőket, hogy az új művészetet, 
legyen az absztrakt vagy figurális, megértsék. 
A művészeknek pedig az a dolga, hogy ezt az 
új művészetet megteremtsék, és az elméle-
tét, a „festészeti generálbasszust”, ahogyan 
Goethe és Kandinszkij nevezi, kidolgozzák. Ez 
az új művészettudomány – hasonlóan egyéb 
tudományokhoz – analitikus és szintetikus 
módszerekkel egyaránt dolgozik. A módszerek 

3  Tandori Dezső előszava. In: I.K.E.M.XX. Károlyi Zsigmond 
fotós munkái és írásai. Magyar Fotográfiai Múzeum, 2003. 7. 
4  Károlyi Zsigmond: Kívül-belül (művek a 70-es évekből). 
Neon Galéria, Budapest, 2013. november 6 – december 10.
5  Károlyi Zsigmond: Négyháromszög. Raiffeisen Galéria, 
Budapest, 2014. március 4 – május 11.
6  Kandinszkij: Szellemiség a művészetben. (fordította: Szán-
tó Gábor András). Corvina, Bp. 1987 = Kandinszkij 1987. 34.
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segítségével a művészet alapvető szín- és for-
makészletét és azok belső tulajdonságait vizs-
gálja, hogy egy új kompozíciótan létrejöhessen. 
Kandinszkij ezt az új kompozíciótant először az 
Über das Geistige in der Kunst, insbesondere in 
der Malerie című könyvében alapozta meg 1912-
ben, majd 1923-ban a Punkt und Linie zu Fläche. 
Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente 
című munkájában a Bauhaus tanáraként dolgozta 
ki, utat nyitva a század második felére felvirágzó 
Gestalt-pszichológiának, de a concrete art-nak, 
és az ahhoz kapcsolódó irányzatoknak, a kineti-
kus művészetnek és az op-artnak is. 
Mindkét Kandinszkij-szöveg gépiratban lévő 
magyar fordítása megtalálható az MKE könyv-
tárában. A fordítók ismeretlenek, és a gépiratok 
az eredeti szövegeket kísérő illusztrációkat és 
ábrákat nélkülözik.7 Károlyi főiskolás korában 
(1972–1976) olvasta a gépiratos fordításokat és 
jegyzeteket készített, mint rendszeresen min-
den olvasmányáról. A nyolcvanas évek végén, 
majd 2010 környékén kezdett el újra foglalkozni 

7  A Festészet: a szín hatása című gépirat az 1912-es szöveg 
második felének fordítását tartalmazza. 1987-ben jelent meg 
magyarul a teljes fordítás: Szellemiség a művészetben, Corvina, 
1987. A Punkt und Linie zu Fläche…,1923, 1926 tudtommal nem 
jelent meg, a gépiratos fordítás címe: Pont és vonal a síkhoz : 
adalékok a festői elemek analíziséhez.

a Kandinszkij-kérdéssel, találta meg régi jegyzeteit, kereste meg az eredeti, ábrák-
kal kiadott Kandinszkij-szövegeket, és kezdett el vázlatokat rajzolni, tanulmányokat 
festeni. A Fészekben kiállított Károlyi-jegyzetekben Kandinszkij mindkét művéből 
olvashatunk idézeteket. 
Kandinszkij szerint a színek és a formák, a geometriai alakzatok (így a pont, a 
vonal, a sík és a síkidomok, mint például a négyzet, a háromszög, a kör) mind 

„lények” (Wesen). Olyan önálló szellemi lények, létezők vagy inkább dolgok,8 mint 
– Kandinszkij hasonlatával – az utca, amely belső csengéssel és pulzálással, sőt, 
gyakran emberi tulajdonságokkal rendelkezik. Tulajdonságaik egyfajta belső szük-
ségszerűségből erednek, és sajátos, belső csengésük (innern Klang) következté-
ben érzékelhetők. A háromszög például belső csengése és szükségszerűsége 
alapján sárga, a kör kék. A négyzet alapvetően vörös, de lehet zöld is. A három-
szög „egyedül őrá jellemző szellemi aromával (geistige Parfüm)” is rendelkezik.9 
Werner Hofmann szerint Kandinszkij elméletének filozófiai háttere, az egész 
középkori neoplatonista elvű skolasztikus esztétikát is végiggondolva, Baruch 
Spinoza panteista világmodelljéhez, a natura naturans és natura naturata viszony-
meghatározásához hasonlít leginkább.10 Spinoza szerint a kör vagy a háromszög 
létezésének alapjának és okának kell lennie, és mivel semmi nem akadályozza vagy 
szünteti meg a létüket, szükségszerűen léteznek, ahogyan Isten is (Etika, 11. tétel). 
Kandinszkij „lényei” ezért megfeleltethetők Spinoza Szubsztanciájának attribú-
tumaival, amelyek az örök és végtelen lényeget fejezik ki. A színek és a formák 

8  A Wesen magyar fordítása „lény”-ként (ld. pl. gépiratok az MKE könyvtárában vagy Szellemiség a 
művészetben, Corvina, Bp, 1987) megtévesztő, mert sokkal több testi tulajdonságot társítunk hozzá, mint 
a német Wesenhez. Egy szót mindig hozzáteszünk, hogy a testet elvegyük: fantázia lény, szellemi lény, 
kitalált lény, vagy megerősítsük: élőlény. A „lénység” természetének megvilágítására Kandinszkij olyan 
példákat használt, mint az utca vagy a rózsa illata. Tandori Dezső Werner Hofmann fordításában, ahol 
gyakoriak a Kandinszkij-idézetek, a szellemi lény, dolog kifejezések szerepelnek.
9  Kandinszkij 1987. 38.
10  Werner Hofmann: A modern művészet alapjai (fordította: Tandori Dezső). Corvina, Bp., 1974. 247-248. 
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azonban egymással kölcsönhatásban vannak, olyannyira, hogy Kandinszkij szerint 
a sárga háromszög és egy zöld háromszög „egymástól gyökeresen eltérő, egészen 
más hatást keltő” „lény” (Wesen).11 Spinoza rendszerében ez a kölcsönhatás, vál-
tozás is, mint minden, a Szubsztancia attribútumainak lényegéhez, természetéhez 
tartozik, Kandinszkijnál és Károlyinál pedig ez a kutatás tárgya. 
Kandiszkij közismert teozófiai és antropozófiai érdeklődése éppúgy affinitásra 
vall a transzcendens és a misztika iránt, mint Károlyi érdeklődése Hamvas Béla és 
László András tradicionális metafizikája iránt. A közös olvasmány Jacob Böhme, 
akinek – épp ezért – a színekről írt sorait („kék a levegős, vörös a tüzes, zöld a vizes, 
sárga az olajos-fényes tulajdonság színe”) a kiállítást megnyitva Hajdu István idézte. 
Kandinszkij írásaiban azonban teológiai és misztikus kérdésekkel nem foglalko-
zott, és Károlyi sem erről az oldalról közelítette meg a témát. Kandinszkij azzal a 
meggyőződéssel, hogy a színek és a formák közvetlenül a lélekre hatnak,12 nem 
tartotta kielégítőnek a színekhez társított jelentések és érzetek pszichológiai és 
asszociációs elven alapuló magyarázatait. Felfogása szerint a színek és a formák 
szellemi, képzelt és materiális megjelenése különböző, a materiális megjelenés 
pedig sokféle, így belső csengésük a környezet, más színek és formák kölcsön-
hatása révén módosul, változik. 1912-ben e változások törvényszerűségeit feltáró 
új kompozíciótan megteremtését sürgette, hogy a festészet „mint valóban tiszta 
művészet, az isteni tökéletességet szolgálja”.13 Az új művészetnek, mint „isteni 
nyelv”-nek a megnevezését a jövő „öntudatos művészeire” bízta.14 
Annak ellenére, hogy Károlyi vázlatai között szerepel egy Darth Vader masz-
kot ábrázoló „kompozíciós tanulmány” is, amely humorosan a mitikus apaképre 

11  Kandinszkij 1987. 39.  
12  Kandinszkij 1987. 36. és 39.
13  Kandinszkij 1987. 45.
14  Kandinszkij 1987. 40. 27. lábjegyzet

utalva emlékeztethet a spinozai megközelítésre, 
a dezantropomorfizált Szubsztanciára, Károlyi 
alapvető, kezdeti kérdése az volt, hogyan lehet 
verifikálni Kandinszkij állításait? Megismerni, 
k imu t atni  a  b els ő szüks é g szer űs é g et ? 
Kandinszkij szerint a „lények”, mint önálló létezők 
egyaránt szemlélhetők kívülről is és belülről is. 
Az utca például úgy is megfigyelhető, hogy kilé-
pünk szobánk zártságából, és belépünk az utca 
forgatagába, elvegyülünk benne. De a négyzet, 
a háromszög és a kör önálló világában hogyan 
kell elvegyülni? Hogyan tapasztalható, ellen-
őrizhető e „lények” belső csengése, pulzálása 
és azok a tulajdonságai, amelyeket Kandinszkij 
sorra meghatároz?
A kérdésekre a válasz evidens: festészettel, ami 
valóban izgalmas kísérlet, mert Kandinszkij tisz-
tán geometrikus alakzatokból álló kompozícióit 
elméleti írásához kapcsolódó grafikai ábráknak 
szánta, a szín és forma kölcsönhatást érintő pél-
dáit pedig, így a sárga-zöld háromszög, kék-sárga 
kör és zöld-kék négyzet esetét nem illusztrálta. 
Ezért is – és ezzel együtt az egész Károlyi-
életmű belső logikáját megvilágítva – láthatjuk 
Károlyi jegyzeteit, vázlatait kompozícióba ren-
dezve, bekeretezve, műként bemutatva a Fészek 
kiállításon.

Károlyi Zsigmond
Sárga háromszög, kék kör, zöld négyzet, vagy/és zöld háromszög,  
sárga kör, kék négyzet. Változatok egy Kandinszkij témára © Fotó: Eln Ferenc
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Károlyi szó szerint vette Kandinszkij 1910-1912-
ben írt sorait, és az ott olvasható lehetőségeket: 

„És itt világosodik meg forma és szín kölcsönha-
tása. Egy sárga háromszög, egy kék kör, egy zöld 
négyzet, illetve egy zöld háromszög, egy sárga 
kör és egy kék négyzet egymástól gyökeresen 
eltérő, egészen más hatást keltő lények. Az egyik 
forma fokozza, a másik csökkenti ugyanannak 
a színnek a jelentőségét. (…) A forma és a szín 
közötti meg nem felelést koránt sem kell disz-
harmóniának tekintenünk, éppen ellenkezőleg, 
az ilyen eltérés új lehetőségekhez, sőt harmó-
niához vezethet.”15 A Kandinszkij-szöveget úgy 
használta, mint Cesare Ripa Iconologiáját sok 
festő – vagy a festészet története során mind-
azok, akik az irodalmi műveket szorosan olvasva 
festették képeiket vagy készítettek illusztráci-
ókat. Másként, a konceptuális hagyományon 
belül: a Kandinszkij szövegből egy példát mint 
ready-made-et kiválasztott, de nem egészen 
közömbösen (ahogy Duchamp javasolja), hanem 
tudatosan, kísérleti szándékkal, és nyilván a prog-
nosztizált eredmény reményében, s a „kész-
hez” további „kész” elveket rendelt (ahogy Sol 
Lewitt javasolja). Módszerét, eljárását a kiállított 

15  Kandinszkij 1987. 39.

jegyzetlapok alapján végigkövethetjük. Először is felfigyelt rá, hogy Kandinszkij 
példájában a síkidomok sorrendje változatlan, csak a színek cserélődnek. „Lehetne 
folytatni: kék háromszög, zöld kör, sárga négyzet…” írta Károlyi, de mégsem ezt az 
utat választotta. Nincs egyik kiállított képén sem kék háromszög, zöld kör, sárga 
négyzet. 
Az ismétlés nélküli permutációt, az önmagára vett, kölcsönösen egyértelmű ráké-
pezés műveletét alkalmazta, hogy a különbözőségek (színek) és azonosságok (for-
mák) összefüggéseit a lehetséges variációk sorában feltárja. Ahogyan ezt a paksi 
kiállítás képei közt is gyakran tapasztalhattuk. Most is, mint oly sokszor, a tükrözés 
mellett döntött, amelyet Kandinszkij, mint egyfajta ellenőrző módszert, maga is 
ajánl olvasóinak. 
A kiállított képek, vázlatok mutatják, hogyan találták meg végső helyüket a for-
mák az alapsíkon, ami először négyzetesből téglalappá változott, majd a tükrözés 
következtében a „duplája”, négyzet lett, ahogy az elemek száma is a tükrözéssel 
duplájára nőt (egy képen hat síkidom, két háromszög, két kör, két négyzet látható). 
Károlyi a középpontba és a sarkokba helyezte a három síkidomot, és az alapsík 
középpontjára tükrözte, az alapsíkot pedig a három színből felváltva, diagonáli-
san csíkozta. A végső szín-formakompozíció érdekében a geometriai szerkesztés 
mellé egy másik „szerkesztési eljárást” is hozzárendelt, egy festőit, vagy inkább 
konceptuálist, ugyanis a színeket is „tükrözte”, mind a síkidomok, mind az alapsík 
csíkjainak az esetében, mégpedig a Kandinszkij-példa alapján. Sárga háromszög-
ből zöld lesz, de sohasem kék, és így tovább. A permutáció és a középpontos tük-
rözés következtében a képek vízszintes felezőtengelye hangsúlyosan megjelenik, 
mert ott a csíkok ritmusa irányt vált: sárga-kék-zöld, sárga-zöld-kék.
A síkidomok egymáshoz és az alapsíkhoz viszonyított elrendezése, a tükrözés 
és a csíkos alap alkalmazása látszólag abszolút Károlyi „önkénye”, Kandinszkijt 
olvasva azonban következtethetünk a választás okára (ebben megerősítenek 
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2A (poszt)koncept itt ér végett, és az út eddig 

valóban Sol Lewitt-i. Az eljárás a programmű-
vészet eljárásaihoz hasonít, viszont Károlyi fes-
tészetében a színek és a faktúra egészen más, 
mint a concrete art, a hard edge, a concept 
art, a minimal art vagy a neo-geo festőinél. 
Kandiszkijnak ajánlott képein Károlyi a tőle meg-
szokott szürkés, barnás, általa is „neurotikus”-nak 
nevezett színek helyett most kifejezetten élénk, 
tiszta színeket használt – Kandinszkij miatt is, de 
a 2000-es évektől egyébként is megfigyelhető 
festészetében a tiszta, élénk színek felé való 
törekvés. A tiszta, élénk színvilág, és a homogén 

Károlyi kiállított jegyzetei is). Kandinszkij szerint a horizontális és vertikális vonalak 
belső lényegéhez éppúgy tartoznak színek, mint a diagonálishoz, vagy két egyenes 
által bezárt szögekhez és a belőlük képezhető síkidomokhoz. E rendszeren belül 
a szabad egyenesek sárgák és kékek, a diagonálisok pedig – azáltal, hogy a hori-
zontálistól (fekete) és a vertikálistól (fehér) egyenlő mértékben térnek el – „a hideg 
és meleg mozgáslehetőségek koncentrált formái”, amelyek belső csengése vörös 
vagy szürke vagy zöld színű.16 A vörös és a zöld azért lehet egyaránt jellemzője a 
derékszögnek, a négyzetnek, és az átlóknak, mert a vörös a sárga és a kék közt 
foglal helyet a színkörben, a zöld pedig a sárga és a kék keveréke. Mindkettő szín 
(a vörös és a zöld) tehát ugyanazzal a két színnel (sárga és kék) áll szoros össze-
függésben. A zöldben a szem éppúgy megnyugvást talál, mint a kékben, a vörös 
pedig éppúgy elviselhetetlenné válhat, mint a sárga.17 Károlyi sárga-kék-zöld csí-
kozása tehát éppúgy egy új harmónia keresésére irányuló kísérlet, mint a sárga-
zöld háromszög példája, ugyanakkor éppúgy ellenőrző-leleplező művelet, mint 
a tükrözés, amely az alapsík „megsemmisítésére” („Vernichtung“) irányul, hogy a 
síkidomok önállóan, térben mozogjanak (im Raum „schweben“).18 
Az eredmény: három azonos méretű 140×140 cm-es festmény, ahol minden 
ugyanaz és mégsem. Háromszög, kör, négyzet, kadmiumsárga, kobaltkék, és 
kobaltzöld és ugyanilyen színű csíkok. Az elemek, idomok azonban színüktől és 
helyüktől függően egészen más méretűeknek tűnnek, és mozgásuk iránya, erős-
sége különböző. Az alapsík diagonálisai hol megnövelik, hol leszűkítik a síkidomok 
látványát, és fordítva, attól függően, hogy azok színe elkülönül a csíkoktól vagy 
beleolvad. A csíkos alapsík külön réteget képez – jól érzékelhető Kandinszkij állí-
tása, hogy az alapsík maga egy „élő lény” (ein lebendes Wesen) 19 – és önállósága 
által a síkidomokat egy párhuzamos, de ellentétes irányba mozgó síkra rendezi. 
Az alapsík csíkjainak dinamikája mindhárom képen kiegyensúlyozza, ellentételezi 
a síkidomok mozgását, erősítve, gyengítve vagy összpontosítva (centralizálva) az 
általuk megvalósuló, mert mozgásban lévő kompozíciót, mint második alapsí-
kot. Így a szimmetrikus kettőzést a térlátás következtében a néző is elvégzi, de a 
sokszorozás megtörténhet és megtörténik a színek esetében is, ugyanis a csíkok 
határvonalainál láttam a vörös szín rózsaszínes árnyalatát is, egy percepcionális 
színt, úgy, mint az op art művek esetében gyakran.
Hanyattesnék, ha az

„egyik szín után” a másik
fel nem fogna. Ergo nem
én fogok fel, engem fognak. (Tandori Dezső)20

A kísérlet eredményét, a három Károlyi-képet nézve beláthatjuk, Kandinszkijnak 
igaza volt, a színek és a formák egymással kölcsönhatásban állnak, és ennek követ-
keztében tulajdonságaik módosulnak. De hiába állunk a Károlyi-festmények, mint 
az elméletet igazoló, kézzelfogható bizonyítékok előtt, a színek és formák olyan 
komplex vizuális élményt adnak, amely, bár közvetíti a rendezettség, az egyszerű-
ség érzetét, valójában kifürkészhetetlen, számba vehetetlen. Sem teológiai, sem 
festészetelméleti szempontból nem jutottunk közelebb a titokhoz, de a kere-
sett ismeretlent újra és az eddigiekhez képest másképp tapasztalhatjuk. De ha 
Kandinszkijnak mindenben igaza van, akkor ennek csak az az oka, hogy nem vagyok 
elég magas szinten az érzékelésben. 
A három kép más úton is felkínálja a megfejtés lehetőségét: a formák és színek 
tradicionális és szimbolikus jelentéseit figyelembe véve a variáció nyújtotta össze-
függéseket átkódolhatja a néző, hogy a különböző azonosítások (kék ég, kék víz, 
zöld föld, zöld víz, háromszög – Isten, női nemi szerv, stb.) és az ebből adódó 
különböző narratívák révén a közös, nagy narratívát érzékelje. Közben felfigyel-
jen olyan koincidenciákra például, mint a kiállított jegyzetek közt is olvasható: 
Duchamp színes sakkjában a futó sárga, a bástya kék, és a két figura mozgását 
egyesítő Vezér/Királynő zöld. A festő, Károlyi Zsigmond saját munkájának ered-
ményét egy Pilinszky sorral nyugtázza: „Kimondhatatlanul jól van, ami van.”

16  Vassily Kandinsky: Punkt und Linie zu Fläche. Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente. 
(Bauhausbücher) München, 1926. = Kandinsky 1926. 53, 59.
17  Kandinszkij, 1987. 34.
18  Kandinsky 1926.. 119.
19  Kandinsky 1926. 110.
20  Tandori Dezső: Változatok témákra. In: Károlyi Zsigmond: Régiúj 1975–2015. Szerk.: Hajdu István.  
Paksi Képtár, 2015. = Tandori 2015. o.n.
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faktúra a geometrikus absztrakt művészet általános jellemzője, Károlyi azon-
ban úgy fest, hogy a sterilitást elkerülje. Festői eszköztárában ott a castiglione-i 
spezzatura, a nemtörődömségből fakadó elegancia. 
Kandinszkij szerint a faktúra nem működhet öncélúan, a kompozíciós eszmét mint 
célt kell szolgálnia. Ellenkező esetben diszharmónia keletkezik, és a faktúra elnyomja 
a kompozíció eszméjét.21 Károlyi ezt is figyelembe vette, és mint a paksi képeken, 
bravúros, rafinált egyensúlyt talált elmélet és saját festői praxisa között. A Fészekben 
kiállított „triptichon” középső képén a centrumban a kék négyzet közepén például 
látható egy szabálytalan folt (amely mégis függőleges és vízszintes ecsetvonásokból 
áll), egy önállóságában szinte magyarázatot követelő festői gesztus, amely újra és újra 

„kivisz” a képből, de ezáltal a szemet a kékben felfrissíti, megpihenteti. Átfestéseket, 

21  Kandinsky 1926. 46.

javításokat, kihagyásokat, a festés egyenetlensé-
gét – azaz az időt és a festő „belső csengését” – 
is szemünk elé tárja a kép, holott a kompozíció 
szerkesztési eljárások révén, körzővel, vonal-
zóval, festőrúddal készült – színkeverés nélkül, 
tubusszínekkel. 
A konceptuális
képzőművészet
így el-és visszadobbant-ja az életet. 
(Tandori Dezső)22 

22  Tandori 2015. o.n.
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