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Nincs többé szabad szín,  
szabad forma
Rákóczy Gizella festészete

• Második rész

F r a n ç o i s  M o r e l l e t ,  Ve r a  M o lna r,  J u l i j e  K n i f e r  é s  má s o k
Az ötvenes években, amikor éppen a tasizmus tartotta izgalomban a művészeti 

világot, François Morellet francia festő egészen a minimalizmusig leegyszerűsí-

tett, fehér alapon fekete vonalakkal körülhatárolt geometrikus ábrákat festett, 

amelyek egytől-egyig egy előzetesen meghatározott matematikai-geometriai 

szisztémát követtek. Egyszerű, a néző számára is átlátható szisztémát. A Futó 

derékszögek (Angles droits convergents, 1956) című képén az alapképlet a soro-

lás-ismétlés: derékszögű vonalak „futnak” kifelé a képből, minden irányban.  

Ez a végtelenül egyszerű szisztéma vizuálisan dinamikus hatást kelt, nincs a szem-

nek biztos fogódzója, nem lehet tudni, hogy a vonalak a kép közepe felé vagy a kép-

ből kifelé futnak. Egy másik képtípusán négyzetrácsokat helyezett egymásra 15, 30, 

45 stb. fokkal elforgatva: az eredmény szép, sűrű szövésű, bonyolult mustra, ame-

lyen a szem szintén nem talál fogódzót és nem találja a sűrűsödések-ritkulások 

szabályos visszatérését, ellenkezőleg, csak káoszt lát. A négyzet volt egyébként 

a kedvelt motívuma, mert azon a legkisebb mértékű változtatás is azonnal lát-

ható mindenki számára, és a sorozatos torzítás már a második-harmadik lépésnél 

„katasztrofális” eredményhez vezet. A nyolcvanas években áttért egy bonyolul-

tabb, és nehezebben megfejthető kompozíció-sorozatra. Ezen végtelenbe futó 

vonalsort látunk, amely teljesen „szabad” firkának, kalligráfiának tűnik mindaddig, 

amíg meg nem tudjuk, hogy a rajz minden pontja számítás eredménye. Morellet 

itt nem érte be az ismert matematikai sorok-

kal, hanem saját maga kreált egy újat: leírta a π 

értéket néhány tizedes-számjegyre kiszámolva 

— 3,1415926535897…- azután az egyes számje-

gyekhez szög-értékeket rendelt, méghozzá úgy, 

hogy a szögek értéke a számok növekedésével 

12 fokkal növekszik: 1=12°, 2=24°, 3=36°, 4=48°, 

5=60° … és így tovább. Az algoritmus: a π érték 

számjegyeinek sorrendjében felrajzolni a szöge-

ket, folyamatosan egymáshoz kapcsolva.  

Az eredményt maga a művész is kíváncsian várja, 

és nem is csalódik, mert tagadhatatlanul érde-

kes, változatos mintát kap, amelyben semmiféle 

szabályosság nem fedezhető fel, az eleje éppoly 

váratlan, mint a vége. És a szisztéma megfejthe-

tetlen. Erős a gyanúm, hogy Morellet, miután sok 

képén bemutatta a matematika geometriai meg-

jelenésének szépségét, ebben az esetben ennek 

paródiáját prezentálta szellemes, maga kitalálta 

számsorával és annak megjelenítésével. 

Molnár Vera ugyancsak egy életre elkötelezte 

magát a matematikai sorozatművek iránt.  

A kezdő motívum nála is mindig egyszerű alak-

zat, négyzet, téglalap vagy alakzatok sora, és 

a sor szisztémája az elmozdulás vagy torzítás. 

Ezek mértéke első lépésben igen csekély, de 

ahogy haladunk előre, a minimális elmozdulá-

sok-torzulások halmozódnak, így a változások 

a harmadik, negyedik lépésben igen jelentőssé 

válnak, olykor már a káoszhoz közelítenek.  

Ez azonban szorosan kézben tartott „káosz”,  

és az eredet kis gondolkodással felismerhető.  

Itt van például a 36 négyzet 2 sorban és 18 osz-

lopban címet viselő és azt is mutató képsora, 

amelyen egy négyzetpárral történik a kaland. 

Rákóczy Gizella
A 256 N sorozat egy lapjának szétbontása, I-II., 2011, akvarell, papír, egyenként 135×135 cm  
© fotó: Haris László



3

Ami nem más, mint minimális elmozdulás mind 

a négy irányban. A minimális elmozdulásból 

azonban a harmadik-negyedik lépésben maxi-

mális lesz, annyira, hogy a négyzetek szinte tán-

colnak a fehér papíron. Molnár Vera egyébként 

mindig fehér papíron vékony fekete vonalakkal 

dolgozik: vizuálisan szikár előadás ez, amely arra 

szolgál, hogy a mű tiszta racionalitását helyezze 

előtérbe. Őt csak a gondolati kísérlet érdekli: 

mi lesz az eredmény, ha nem csal, ha a kódnak 

megfelelően jár el. Tulajdonképpen a művészet 

epifániáját, születési pillanatát akarja meglesni 

ezen a sajátos módon — saját megfogalma-

zása szerint. Annyira a szisztémára koncent-

rált, hogy a „geometriai történetek” kézműves 

végigrajzolása nem is nagyon érdekelte, ezért 

már az első, kezdetleges komputer megjele-

nésekor felfedezte annak előnyét, azt, hogy a 

geometriai sorok hibátlan megjelenítésére ennél 

nincs alkalmasabb eszköz. Ettől kezdve már csak 

az algoritmust írta meg, és a gép elvégezte a 

műveletet. Ez sokkal érdekesebb volt számára, 

mint a kézi munkával végzett műveletek, mert 

az eredmény kevésbé volt előre látható. „Ez 

megszabadíthatja a festőt a kulturális ready-

made-ektől és elősegítheti a sem a természet-

ben, sem a múzeumokban még soha nem látott 

formakombinációk megtalálását. Segít az elkép-

zelhetetlen képek létrehozásában” — írta egyik 

ars poeticájában, amelynek magyar változata 

2008-ban, a Nyílt Stuktúrák Művészeti Egye-

sület kiadásában közreadott könyvben jelent 

meg. Ami a végeredményt illeti: szikár, légies, 

minimalista, ugyanakkor rendkívül mozgalmas 

képek; a vonalakkal határolt formák teljesen 

behálózzák a felületet, és a fázisok minimális 

változása valósággal pulzáló mozgás illúzióját 

kelti, mintha egy élő organizmus bőrét lát-

nánk. Vera Molnar valószínű tiltakozna az ilyen 

hasonlat ellen, ő minden írásában hangsúlyozza, 

hogy munkáinak nincs más jelentése, mint amit 

látunk, nem igényel más szöveges kíséretet, 

mint amit a készítés módjáról el lehet mon-

dani. „Munkáimban nincs sem természeti, sem 

szimbolikus, sem metafizikus, sem misztikus 

tartalom, munkáimnak nincs semmiféle üzenete” 

— ez az ars poeticája, szabadversben. 

Julije Knifer, horvát születésű, Németországban, 

majd Franciaországban alkotó festő a geomet-

riai absztrakción belül egyetlen motívumot fest 

1960-óta. Ez a motívum a meander, az ókori 

művészet egyik ismert díszítőeleme, mozaikok, 

kerámiák végtelen szalagmustrája, amely  

a spirálmotívum végtelenített változata.  

Matematikai szempontból ez egy igen monoton 

sor: a változatlan ismétlésen alapszik. Knifer a 

meandernek mindig csak egy-egy elemét festi, 

képről-képre — a meander-szalag csak virtuáli-

san, ha úgy tetszik az életműben áll össze. És 

hozzá kell tenni, hogy ezek a leegyszerűsített 

meander-fragmentek szigorúan fekete-fehérek. 

Ez a monotónia, a ragaszkodás az azonos motívumhoz, a folyamatosság az egyes 

művek között, az ennek megfelelő aszketikus magatartás a festés konceptuá-

lis hátterét jelenti. Ugyanakkor képeinek mérete, egyszerűsége, nagyvonalúsága, 

monumentalitása az egyes képeket külön-külön is élvezhetővé teszi. 

A magyar művészetben az egyik legkövetkezetesebb matematikai-szeriális művész 

Kovács Attila. Ő is fekete-fehérben, geometriában dolgozik, és műveit legtöbbször 

a konstruktivizmus vagy a strukturalizmus körébe sorolják. Formai jegyeit tekintve 

mindkét besorolás illik is rá, ő maga azonban világosan megmondja, hogy fekete-

fehér négyzethálós művei mögött matematikai számítások rejlenek. „Maga a 

matematika nem szép, de a láthatóvá tett matematikát valamiért szépnek látjuk” — 

írja „Az átalakuló plasztikusság” című, összegyűjtött írásait tartalmazó kötetében. 

Ezt a mondatot, amely a matematikai ihletésű művészet manifesztuma is lehetne, 

még 1975-ben írta, de műveinek tanúsága szerint ezt a mai napig így gondolja. 

Művei sorozatok, kétszeresen is: olykor a sorozat egy képen belül történik meg, 

olykor képek sora rajzolja ki a változást. Ez a változás, ahogy azt a fekete-fehér 

négyzethálós, és a hálón futó fekete „történésekből” kiolvashatjuk, növekedés-

csökkenés (összeadás-kivonás), sűrűsödés-ritkulás (szorzás-osztás), amely műve-

letek végtelen variációkat képesek létrehozni. A változások folyamata mögött 

lévő pontos mennyiségeket nem tudjuk a képről leolvasni, legalábbis a közvetlen 

szemlélet ezt nem teszi lehetővé, de azt a felületes vizuális benyomásból is érzé-

keljük, hogy a képi történések mögött pontos szisztéma, képlet van, érzékeljük, 

hogy a művész nem csal, a kompozíció nem intuitív módon jött létre. A rejtvény 

részletes feloldását maga a művész sem tartja fontosnak, ars poetikájában az 

alapelveket adja meg csupán, a hatást rábízza a képek sorára. A kivitelezés módja 

— hófehér vásznon mérnöki precizitással, akrillal megfestett négyzetháló, feketé-

vel kitöltött négyzetek — arról tanúskodnak, hogy nem a matematika, hanem  

a láthatóvá tett matematika szépségéről van szó. 

Rákóczy Gizella
Egy lap a 256 N sorozatból, 2007–2011, akvarell, papír, 135×135 cm

© fotó: Haris László
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A fiatalabb magyar festők közül Saxon-Szász János az, aki szenvedélyesen a 

szisztematikus művészetnek kötelezte el magát. Az ő háttér-matematikája kissé 

bonyolultabb, mint a kollégáié. Bizonyos nem-lineáris matematikai sorokról van 

itt szó, amelyekkel a művészek aligha foglalkoztak volna, mígnem a hetvenes 

években, még a kezdetleges számítógépek idején számítástechnikusok felfe-

dezték, hogy ha ezen nem-lineáris sorok matematikai formulájának, illetve azok 

bizonyos elemeinek a képernyőn színeket és formákat feleltetnek meg, akkor az 

iterációt elindítva fantasztikus ábrák jönnek létre. Ezek az úgynevezett fraktálok. 

Az elnevezés Benoît Mandelbrot matematikus-számítástechnikustól, a frak-

tál egyik felfedezőjétől származik, akiről el is neveztek egy fraktál-fragmen-

tumot (Mandelbrot-halmaz). A fraktál is a „láthatóvá tett matematika” egyik 

fajtája. Az ábrák különös jellegzetessége, éppen a nem-lineáris alapból adódóan, 

hogy noha kétdimenziós képek, mégis azt az illúziót keltik, hogy mélységük 

van, méghozzá többféle irányban. Ezekbe a virtuális mélységekbe a képernyőn 

zoomolással be is tudunk hatolni, amikor is azt tapasztaljuk, hogy akármilyen 

irányban, akármilyen mértékben haladunk beljebb és beljebb, mindig ugyanazt 

a motívumot találjuk, illetve annak megszámlálhatatlan, de felismerhető variá-

cióját, mint egy végtelen tükörben. Ráadásul ezek az ábrák-motívumok-minták 

ismeretlen, soha nem látott, mégis a szerves anyagokéhoz nagyon hasonló 

formákat mutatnak. Amikor ez a „találmány” ismertté vált, nagy volt irántuk 

az érdeklődés, mindenki fraktált generált a számítógépén, és úgy tűnt, hogy 

segítségével a művészetben is egy új, ismeretlen út nyílik. Azonban hamarosan 

elapadt a lelkesedés, mert ami szépség ezekben a képekben található, az köze-

lebb van a természeti mint az emberalkotta széphez, vagyis legfeljebb a megta-

lálás-felfedezés szenzációjáról beszélhetünk, de nem kreatív alkotásról. Van még 

egy áthághatatlan akadály a művészeti felhasználás előtt: a nem-lineáris sorok 

dinamikája, az, hogy már az első iterációknál olyan léptékváltás történik, ame-

lyet a megszokott vizuális képpel megjeleníteni nem lehet, a fragment átlép a 

láthatatlan „nagyságrendbe”. Itt nyilvánvaló a 

számokkal való operálás, illetve az elektronikus 

megjelenítés fölénye. 

Mindezt Perneczky Gézától tudjuk a Mire jó  

a fraktálfilozófia? című könyvéből, és a Gyenge 

káosz — erős grafika című tanulmányából. Azt 

is ő fedezte fel, hogy Saxon-Szász János geo-

metrikus absztrakt képei nem mások, mint 

fraktálképek. „A fraktálgeometria képző-

művészeti alkalmazására Saxon-Szász János 

festészete az egyetlen sikeresnek mondható 

próbálkozás”, írta róla 2002-ben az egyik kiállí-

tási katalógus-előszavában. Saxon-Szász nem 

egy teljes fraktál-sort fest meg, hanem annak 

első lépéseit, kinagyítva. Így a közvetlen szem-

lélő számára is követhető a sor logikája. Például 

a Dimenziólépcsők 1-4. címet viselő kép sziszté-

mája jól látható-követhető: első lépésben egy 

négyzetből kimetszi annak egyharmad részét, 

a következő lépésben ugyancsak az egyharma-

dot, és így tovább. Ennek a sornak csak négy 

lépését tudja megcsinálni, mert a negyedik után 

olyan kisméretű lenne az eredmény, hogy azt 

kézzel nem lehet megcsinálni, és szabad szem-

mel nem is volna látható. A folytatást már csak 

a számítógép tudja elvégezni, a végtelenségig, 

egy teljesen új univerzumot hozva létre. A kéz-

zel készített néhány lépésnek is van azonban 

Rákóczy Gizella
256 N. 24 rész, 2007–2011, akvarell, papír, egyenként 135×135 cm
© fotó: Haris László
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értelme: logikus, szép, dinamikus absztrakt képet eredményez. Annál is inkább, 

mert Saxon-Szász, eltérően kollégáitól, nem tartózkodik a színektől: szívesen 

használja a fekete, vörös, élénksárga kompakt színeket. Perneczky az utópikus 

konstruktivisták, Malevics, Mondrian utódaként értékeli Saxon-Szászt, de amiben 

különbözik az szerinte a tudományos háttér, a perfektebb formai előadás, a dina-

mikus megjelenés és a sorozatban való előadás, amely végképp kivezet a konst-

ruktivizmusból. 

R á kó c z y  G i z e l la  m ű t í p u s a i 
A matematikai alapú szeriális művek tehát viszonylag jól leírhatók, definiálhatók, 

és jól megkülönböztethetők más típusú művektől, művelőik mégsem alkotnak 

csoportot, művészetük nem állt össze irányzattá. Ez a fajta metódus időről-időre 

felbukkan a művészetben, mint olyan, ami mindig aktuális, és ami éppen ezért 

sohasem az. Művelői noha nagyon hasonlóan gondolkodnak, néhány kivételtől 

eltekintve nem keresik egymás társaságát, jószerével nem is ismerik egymást,  

és ezért nem is inspirálják egymást. Magányosak. 

Rákóczy Gizella is magányos, és ő sem keresi a hasonló gondolkodású kol-

légák társaságát. Amikor csoportos kiállításon vesz részt — a kurátorok, 

kiállításrendezők általában a geometrikus absztraktok közé sorolják — művészete 

belesimul az összképbe, de elveszik egyéni jellegzetessége, vagy ha nem, akkor az 

sem válik előnyére. 

Elmondása szerint sajátos szisztematikus módszerének kialakításában nem 

követett semmiféle mintát, és nem kapott inspirációt hasonló gondolkodású 

művészektől. Saját maga, mondhatni tapasztalati úton talált rá erre a metó-

dusra. Figurális képeket csinált, de egy idő után úgy érezte, hogy a hagyományos 

„képcsináláshoz” túl sokféle eszköz áll rendelkezésére — valósággal rémületet 

okozott számára a választható lehetőségek beláthatatlan sokasága. Ezért egy 

ponton úgy döntött, hogy mindent elölről kezd, és a bőség helyett az eszközöket 

a minimálisra redukálja. A minimum nála a négy lett, négy szín, és egy négy részre 

osztott négyzet, amely a négy színt hordozza. Ettől a radikális döntéstől, ettől 

az önként vállalt rabságtól azt várta, remélte, hogy az majd nem engedi elkalan-

dozni őt a szertelenségbe, kordában tartja a festői féktelenséget. Hogy a válasz-

tott szám miért éppen a négy, és miért nem kettő, három vagy öt, arról sokfélét 

gondolhatunk, de végül is a művésztől kapjuk meg a választ. Rákóczy Gizella már 

a nyolcvanas években foglalkozott a spirállal, annak is a négykarú fajtájával, mint 

matematikai formulával és egyetemes szimbólummal, és mivel ennek az alapfor-

mának a magja a négyesség, a számok végtelenjét erre redukálta. Maga a spirál 

azonban csak jóval később jelent meg munkáin. 

Kezdetben volt tehát a négy szín: sárga, vörös, kék, zöld. Egész pontosan: 

kadmiumsárga, krapplakk, krómoxid zöld és párizsi kék. Ezen nem változtatott 

az évek folyamán, ezzel dolgozik a mai napig. Az, hogy képein olykor nagyon is 

sok színt és azok sok árnyalatát is látjuk, az már csak ennek az alapnégyesnek a 

következménye. Ami a formákat illeti, abban is szigorú korlátozást vezetett be: 

a színeket négyzetek vagy sávok hordozzák. És hogy ezek a színes formák mit 

csinálnak, azt végképp nem bízza „saját magára”, azaz önnön intuíciójára, hanem 

felállít egy szabályt és az majd elvégzi a többit. Az alapképlet: egy négy egyenlő 

részre osztott, a négy színnel kitöltött négyzet. Az ebből következő alapfeladat 

pedig, hogy hogy lehet a négyesen belül elhelyezni a négy színt a lehetséges 

legtöbb variációban. A sorrend változtatásával, valamint forgatással összesen 

24 variáció hozható létre. Ez egy nagyon egyszerű matematikai-mértani feladat, 

amelyet ugyan képlettel is fel lehetne írni, de tapasztalati úton is megoldható, 

ahogy maga a művész csinálta. Ahogy a színek és formák száma korlátozott, úgy 

a variációk száma is meglehetősen csekély. Megnyugtatóan behatárolt. Ettől 

kezdve a festő ezzel a szisztémával dolgozik, bármilyen bonyolultnak látszó kons-

tellációt hoz létre, mindnek ez az alapja. 

Itt van először is a 4 szín, 4 tónus variáció címet viselő, 6+4 nagyméretű táblá-

ból álló sorozat, temperával festve. A 10 tábla mindegyike önmagában is soro-

zatot hordoz, színes téglalapokkal négyfelé osztott négyzetek sorozata. Tarka 

felület, amelyen a szem elkalandozik, nem talál fogódzót, mert jóllehet az egész 

nagyon dinamikus, ugyanakkor nagyon egyenletes is, nincsenek rajta kiugró 

vagy disszonáns pontok. Mivel sejtjük, hogy itt valami szabály van, elkezdjük 

elemezni a színek elhelyezkedését. A szisz-

téma a fentebb ismertetett „négyváltozós” 

alap-rendszer, azzal a különbséggel, hogy itt 

nem négy, hanem négyszer négy, azaz tizenhat 

változó van, lévén, hogy a négy színnek négy-

négy árnyalatát használta a művész. A variálás 

módszere pedig az, hogy először végigveszi 

azokat a lehetőségeket, ahol az egyik szín és 

annak 4 tónusa azonos pozícióban maradnak, 

míg a többi helyzete változik. Majd ezt megis-

métli a másik három színnel is. A „feladat” az, 

hogy minden lehetőség ki legyen próbálva,  

de ne legyen ismétlődés. Ennek kiszámolása, 

az összes variáció kimerítése most sem bonyo-

lult matematikai számolás eredménye, hanem 

lépésről-lépésre haladás, inkább a golyós szá-

mológéppel végzett művelethez hasonlít.  

De a matematika az akkor is matematika, és a 

végeredmény számít. A hat táblán bemutatott 

mustrán (a hat tábla összetartozik, lényegében 

egy mű) összesen 6×256, azaz 1536 variáció, 

színviszonylat van. Sok vagy kevés, a hitetlen 

néző keresi az ismétlődést, szúrópróbaszerűen, 

de nem talál. Nem talál olyan variációt sem, 

amely ne volna a táblákon. Ha veszi a fáradsá-

got és elkezdi a művész által használt mód-

szerrel a számolást, akkor végül meggyőződik, 

hogy a művész jól végezte a dolgát, ennyi és 

csakis ennyi variáció lehetséges. Mindez azon-

ban még csak a számosság; a dolog vizualitása, 

a már említett egyensúly a harmónia és a káosz 

között meggyőzi a nézőt, hogy érdemes volt a 

számolást ilyen pontosan végrehajtani. A képek 

további hatásához tartozik, hogy a színes 

Rákóczy Gizella
576 N, 1986, tempera, papír, 185×110 cm
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felületek hibátlanul egyenletesek, mégis látszik, hogy ezek kézzel készültek. 

Halálos pontosság és emberi jelenlét: a kettő közti feszültségtől lesz ez igazi 

festészet. 

A 6+4 táblából a plusz négy a ráadás, a már elkészült hat tábla „szintrebontása”: 

külön az egyes tónusú, külön a kettes tónusú színek és így tovább. Itt arra volt 

kíváncsi a művész, hogy megtartva a szisztémát, az egyes tónusok önmagukban 

milyen ábrát adnak ki, milyen szabályosságot mutatnak. Az eredmény egy szag-

gatott vonalú ritmuscsíkokból álló képlet, leginkább Mondrian Boogie-Woogie-jára 

emlékeztet.

Az 576 N. című tempera-munka olyan, mint egy mexikói szőttes, pontosabban 

hat mexikói szőttes-csík egymás mellett. A négy szín itt tüzes-telített tónusá-

ban van jelen. A szőttes-hatás ellenére biztosak lehetünk benne, hogy a színek 

sorrendjét itt sem az intuíció, hanem a szoros számolás adja. És mi más lehet a 

szisztéma, mint a négyesség, amely itt a négy színből álló szakaszokból áll, ame-

lyeken belül csak a színek sorrendje változik. A szakaszhatárokat természete-

sen nem „látjuk”, az egész egybefolyik, valahogy így: zvksvzkszkvskzvsvkzskvz

ssvkzvskzskvzksvzvkszkvszszkvzskvskzvkszvzksvkzsvszvkzsvksvzkvszkzvskv

zsk. Itt is a variációk száma és az ismétlés kérdése a rejtély. Kell lenni valamilyen 

szabálynak az ismétlés elkerülésére. Ha kitartóak vagyunk, az eddigiek alapján 

meg is találjuk az egyszerű szabályt: az első hat szakaszban a kék mindig a kezdő 

pozícióban van, utána vörös és így tovább. A következő oszlopban ugyanez a 

szisztéma ismétlődik, a szakaszkezdő színek ugyanabban a pozícióban, viszont a 

szakaszok sorrendje megváltozott, és ettől persze minden egész más lett. Újra 

szembesülünk a jelenséggel, hogy a szőttesen a színek egyenletes eloszlásának, 

sőt még az azonos színek találkozásának a magyarázata is a pontos számolás és 

a szisztéma következetes végigvitele. Ami végképp meggyőz bennünket a követ-

kezetesség előnyeiről, az éppen az azonos színek találkozása, amely megzavarja 

az egyenletességet, amely váratlan élmény a szemnek. Ha szabad kompozíciót 

csinálna a művész, akkor nehezen tudná elkerülni az ilyen találkozások szabályta-

lan és váratlan megjelenését. Az „algoritmus” következetes alkalmazása szava-

tolja, hogy a hat oszlopban oszloponként egy és csakis egy ilyen találkozás van: 

„törvényszerű zavar” a rendszerben. 

A spirál adta az inspirációt a négyességhez, várható volt tehát, hogy a spirál a képe-

ken is megjelenjen. A spirált, amely eredetileg görbe volt, és meghatározása szerint 

az egy pontból kiinduló és azt egyre távolodva megkerülő görbe, amely az őskor óta 

sokféle kozmikus jelentéssel bírt, s amelyet már 

a görögök is négyszögesítettek, a festő egy régi 

skóciai sírábráról vette. Ez az ábra négyfordulatú, 

négykarú spirál, amelyet Rákóczy Gizella több 

változatban is feldolgozott, szürke-fekete és szí-

nes variációban is. A spirálnak akárhány fordulata 

lehet, de nem nehéz kitalálni, hogy ő legjobban 

a négyfordulós spirált kedveli, azt amelyiknek 

ráadásul négy kiforduló karja is van, amely így 

nem csak szalagban, meander-formában, hanem 

mind a négy irányban, folyamatos mustrában tud 

folytatódni. 

Rákóczy Gizella spirálja nem csak négykarú, 

hanem négyszínű is, és ezzel aztán a spirál ere-

deti képe alaposan megváltozik. Nem egy,  

hanem négy „görbe” indul ki a spirál magjából,  

a már ismert négy szín variációja szerint. Amint a 

négy görbe négy karrá változva újabb spirálokat 

rajzol, a színek követhetetlen variáció-konstel-

lációit hozza létre. Ez azonban csak számunkra 

követhetetlen, biztosak lehetünk benne, hogy  

a festő pontosan számol, nem csal, ezért a szín-

konstellációkban nincsenek ismétlések, ponto-

san annyi variáció van, amennyi lehet, és nincs 

ki nem használt lehetőség sem. Így jön létre a 

már ismert, de jelen esetben még változatosabb 

végtelen mustra, amelyből Rákóczy Gizella egy-

egy kivágatot mutat be. Itt is eljátszik az ana-

litikával, kitágítja a spirál virtuális magját, úgy, 

hogy lépésről-lépésre kiveszi belőle a fordulato-

kat, míg végül marad a puszta héj. Persze ez is 

négyszínű, és ennek is szabályos az elrendezése, 

és további meglepő összefüggésekre találhat, 

akinek van még ereje tovább számolni.

A 24 darabból álló sorozat, a Labirintus először 

a győri kiállításán volt látható (2007), majd 

a művész a Fugában is kiállította. A labirin-

tus mint ábra, mint görbe a spiráltól csak egy 

lépésre van, így Rákóczy is a négykarú spirál 

nyomán talált rá a labirintus-ábrára. A legré-

gebbit, a legegyszerűbbet, az ún. krétai típusút 

vette elő, azt, amelyik a krétai pénzérméken is 

látható. Mondhatnánk, hogy ez a típus az ős-

labirintus, amelynek egy bejárata van, ahon-

nan az út „egyenesen”, azaz útvesztő nélkül, 

körkörösen bevezet a középpontba, majd onnan 

kifelé, ugyanazon az úton a kijárathoz. A labirin-

tus mint mítosz, mint útvonal és mint rajzolat a 

mai napig az egyik legtöbbet használt motívum 

a görög-római, majd a keresztény kultúrkör-

ben leszármazottja, az útvesztő építményeken, 

mozaikon, kerteken és mindezek ábrázolásán 

keresztül beépült az európai kultúrába, így azt 

gondolnánk, hogy már minden aspektusa ki 

van derítve, fel van dolgozva. Rákóczy képeit 

látva kiderül, hogy ez nem így van. Ő a szín, a 

szerialitás és a szám felől közelítve egy egészen 

más nézetét mutatta meg ennek a motívumnak, 

és ennek érdekében némileg át is alakította a 

formát. Előszöris felcserélte a fontos és kevésbé 

fontos elemek szerepét: az ő labirintusában nem 

Rákóczy Gizella a Labirintus című sorozaton dolgozik, 2007 
© fotó: Török Tamás
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a bejárható útvonal, hanem az útvonalat alkotó 

„falak” lettek a főszereplők, ezeket széles sávvá 

vastagította, a köztük lévő utat pedig keskeny 

réssé szűkítette. A másik változtatás maga a 

szín. Az eredeti labirintusban a színnek nem volt 

szerepe, Rákóczy labirintusa viszont színes.  

A megvastagított falakat kiszínezte az ő négy 

alapszínével, méghozzá úgy, hogy a labirintus 

egy pontját, nem a középpontját, hanem azt, 

ahol a falak kereszteződnek, kinevezte közép-

pontnak, és ebből a pontból indítja a négy színt, 

a már ismert négyesség-szisztéma szerint. Ettől kezdve a szín uralja a kompozí-

ciót, és teljesen megváltoztatja a labirintus képét, amely így inkább hasonlít egy 

középpontból kiinduló növekedési ábrára, mint bejárható útvonalra. A négy-szín 

szisztéma itt is alkalmat nyújt a variációkra és a számolásra, és a néző, aki már 

megtanulta a szisztémát, nem lepődik meg, hogy a variációk száma nem több és 

nem kevesebb, mint 24; a sorozat 24 darabból áll. 

Itt tért át Rákóczy az akvarellre, és ki is használja ennek „előnyét” a tempera 

kompakt hatásával szemben. Az idézőjel itt indokolt, mert a temperával sem 

könnyű bánni, de vízfestékkel sima, perfekt, egyenletes felületeket kitölteni 

sokkal nehezebb, egyenesen lehetetlen. De, amint látjuk, koncentrációval, oda-

figyeléssel lehetséges. És hogy még tovább nehezítse a saját dolgát, a festő 

Rákóczy Gizella
Négy lap a Labirintus című sorozatból, 2007, akvarell, papír, egyenként 135×135 cm

© fotó: Haris László
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az akvarell átlátszóságát, mind a négy színt több réteg, egészen pontosan  

24 réteg egymásra festésével állította elő. A vörös például 21 réteg vörösből  

+1 réteg sárgából +1 réteg zöldből +1 réteg kékből tevődik össze, és ugyanez 

történik a másik három színnel is. Az eredmény: bársonyos, kompakt, telített, 

mégis átlátszó-könnyed színfelületek. Olyan könnyedek, mintha még további 

rétegeket is elbírnának; és a következőkben kiderül, hogy el is bírnak. A teljes 

sorozat kiállítása a falon a termet is átlátszóvá, légiessé, sugárzóvá varázsolja. 

Persze a méret sem közömbös, az egyes lapok mérete 135×135 cm., így a teljes 

mű több, mint 25 méter. 

A 4 szín 4 tónusvariáció című és témájú akvarell-sorozat Rákóczy Gizella folya-

matosan készülő főműve. A temperával készült műveknél a négy tónus még 

előre kikevert színekkel készült — de már a labirintus-képeknél kiderült, hogy a 

színeket is lehet „szisztematikusan” felépíteni, és hogy mire képes az akvarell, 

ha jól bánnak vele, illetve ahogy Rákóczy Gizella tud bánni vele. Innen már csak 

egy lépés volt, hogy a variációk nem állnak meg a tónusoknál, a tónusok egymás-

sal is „kereszteződhetnek”, valódi és átvitt értelemben egyaránt. Ez vezetett a 

4 szín 4 tónusa típusú művekhez, amelyeken mind a négy szín minden tónusa 

találkozhatott egymással. És nem ám csak úgy, találomra, hanem az eddigieknél 

is szorosabb szabályok szerint. Rákóczy most az ismert és népszerű matema-

tikai számsorhoz, a Fibonacci-sorhoz (0,1,1,2,3,5,8,13,21,34 …) fordult egy újabb 

szabályért. Matematikusok, zenészek, képzőművészek, biológusok, filozófusok, 

bankárok már sok mindent műveltek ezzel a számsorral, jelenlétét már kimutat-

ták a biológiában, a fizikában, a műalkotásban, de még a tőzsdei árfolyamvál-

tozásokban is. Az azonban valószínűleg még senkinek nem jutott egyébe, hogy 

színárnyalatokat állítson elő a számsor alapján. Nos, Rákóczy Gizella ezt tette. 

Egy színnek a négy tónusát úgy állította elő, hogy az alapszínt, illetve annak egy 

nagyon halvány, hígított változatát 5-ször, 8-szor, 13-szor és 21-szer, azaz a Fibo-

nacci-sor négy egymást követő száma szerint festette egymásra. Azért kezdte az 

öttel, mert a számsor elejét alkalmazva (0,1,1,2,3) a tónuskülönbségek még igen 

kicsik lettek volna. Ezzel a művelettel, most eltekintve a dolog technikai kivitele-

zésétől, színekkel vizualizált egy matematikai sort, ami gyakorlatilag ugyanaz a 

művelet, mint amit Mandelbrot csinált, amikor matematikai képletet színes kép-

ernyő-pixelekkel tett láthatóvá. Csak a festőé szebb és elegánsabb. És ezzel még 

nincs is vége. Mert adva van ugyan, egyenlőre elméletben, az immár 4x4 szín elő-

állításának „kódja”, de a színekkel való további műveleteknek, a keresztezéseknek 

is ki kellett találni a szisztémáját, matematikáját-geometriáját, ezt sem lehetett 

a bizonytalan intuícióra bízni. A festő először eltervezte a négy szín alap-megje-

lenését: ez egy 16 egyenlő sávra osztott négyzet; az első négy csíkra kerül majd 

a szín négy tónusa a Fibonacci-növekvény szerint, a fennmaradó 12 egységnyi 

területet hármasával összevonva, további négy szélesebb sávot kap, amelyekre 

ugyancsak a négy tónus kerül a már ismert növekvő sorrendben. Ezek az „alap-

lapok” kerülnek azután egymásra, az alaphelyzethez képest mindig 90 fokkal 

elforgatva: így a színsávok egymást metszve, egymáson átfutva hozzák létre 

a színkeveréseket. Ezzel kész az algoritmus, ettől kezdve a festőnek nincs más 

dolga, mint végrehajtani az előírt műveleteket. Az eredmény minden részlete 

számára sem látható előre, meg kell csinálni, hogy kiderüljön, mi minden rejtő-

zik a kódban. Az bizonyára számára is előrelátható volt, hogy ami a nagy táblá-

kat illeti, az elforgatások eredményeképp 24 és nem több olyan tábla keletkezik, 

amelyen nincs ismétlés. De a 24 táblán a színek, színvariációk, tónusok száma 

nem huszonnégy, hanem sokkal több — úgyszólván megszámlálhatatlan. Mivel 

az akvarell nem fedőfesték, a téglalapok mint átlátszó üveglapok kerülnek 

egymásra és a fedésben színeik összeadódnak. Az átlátszó festéknek, az egy-

másra kerülő színeknek köszönhetően a csíkok fedésében és metszésében a 

legváltozatosabb kevert színek jönnek létre a narancstól a piszkos mélyszürkéig 

és mélybarnáig, amelyen adott esetben több mint 160 festékréteg van, egész 

pontosan 168, mert a 21-szeres legsötétebb tónus ezen a ponton nyolcszor fut 

egymás tetejére. Legszebbek a kevésbé sűrű találkozások, ahol a legkáprázato-

sabb új, mármint a kiinduló ponthoz képest új színek elképzelhetetlen skálája-

ritmusa jön létre. Ennek megfelelően a csíkok, és a csíkok találkozásából adódó 

négyzetek, hasábok ritmusa immár követhetetlenül változatos. 

Ezzel a szisztémával a művész már sok-sok 

lapot készített, amelyek természetesen mind 

sorozatok, és amelyek a sorozatok számától, az 

egyes lapok méretétől függően más-más hatá-

súak. Legutóbbi, Fugában rendezett kiállítá-

sán (2012) viszont volt egy lap, egy magányos, 

majdnem fehér lap, egy nagy fehér monokróm 

festmény. Persze nem fehér volt ez, hanem a 

művész négy alap-színének négy halvány alap-

változata, az a bizonyos 1-es tónus egymásra 

festve. Hibátlan, egyenletes, megnevezhetetlen 

színű, színtelen, átlátszó monokróm festmény. 

Ez, ha úgy tetszik, a festő demonstrációs táb-

lája, ha úgy tetszik, egyik főműve, de minden-

képpen ritkán tapasztalható mosolya — vigyázat, 

nem csalok, ezt csináljátok utánam! 

R á k ó c z y  G iz e l l a  k r i t ik a i 
f o g a d t a t á s a
Saját műveiről Rákóczy Gizella visszafogottan 

nyilatkozik. Ami az ismert motívumokat illeti — 

spirál, meander, labirintus — ezekkel kapcsolat-

ban annyit mond, hogy ő hol talált rájuk.  

A négykarú spirálok című írásában, amelyet a 

Műcsarnokban rendezett kiállítása (1998) kata-

lógusában adott közre, a spirál motívumáról 

annyit közöl, hogy azt egy régi skóciai sírábrán 

találta meg. Tudja, hogy a spirál mögött termé-

szettudományi és mitológiai jelentések erdeje 

rejlik, amelyek látensen akkor is ott vannak, ha 

nincsenek szavakban deklarálva, de a nézőre,  

az értelmezőre bízza, hogy képei láttán a spirál-

nak mely és mennyi mitológiai jelentését idézik 

fel, de azt sem bánja ha már csak a szép orna-

mentikát látják benne. Ugyanez elmondható a 

másik nagymúltú és a spirállal rokon ábráról,  

a labirintusról: itt is megadja a forrást — az ókori 

mitológia krétai típusú labirintusáról van szó —, 

de mint láttuk, ezt a labirintus-rajzolatot oly 

mértékben átalakította, hogy itt is a nézőre van 

bízva, szüksége van-e az eredeti mitikus jelen-

tésre, vagy beéri azzal, amit lát, az egymás után 

sorakozó körkörös ábrák szépségét. Ami művei 

„számtani” szisztémáját illeti, azzal kapcsolat-

ban viszont minden információt megad. Ugyan-

ebben az írásában részletesen ismerteti, hogy 

milyen szisztéma szerint készülnek a négy szám, 

négy szín, négyes osztás variációi, és milyen 

érdekes korrelációk jönnek ki ezen számtani 

műveletek során a nap 24 órájával és az év 365 

napjával. Aki pedig ennyiből még nem érti meg, 

annak szóban szívesen elmagyarázza. Az eszté-

tikai hatás — az már nem az ő dolga. 

Ezidáig kevés számú értékelő írás született 

Rákóczy műveiről — és azokról is elmondható, 

hogy nem sokat tettek hozzá ahhoz, amit 

maga a festő elmondott magáról. Az elemzők 

kivétel nélkül elfogadják, hogy a spirál, labirin-

tus motívumoknak eredetileg valóban gazdag 

jelentéstartalmuk volt, de ezek mára feledésbe 

merültek. Abban is megegyeznek az írások, 
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hogy megemlítik a művek mögötti számtani-

matematikai műveleteket, de azok részletes 

ismertetését nem tartják fontosnak. Ami az 

esztétikai hatást illeti, végül is ez az a terület, 

ahol az elemzőnek lehetősége van valami olyas-

mit közölni, amiről maga a művész nem beszél-

het. Egyik első kritikusa, Gyetvai Ágnes a Duna 

Galériában rendezett Rákóczy-kiállításról (1986) 

írott cikkében három fogalom összefüggé-

sébe ágyazta Rákóczy művészetét: „Egyszerre 

mítosz és varázslat, megnyerő vizuális élmény 

és a modern logikai gondolkodás találkozási 

pontja ez a művészi felfogás.” Találó és tömör 

összefoglalás, de ami a képek vizuális hatását 

illeti, azzal ő is adós marad. Mint ahogy Beke 

László is, aki a „Szín és matematika Rákóczy 

Gizella művészetében” című katalógus-elősza-

vában nagyon keveset mond erről: a kompozíció 

dinamikájában, a képek „szemet gyönyörköd-

tető, meleg színharmóniáiban” látja a művészi 

teljesítmény jeleit. Volt olyan kritikus, aki nem 

tagadta a képek szépségét, de kétségbe vonta, 

hogy ez a teljesítmény az autonóm művészet 

körébe sorolható. Vadas József írta a Műcsar-

nokban rendezett, egyébként a művész egyik 

leghatásosabb kiállításáról: „Rákóczy jó érzékkel 

tapintott rá, hogy minden szépség — a meander 

formai tökélye — mögött rendszer húzódik meg. 

Meggyőzően, szellemesen szemlélteti is azt.  

A kérdés azonban az, hogy képesek vagyunk-e 

a rendszer ismeretében újabb szépségek létrehozására. A válasz pedig — a kiál-

lításon — ambivalens. Vonzó abrosz és kellemes szövetminta ilyen módon nagy 

számban produkálható. Tudnunk kell azonban, hogy a művészet új alkotásaiban 

mindig újraalkotja a maga törvényét. Az új szépség mögött pedig újrarendeződik 

a világ. S mi nézők éppen erre volnánk kíváncsiak.”

Egyébként Gyetvai Ágnes és Beke László is mintha egy kicsit kevésnek éreznék 

a művész teljesítményét, mindketten azzal zárják írásukat, hogy keresik azokat 

a művészeten kívüli területeket, ahol a művek tanulságai vagy éppen maguk a 

művek hasznosíthatók lennének, illetve azokat, amelyek referenciául szolgál-

hatnak a művek igazolására. Gyetvai szerint az alkalmazott művészet terüle-

tén — falképek, burkolatok, mozaikok — volnának hasznosíthatók a munkák. Beke 

szerint a művek gazdag színskálája például tanulságul szolgálhatna a színelméleti 

kutatásoknál, számítógépes színkeverési szisztémák módszereinek kidolgozásá-

nál. A meander, spirál, labirintus motívumai pedig kapcsolatba hozhatók az archa-

ikus ornamentikák elméleti és gyakorlati kutatásaival. 

Ezidáig Zsikla Mónika bizonyult a legértőbb és legérzékenyebb kritikusnak, 

amikor a festő 2010-es Fuga-beli kiállításával kapcsolatban röviden felrajzolta 

azt az ívet, amelyet Rákóczy Gizella kiállítása befog a matematika filozófiájától 

a festés gondos mívességéig. Ernesto Grassi olasz filozófus találó megfogalma-

zását idézi, aki szerint az ókori bölcselők a számokat „határt szabó faktorként” 

értelmezték. Úgy tűnik, Rákóczy Gizella esetében ez valóban így van: festésze-

tében a számok szabnak határt a festészet eszközeinek, a színnek és a formá-

nak. Nincs szabad szín és nincs szabad forma. Ez a korlát valóban biztonságot, 

támaszt ad — egyfelől, de a kérdés az, hogy másfelől ad-e valamit az elveszett-

elvetett szabadságért cserébe? 

Erre a teoretikus kérdésre, amelyet egyébként minden szisztematikus-racio-

nális művészettel kapcsolatban fel lehet tenni, maguk a művek adnak választ. 

Rákóczy Gizella mindenesetre töretlenül bízik a számok megtartó hatásában 

és abban is, hogy ez másfelől beláthatatlan szabadságra nyit ablakot. Ezért 

csinálja olyan elszántan, napról-napra, szerzetesi önfegyelemmel, koncentráci-

Rákóczy Gizella
Labirintus, 2007, akvarell, papír, 24 rész, egyenként 135×135 cm, Fuga Építészeti Központ, 2010 

© fotó: Haris László
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óval, aprólékos kézi munkával pontos, fegyelmezett képeit, mert tudja, hogy ez 

maga a szabadság. 

Van ebben a bizalomban valami gyermeki naivitás, de kiábrándult történelmi 

tudatosság is. A modern zene, tágabb értelemben a modern művészet születésé-

ről szóló nagy regényében Thomas Mann a modern komponálás egyik alapkonflik-

tusának látja a teljes szabadság és a teljes kötöttség közti ellentétet. Szereplői, 

xx. század eleji zeneszerzők többször hivatkoznak Johann Conrad Beisselre, erre a 

XVIII. sz.-i naív komponistára, aki feltalálta a zenecsinálás naívan egyszerű mód-

ját. Beissel, a regény fiktív szereplőivel szemben, valóságos történelmi személy 

volt, egy német vallási közösség, a hetednapos újrakeresztelők prédikátora, aki, 

miután hazájából elüldözték, gyülekezetével az amerikai Pennsylvaniában tele-

pedett le. Mivel nem volt semmi hagyomány, amire támaszkodhatott volna, és 

nem volt tanult ember a gyülekezetében, neki 

magának kellett kidolgoznia egyháza liturgiáját 

és egyházzenéjét is. Ez utóbbihoz kitalált egy 

olyan egyszerű módszert, amelyet a zeneileg 

képzetlen gyülekezet is tudott használni. A han-

gokat úr- és szolgahangokra osztotta; a hármas-

hangzat hangjai lettek az úr-hangok, az összes 

többi a szolga hang. A himnusz — amelynek 

szövegét is ő írta — hangsúlyos szótagjait min-

dig az úrhangokra kellett helyezni, a hangsúly-

talanokat pedig a többire. Ugyanez vonatkozott 

a ritmusra is, nem volt kötött ritmus, hanem a 

Rákóczy Gizella
Egy lap a Labirintus című sorozatból, 2007, akvarell, papír, 135×135 cm
© fotó: Haris László
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beszélt nyelv ritmusát kellett követni az egyes 

hangoknak. Ezzel a módszerrel már mindenki 

tudott komponálni, több szólamban is, hiszen 

az úr-hangok szavatolták a harmóniát. A „nincs 

többé szabad hang” formula innen származik, 

és a regény komponistái gyakran hivatkoznak 

rá, vágyakozva, mint olyan kötött komponá-

lási módszerre, amely egyszer s mindenkorra 

megoldaná a modern zene válságát. Schönberg 

dodekafóniája mint módszer egyébként betel-

jesítette ezt a vágyat — a valóságban is ennek 

nyomán a regényben is. Schönberg is mindent 

elölről kezdett: a 12-féle hétfokú dúr-moll hang-

sorok helyébe egyetlen hangsort helyezett, azt 

a bizonyos 12 fokú hangsort, majd ebben az új 

hangsorban szabályozta a hangok sorrendjét, 

variációs lehetőségeit, egymáshoz való viszo-

nyát. Tényleg „nem volt többé szabad hang”, 

olykor szabad ritmus sem, és egy időre valóban 

úgy látszott, hogy ezzel az új módszerrel megol-

dódott a zenei modernizmus válsága. 

Mint láttuk, a modern képzőművészetben is 

időről-időre megjelent a szabadság csömöre és 

vágy a teljes kötöttségre; a szórványos kísérle-

tek mellett teljes életművek épültek a számok-

kal behatárolt színekre és formákra. És azt is 

láttuk, hogy ezek a kötött módszerek milyen 

különböző és milyen meglepő eredményekhez 

vezettek. 

Amikor Rákóczy Gizella teljes bizalmát bele-

helyezte a számokkal megkötött színekbe és 

formákba, akkor ez a bizalom nem arra irányult, 

hogy majd okos algoritmusokat tud csinálni, 

és hogy azokat pontosan végig tudja játszani, 

hanem abban bízott, hogy az eredmény sokkal 

több lesz, mint a program, amely azt mozgatja. 

És ebben a bizodalmában nem csalatkozott.  

A kész darabokat befejezésük után még sokáig 

nézegeti, rakosgatja, elemzi, és mindig új össze-

függéseket fedez fel rajtuk, olyan összefüggé-

seket, amelyekre ugyan számítani lehetett, de 

amelyek csak így, életre híva, megcsinálva vál-

nak nyilvánvalóvá. Ilyen örömteli összefüggése-

ket fedezett fel a variációs számokban, amelyek 

valamilyen rejtélyes módon megegyeznek az év 

napjainak, hónapjainak számával vagy a nap órá-

inak számával. De az igazi meglepetések a vizu-

alitásban vannak: egy halványsárga amint egy 

halványrózsaszín mellé kerül, erre a találkozásra 

senki nem számított, és talán most történik 

meg először a festészet történetében. Egy telí-

tett vörös, amint kíméletlenül átszánkázik egy 

zöldön, mindörökre megnevezhetetlen piszkos 

földszínűvé változtatva azt, vagy saját magát, 

ilyen drasztikus keveredés-rombolás talán még 

sosem történt meg a festészetben. Ezek miatt 

a lírai és drámai találkozások miatt kellett olyan 

pontosan kiszámolni a kiszámolnivalót és lefes-

teni a lefestenivalót. És mi másról szólna a fes-

tészet, mint az ilyen találkozásokról. Rákóczy 

Gizella tehát a maga részéről megoldotta a 

modern festészet válságát: nem ment tovább sem a figuralitás, sem az absztrakció 

útján, nem választotta sem a lírai, sem a konstruktív absztrakciót, egyszerűen meg-

kerülte azokat, és egy másik, látszólag antifestészeti-racionális utat választott, ahol 

láthatólag mindazt visszakapta, amit ezen az úton el kellett volna veszítenie: a fes-

tészet alap-értékeit. Rákóczy kívül helyezte magát a történeten, látszólag, de éppen 

ezzel az időtlenséggel mindig is benne van az aktuális történésben. 
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