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Egy festménysorozat öndefiníciója. 
Károlyi Zsigmond Mérték-képei

Simon Bettina

Károlyi Zsigmond Mérték-képei többrétegű szeriális művet alkotnak, ezért a sorozat 
definiálása önmagában is művészettörténeti problémát jelent. Elemzése során kike-
rülhetetlenné válik az életmű kulcsproblémáinak tárgyalása, mindez pedig alkalmat 
ad az eddig rendszerezetlen életmű új nézőpontból történő bemutatására, továbbá 
egy átfogó művészettörténeti vizsgálat támpontjainak felállítására. A  Mérték elem-
zésével párhuzamosan a szerialitás problémáján keresztül az életművet is vizsgálom. 
Röviden összefoglalom az eddigi források témához kapcsolódó gondolatait, és ezekre 
támaszkodva amellett érvelek, hogy Károlyi kísérletező művészetét érdemes szorosan 
egymásra épülő művek koherens szöveteként elgondolni. Továbbá a művek egymásra 
rétegzettsége az egyes alkotások vizsgálatakor, így a Mérték-képek esetében sem mel-
lékes, ezért az elemzés fő szempontjai a szerialitás és a motívumfolytonosság. A prob-
lémaközpontú vizsgálat során törekszem olyan fontos gondolatok megfogalmazására, 
melyek hiánypótlónak számítanak a Károlyi művészetéről szóló diskurzusban. Saját 
meglátásaimat az eddig született releváns megállapításokra támaszkodva bontakozta-
tom ki, s ehhez röviden összefoglalom Károlyi művészettörténeti recepcióját is. A Mér-
ték-képek alapján megfogalmazott problémák így egy sokoldalú életmű komplex feldol-
gozásához vezethetnek tovább.

A sorozat mint probléma a szakirodalom horizontjának felvázolásával

Károlyi Zsigmond műveinek forrásait az egyes kiállítások, illetve azok katalógusai és 
dokumentációi jelentik, összefoglaló tárlat vagy rendszerező publikáció hiányában te-
hát maguk az események jelölik ki a hetvenes évek Rózsa presszójáig visszanyúló alkotó 
munkásság szakaszait. Az utóbbi években a Neon Galéria két kiállítást rendezett szá-
mára: 2013 őszén a hetvenes évek magyar művészetét tárgyaló NEO-ROSE kiállításso-
rozat programjába illeszkedve szervezte meg a lakásgaléria Károlyi Kívül-belül kiállítá-
sát; 2012-ben pedig a művész nyolcvanas években homlokzatokról készült olaj-vászon 
festményeit állították ki ugyanitt.1 Ez a két tárlat Károlyi egy-egy élesen különváló sza-
kaszát mutatta be, amelyek ugyanakkor logikusan össze is függnek egymással. Károlyi 
állványzatokról készített fotóiból születtek meg később a roncsolás útján létrehozott 
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fotófestmények, ezek pedig előzményeit képezték az olajjal vászonra festett képsoro-
zatainak. A kiállítás alkalmával – a Neon Galéria kiadásában – megjelent egy könyv 
Károlyi a kilencvenes évek közepén olajjal papírra festett vázlatainak, képeinek repro-
dukcióval és Bak Imre Expresszív konceptuális geometria című írásával. Bak ebben arra 
hívja fel a figyelmet, hogy Károlyi életművében rendkívül szerteágazóak a kapcsolódási 
pontok, ezért az egyes műveket érdemes ezen analógiák mentén értelmezni.2 Az „exp-
resszív konceptuális geometria” kifejezéssel hangsúlyozza, hogy Károlyi művészetének 
legalapvetőbb összetevője az „egyszerű geometrikus formák használata”. 

Fabényi Júlia és Konkoly Gyula arról írnak Kurt Benning és Károlyi Zsigmond 
1994-ben rendezett közös kiállításának katalógusában, hogy Károlyi korábban készült 
konceptuális művei integrálódnak festészetébe, amelyet 1989-től kezdődően – a te-
matikai változásokat figyelmen kívül hagyva – egyetlen nagy összefüggő sorozatnak 
tekinthetünk.3 Ez a megállapítás Károlyi a Mérték után festett monokróm jellegű fest-
ménysorozataira vonatkozott.

A nyolcvanas években készült fotófestmények az absztrakt és az ábrázoló művé-
szet határán egyensúlyoznak. Néhány éve történt újrafelfedezésüket megelőzően, az 
ezredforduló táján Károlyi Zsigmond figurális festményei keltették fel a szakma ér-
deklődését, melyeket 1997-től kezdődően festett.4 A kilencvenes évek képzőművészeti 
színterén monokróm festőként szereplő Károlyi Zsigmond életművében jelentős for-
dulatnak számított ez a változás: újabb festményein gyerekjátékokat ábrázol – felhúz-
ható műanyag játékegeret, Pikachut, plüssmackót, plüsskutyát, Dart Vadert. Ezek a 
festmények hétköznapi játéktárgyakat, tucatárukat emelnek be a portré és a zsáner 
hagyományos műfaji keretei közé.

Nem ez volt az egyetlen fordulat az életműben. Károlyi 1976-ban végzett a Ma-
gyar Képzőművészeti Főiskolán, s pályája a Rózsa presszó tagjaként a konceptuális 
művészettől indult: performanszok, environmentek, akciók, objektek és az ősi kínai 
kirakósjáték után tangram-képeknek nevezett fotómontázsok, illetve más fotómunkák 
határozták meg művészetének körvonalait.5 A  konceptuális művészként megismert 
Károlyi Zsigmond azonban egy ponttól kezdve – a Mérték-képek készülésének idejétől 
fogva – egészen napjainkig olajjal fest vászonra. Művészete a hetvenes években sem 
volt független a festészeti problémáktól. Körner Éva úgy véli, Károlyi konceptuális mű-
veiben sem mondott le igazán a festészetről, hanem a festmény mint tárgy mibenlétét 
elemezte, és ehhez olyan elemi dolgokat vizsgált, mint a kép, a keret és a fal viszonya.6

Károlyi Zsigmond művészetének írásos forrásait a művész saját feljegyzései7 mel-
lett olyan publikációk alkotják, melyek azonnali reakciók voltak az elkészült művekre 
és az egyes kiállításokra. Ezek az írások nem foglalkoznak átfogóan az életművön be-
lüli kapcsolódási pontokkal, és ebből adódóan nincsenek meghatározva Károlyi so-
karcú művészetének hangsúlyos pontjai sem, ami viszont sürgető feladatnak számít: 
nemcsak azért, mert hiánypótló szerepet töltene be az életmű feldolgozásában, hanem 
azért is, mert érdemben tenne hozzá a magyar neoavantgárdról szóló diskurzushoz.

Perneczky Géza hangsúlyozza, hogy Károlyi Zsigmond kilencvenes években ké-
szített festményeivel bebizonyította a festészet aktualitását, és újabb műveire hivatkoz-
va sikeresnek nyilvánítja a konceptuális művészet felől induló művész festészethez való 
visszatérését.8 Hegyi Lóránd 1995-ben azt írja, hogy művészetével, műveivel Károlyi 
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nem kevesebbet kérdez, mint hogy mit is kezdhet a nyolcvanas évek művésze az avant-
gárd tradíciójával.9

Összefoglaló munka tehát eddig nem született, azonban az egyes írásokban felvil-
lannak ilyen irányba mutató gondolatok: Szegő György 1992-ben azt írja Károlyi első 
próbálkozásainak számító festményeiről, hogy azok egyszerre konceptuálisak, miközben 
az érzékeinkre is hatnak.10 Beke László úgy látja, hogy Károlyi Zsigmond tevékenysé-
ge alapvetően önreflexív művészet, amelyben folyamatosan előkerülnek ugyanazok a 
témák és kérdések, éppen ezért szükségtelen ragaszkodni a művek kronológiájához.11 
Konkrét művekre hivatkozva Beke azt is kijelenti, hogy az a művészet, amit a nyolcvanas 
évek fotófestményei jelentenek, a hetvenes években kezdődött el.12 Károlyi nyolcvanas 
évek legelején készített műveivel kapcsolatban Stima Klára releváns kifejezésnek tartja 
a „konceptuális festmény” fogalmat.13 Másik nézőpontból világít rá ugyanerre a kérdésre 
Szilágyi Sándor fotóművészeti író is, amikor felhívja a figyelmet arra, hogy Károlyi korai 
alkotásai ugyan konceptuális művek, de előtérbe kerülnek bennük a festészeti kérdések.14

Közelítés egy sorozathoz az elemzés horizontján

A Mérték-sorozat azért válik a fentiekben vázolt kérdések fontos szereplőjévé, mert az 
életművön belüli kísérletező korszakban készültek – 1990-re datáltak –, akkor, ami-
kor Károlyi az absztrakt festészettel kezdett foglalkozni. Ezért alkalmasnak tekinthetők 
Károlyi festészet felé fordulásának vizsgálatára, és ezen túlmenően az életművén belül 
lejátszódó fordulatok tematizálására is. A festménysorozat elemzésekor nagyon fontos 
szempontot jelent az is, hogy miképpen illeszkedik a Mérték a Károlyi-életmű viszony-
rendszerébe, vagyis, hogy a korábbi és a később született művek – a konceptuális alko-
tásoktól a figurális festményekig – milyen módon folytatnak párbeszédet egymással. 
A Mérték-képek esetében a konkrét előzmények és a sorozat után készült alkotások 
tárgyalása is releváns, a festménysorozat vizsgálata tehát alkalmat kínál valami olyan 
dolog rendszerezésére, ami eddig nem történt meg. Fontos sorozatról van szó, amely-
nek azonban egyelőre nem tisztázott a helye, éppen ezért az első művészettörténeti 
probléma magának a sorozatnak a meghatározása.

A  Mérték vizsgálata súlyos kérdéssel kezdődik: sorozatról vagy inkább műcso-
portról beszélhetünk? A festmények egyszeri alkalommal voltak együtt kiállítva, 1990-
ben a Magyar Nemzeti Galéria Budapesti műtermek kiállításán, és kizárólag a kiállítási 
katalógus közli a műveket.15 Felmerül az a lehetőség, hogy esetleg nem a festményso-
rozat előzte meg a tárlatot, hanem fordítva: a kiállítás alkalmával született meg a soro-
zat. Elbizonytalanító az a körülmény is, hogy a mű – legyen sorozat vagy műcsoport 
– nehezen rekonstruálható utólag. Az akkor kiállított öt festmény és egy diptichon 
közül a Mérték VI (1. kép) és a Mérték VIII (2. kép) a kiállítás után a Magyar Nemzeti 
Galéria tulajdonába került, 2002 szeptemberétől pedig az 1945 utáni állandó kiállí-
tás Jelenkori gyűjteményéhez tartozik.16 A Mérték VII (3. kép) magántulajdonban van 
Belgiumban. A Mérték III (4. kép) és a Mérték IX pillanatnyilag lappang. A Mérték X 
(5. kép) eredeti formájában megsemmisült, a művész utólag átfestette. A sorozatként 
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kiállított Mérték-képekről a katalógusból 
tájékozódhatunk: a legfeltűnőbb az, hogy 
a számozás nem folytonos, ez pedig a hi-
ányosság érzetét kelti.

A  Mérték-képek olyan műcsoportot 
alkotnak, amellyel kapcsolatban több bi-
zonytalanság is felmerül, és emiatt nehe-
zen definiálható szeriális műként. A kiál-
lításon szerepelt, számozott festmények 
nem alkotnak tudatosan létrehozott so-
rozatot, mivel sem a címadás, sem pedig 
a számozás nem köthető közvetlenül a 
művészhez. A  számozás és a címadás is 
csupán a kiállítás installációja során szü-
letett, praktikus okokból. A  Mérték cím 
alatt bemutatott festmények valójában 
egy válogatást jelentettek a művész akko-
ri munkáiból.

Korántsem egyértelmű, hogy mely 
alkotásokat tekintjük a Mértékhez tarto-
zónak. A  számozott és együtt kiállított 
festmények mellett a műcsoporthoz to-
vábbi festmények is szorosan köthetők. 
Ezek nem szerepeltek a Budapesti műter-

mek kiállításon, ezért nem számozottak, más a címük is. Ugyanakkor érvényesülnek 
bennük mindazok a jellegzetességek, amelyeket a kiállításon bemutatott alkotásokon 
figyelhetünk meg, és amelyek alapján összetartozóknak tekinthetők. Legfontosabb kö-
zös tulajdonságuk, hogy ezek a festmények ugyancsak tartalmazzák a lécmotívumot, a 
számozott festmények legfeltűnőbb elemeit: lécmotívumnak nevezem a Mérték-képe-
ken megjelenő párhuzamosan elhelyezkedő függőleges sávokat.

A műcsoport szóhasználat a Mérték számozott képein kívül felölel(het)i azokat a 
festményeket, melyek nem voltak kiállítva a Magyar Nemzeti Galériában, de azokhoz 
hasonlóan 1990 táján készültek, és egyértelműen beazonosítható, hogy azonos témával 
foglalkoznak. Abból kiindulva, hogy az 1990 körüli néhány év kísérletei odavezettek, 
hogy Károlyi ezentúl a klasszikus festészeti eszközöket használja, akkor minden egyes, 
ebben az időszakban készült festmény ugyanarra a problémára tett megoldási javaslat-
ként áll előttünk. Éppen ezért, a Mérték vizsgálatakor egyes művekről érdemes beszél-
ni, ugyanakkor magára a műcsoportra is úgy kell tekinteni, mint önálló műalkotásra.

A  fentiekből következik, hogy Mérték-képek kapcsán nem térhetünk ki az elől, 
hogy értelmezzük a szeriális műként kiállított képek összetartozását. A  sorozatnak 
nincs autentikus megkötése, ebből adódóan meghatározására több lehetőség is kínál-
kozik. Sőt nemcsak utólag, hanem a kiállítás évében is egy konstruált szeriális műről 
lehetett szó. Ha megengedőbbek vagyunk, mindazokat a festményeket a sorozat ré-
szének tekintjük, amelyek szorosan kötődnek a kiállított és a katalógusban publikált 
művek együtteséhez. Ebben az esetben nem csak az 1990-ben, Mérték címet kapott 

1. kép. Károlyi Zsigmond: Mérték VI.  
Forrás: Hajdu (1990) 135.
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festmények tartoznak ide, hanem azok is, amelyek ebben az időszakban önálló címmel 
készültek, továbbá a művész által utólag átfestett művek is. Figyelembe véve azonban, 
hogy a Mérték mint sorozat megfestésekor éppen olyan esetlegesen összeálló szeriális 
mű volt, mint amilyen bizonytalan maga a rekonstrukció, érdemes a lehetőségek sze-
rint szűken értelmezni a műcsoportot.

A fentiek alapján a Mérték-képek közé azokat a műveket sorolom, amelyek szere-
peltek 1990-ben a Budapesti műtermek kiállításon. Ezeket a festményeket nemcsak a 
kiállítás kapcsolja össze, hanem a lécmotívum és a kereszteződés-motívum együttes 
jelenléte, mely stiláris szempontból elhatárolja őket a tágabb műcsoporthoz tartozók-
tól. A két motívum meghatároz egy sajátos, ambivalens ecsetkezelést, amely a hátté-
ren megfigyelhető festői, valőrre épülő, illetve a lécek nyers, homogén festésmódjának 
együttes alkalmazásából ered. Emellett összetartozásuk szerves része a kiállítási instal-
láció is, amelyet tükröz a katalógusban megjelent reprodukciók elrendezése. A Mér-
ték-képeken a legfontosabb az a feszültség, ami a lendületesen megfestett keresztező-
dés-motívum és a tiszta körvonalak közé fogható lécmotívumok között húzódik.

 Esetlegesen összeálló műről van tehát szó, amelynek ugyanakkor relevanciája 
van az életmű egészén belül. Nem mellékes ezért az a kérdés, hogy Károlyi Zsigmond 
életművében hogyan pozícionálható az 1990-ben készült sorozat, illetve miképpen il-
leszkedik bele a konceptuális művészettel szakító, a festészet felé forduló művész élet-
pályába, és mindez milyen fogalmakkal írható le.

2. kép. Károlyi Zsigmond: Mérték VIII. Forrás: Hajdu (1990) 131.
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A műelemzés szokásos szempontjai 
újra és újra összekapcsolódnak az életmű 
valamelyik szakaszával és annak főbb mo-
tívumaival. A  cím szempontjából meg-
fontolandó szempontnak tartom Hajdu 
István gondolatát Károlyi nyolcvanas 
években készített állványos képei kap-
csán: „Maguk a művek is így rétegződnek, 
következnek egymásra: címük nincs, ha 
lenne, érdektelen volna, mert egyenként 
megnevezhetetlenek.”17 A  címadás körül-
ményei nem tisztázottak, ezért nem tu-
lajdonítok neki nagyobb jelentőséget; alá-
támasztja ezt az is, hogy a későbbi soro-
zatok címei egyre inkább jelzésértékűvé 
válnak. Mindazonáltal a festménysorozat 
címe implikálja a mű építészeti szöveg-
környezetbe helyezését, s ez erős szálak-

kal köti a Mérték-képeket a korábbi műcsoport, az állványos képek atmoszférájához – a 
Mérték-képek sávjai és kereszteződései is állványszerű konstrukciót idéznek –, továbbá 
kiindulópontjaivá válnak a későbbi monokróm festményeknek is.

Károlyi Zsigmond e műveivel voltaképpen visszatért az egyenesekhez – fogalmaz-
ta meg Hajdu István a Mérték-képek Magyar Nemzeti Galériában történő bemutatá-
sakor.18 A Mérték-képek előtt készült művek vizsgálata azért nem másodlagos, mert 
rávilágítanak arra, hogy Károlyi konceptuális műveinek motívumkészlete meghatározó 
maradt későbbi pályaszakaszaiban is. Ezek megnevezésével körülhatárolhatóvá válnak 
azok a kérdések, amelyek a továbbiakban immár festészeti szempontból foglalkoztatják 
Károlyit, így a következő kérdés az, hogy milyen formai megoldásokat talál hozzájuk. 
A Mérték-sorozat a lécmotívumon keresztül szoros kapcsolatban áll a  konceptuális 
művekkel, melyekben szintén elemi jelek jelennek meg: a sík, a pont és a vonal, amelyek 
a festészet motívumaiként interpretálhatók.

Ha a konceptuális művekből, így a Mérték-képeken keresztül a vonal motívuma örök-
lődött tovább a követő festménysorozatokra, akkor a nyolcvanas évek fotófestményeiből 
és állványos festményeiből a fény az, ami az újabb kísérletek tárgyát képezi a festmény-
sorozatban. A kereszteződés-motívum, a festmények hangsúlyosan gesztusjellegű, festői 
részei: a dinamikus ecsetvonások egymásfelettisége és egymást keresztező rendszerük 
rácsot képezve mélységet teremtenek a képsíkon. A lendületes ecsetvonások által megha-
tározott, teret érzékeltető struktúra az állványos képek szerves folytatásaként fogható fel.

A motívumok horizontja

A motívum kérdése Károlyi festészetében szorosan összefonódik a tárgyszerűség prob-
lémájával.19 Perneczky úgy fogalmaz, a kilencvenes évek képei „deszkaféleségek egymá-

3. kép: Károlyi Zsigmond: Mérték VII.  
Forrás: Hajdu (1990) 134.
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son”.20 A főszerepet a Mérték-képeken is a 
vonal kapja, és ez előrevetíti a következő 
képsorozatok fő témáját. A csík mellett a 
másik motívum az elmozdulás, ami szin-
tén folytatódik Károlyi monokróm jellegű 
festménysorozatain: a kilencvenes évek 
úgynevezett „csíkos festményein” a csík, 
vagyis a vonal felnagyított ecsetvonássá 
szublimálódik, és az elmozdulás összefo-
nódik az árnyék problematikájával.

Sasvári Edit a radikális festőkhöz 
hasonlítja Károlyit abból a szempontból, 
hogy az ő festészetéből is kirekesztődnek 
az irodalmi utalások, festményei pusztán 
magát a festményt mint tárgyat jelenítik 
meg.21 Mindezt 1995-ben írja, és Károlyi 
monokróm jellegű festészetére gondol. 
A kép terének kérdése azonban már ko-
rábban, a Mérték-képeknél vált Károlyi 
Zsigmond festészetének elsődleges prog-
ramjává, és ezért e képek Károlyi monok-
róm jellegű festészetének legközvetle-
nebb előzményeit jelentik.

A  kilencvenes években készült mo-
nokróm jellegű képek olyan erőteljesen 
programjellegű festménysorozatok, me-
lyek a Mérték-képeken megfigyelt prob-
lémakör vizsgálatának állomásaiként 
gondolhatók el, és ekképpen magyaráz-
zák a korábbi művet. Ezekből következik, 
hogy érdemben tesznek hozzá a korábbi 
sorozat értelmezéséhez, és segítségükkel 
fontos következtetéseket lehet levonni a 
szerialitás problémájára vonatkozóan; ez pedig éppen az egyik legfontosabb kérdés a 
Mérték elemzésekor. 

Károlyi monokróm jellegű korszaka valamikor a kilencvenes évek elején kezdő-
dött és nagyjából 1998-ig tartott. A kilencvenes években számos kiállításon bemuta-
tott festménysorozat elemzése szemléletesen támasztja alá a Mérték-képek elemzése 
kapcsán tett megállapításokat. Ennek ellenére az egyes festmények, festménysorozatok 
között explicit módon nem tételezhetünk fel kapcsolatot. Ezek a festmények azonban 
még egyszer felhívják a figyelmet Károlyi művészetének egyik sarkalatos kérdésére, a 
szerialitásra, amely visszatérő fogalom az elemzés során, hiszen a Mérték-képekben 
kulminál a probléma.

Károlyi Zsigmond festészetében a Mérték-képeken válik elsődleges programmá 
a kép terének kérdése, ezért lehet ezeket a festményeket Károlyi későbbi monokróm 

4. kép: Károlyi Zsigmond: Mérték III 
Forrás: Hajdu (1990) 128, 129.
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jellegű festészetének legközvetlenebb előzményének tekinteni. Abból a szempontból is 
szoros kapcsolat van közöttük, hogy e művekben kezdődik el a színekkel való módsze-
res kísérletezés, amelynek végén ugyan nem jut el Károlyi a tisztán monokróm festé-
szethez, viszont kialakul az egy szín dominanciájára épülő sajátos stílusa.

A Mérték-képekről felmerült kérdések nyugvópontjának feltérképezése

A fentiekben kifejtett hasonlóságok ellenére a Mérték-képek több szempontból is elszi-
getelt ciklusnak számítanak az életművön belül. Amíg a kilencvenes években Károlyi 
előnyben részesítette az egynemű felszínt – a színek és az ecsetkezelés terén egyaránt 
–, addig a monokróm előszobájának számító Mérték-képeken ennek éppen az ellen-
kezőjét lehet megfigyelni: nagyon is érdekli a művészt, nemcsak a színek ábrázolást 
nélkülöző változatos megjelenítése, hanem az eltérő ecsetkezelés által meghatározott 
struktúra. A színekben implicit megjelenő érzéki hatások foglalkoztatják elsősorban. 
Ezeken az absztrakt expresszionista festményeken ugyanakkor megjelennek olyan ele-
mek is, amelyek párbeszédet folytatnak Károlyi későbbi festményeivel.

Károlyi Zsigmond életművének egyik megközelítési módja szerint pályaszakaszai 
megkülönböztethetők egymástól az egyes szakaszokra jellemző motívumok alapján.22 
A vízszintes és füg gő le ges csíkok konceptuális műveiben dominálnak; „+” és „X” jelek 
a fotómontázsokon, illetve a fotófestményeken; majd a festményeken visszatérnek a 
függőleges és vízszintes sávok.23 Figurális festményei kilógni látszanak az életműből. 
Ezeken az alkotásokon azonban a hangsúly nem az ábrázolt témán van, hanem sokkal 
inkább a stiláris megoldásokon és a képek hátterének ornamentikáján. Halász Károly 
szerint Károlyit monokróm jellegű festményein voltaképpen a műanyag egerek fényvi-
szonyai érdekelték.24 Károlyi egerekről és más játékokról festett képei felszínre hozzák 
festészetének két fontos elemét: a fényt és az ismétlődést.

A másik alapvető különbséget, ame-
lyet a Mérték-képek definíciója is tar-
talmaz – és amelyet a szóhasználatban 
is megkülönböztetünk a művekről való 
beszéd során –, érdemes még egyszer 
hangsúlyozni: az első ránézésre azonos 
motívumok, a léc és a csík motívuma va-
lójában teljesen más szerepet töltenek be 
az adott képeken és az életműben.

Károlyi Zsigmond figurális fest-
ményeit, amelyeket a kilencvenes évek 
végétől kezdett el festeni, főleg temati-
kusan nehéz összekötni korábbi művei-
vel.25 A  gyerekjátékokról, plüssállatokról 
készült festmények világa első ránézésre 
nem tűnik könnyen összeegyeztethetők-
nek a kilencvenes évek festészetének tö-

5. kép: Károlyi Zsigmond: Mérték X 
Forrás: Hajdu (1990) 130.
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mör, lecsupaszított nyelvezetével. Károlyi művészetének alapvető változását, az abszt-
rakt festészettel való szakítását azért tartom fontosnak megemlíteni a Mérték-képek 
kapcsán, mert az újabb műveiről szóló írásokban éppen azok a szempontok merültek 
fel, amelyeket  korábbi festői korszakáról és magáról a festménysorozatról is releváns 
felvetésekként említettem meg. A festményeken megfigyelhető ingatagság a csendélet 
és a zsánerjelenet között ugyanakkor kioltja a képek műfaji meghatározottságát, ezáltal 
a stiláris megoldásokra és a képek hátterének ornamentikájára helyeződik a hangsúly: 
„nem ikonokat látunk, hanem egy folyamatos, »mozgó« szövetet”.26 A képek hátterének 
színvilága és a festésmód markánsan emlékeztetnek Károlyi korábbi monokróm hatást 
keltő szürkés árnyalatú festményciklusaira. Ebben a figurális festészetben elvesztik je-
lentésüket az ábrázolt tárgyak: „a figuralitás problémája összetettebb formában, „két 
lépcsőben” jelentkezik: 1. hogyan lesz az élő formából absztrakció; 2. miként válik az más 
és más festői eszközökkel ismét élettelivé?”.27 Ezek a festmények felszínre hozzák Károlyi 
festészetének már többször érintett két kulcsproblémáját, egyrészt a fényt, másrészt 
pedig az ismétlődést, melyek ezeken az alkotásokon szintén kialakítanak egyfajta vi-
szonyrendszert. Ez azt jelenti, hogy továbbra is helytállónak tekinthető Károlyi mű-
vészetével kapcsolatban a már többször említett álláspont, miszerint a motívum nála 
csupán ürügy.
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olaj, vászon 
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1990 
[forrás: Hajdu (1990) 135.]
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olaj, vászon 
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3. kép: Károlyi Zsigmond: Mérték VII 
Jan de Nys tulajdona, Aalst, Belgium 
olaj, vászon 
140 x 140 cm 
1990 
[forrás: Hajdu (1990) 134.]

4. kép: Károlyi Zsigmond: Mérték III 
Ismeretlen helyen 
olaj, vászon 
egyenként 100 x 100 cm 
1990 
[forrás: Hajdu (1990) 128, 129.]

5. kép: Károlyi Zsigmond: Mérték X 
olaj vászon 
120 ×140 cm 
1990 
[forrás: Hajdu (1990) 130.]  
megjegyzés: megsemmisült

Selfdefinition of a Series. The Mérték Paintings of Zsigmond Károlyi

The „Mérték” (Measure) series of Zsigmond Károlyi forms a multi-layer serial piece, 
thus the definition of the sequence poses a problem in itself in the perspective of art 
history. During its analysis, the discussion of the key issues of Károlyi’s works cannot 
be circumvented. These give an opportunity to present the so far unorganized oeuvre 
from a new perspective, and at the same time create a basis for a future, broader art his-
torical interpretation. Parallel to the analysis of „Mérték”, I examine the oeuvre through 
the issue of seriality. I summarize in short the topic-related ideas of the sources which 
exist so far, and relying on that, I argue that the experimental art of Károlyi should be 
regarded as a coherent fabric of pieces that are tightly built upon one another, and that 
the layered nature of the works should not be forgotten during the examination of the 
particular pieces, such as the case of the Mérték-pictures – that is why the main aspect 
of the analysis is seriality and the successiveness of motives in Károlyi’s oeuvre.




