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R Á K Ó C Z Y  G I Z E L L A

Négykarú spirálok1

Egy régi skóciai sírábra kapcsán foglalkoztam először a négykarú spirálok törvé-
nyeivel, s ez a probléma immár húsz éve fogva tart. A négykarú spirál magja – az 
ablak (ábra) – ősi alapjel. Vizsgáljuk meg a kitöltés lehetséges különböző vál-
tozatait! A négy negyedet négy színnel vagy négy árnyalattal – kombinatorikai 
módon megfogalmazva: az 1, 2, 3, 4 számokkal, illetve reprezentánsaikkal – töltjük 
ki. Ne tekintsük most különbözőnek azokat az elrendezéseket, amelyek 90 fokon-
kénti elforgatással egymásba átvihetők! Ekkor az első színt, árnyalatot (azaz „1”) 
egyféle módon helyezhetjük el. Ha ugyanis a többi negyedbe tesszük az indító 
színt, akkor 90 fokos elforgatásokkal ugyanide visszajutunk. A második színt vagy 
árnyalatot az előzőhöz képest háromféle módon helyezhetjük el (lásd 1. ábra).  
A harmadik számára is még két-két lehetőség marad, míg a negyedik helye 
kiadódik, nem variálható (2. ábra). 

Így mire a 2-, 3-, 4-karos lehetőségeket a jobb–bal, lent–fent ősi megkülönböz-
tetésével végigjárjuk, összesen 15 magot rajzoltunk. Végül is hatféle, számmal 
teljesen kitöltött magot és spirált látunk (3. ábra). A magokat szemlélve azonnal 

G I Z E L L A  R Á K Ó C Z Y

Four-armed Spirals1

An ancient Scottish diagram found in a tomb first sparked my interest in the study 
of the laws of four-armed spirals, and this problem has preoccupied me now for 
some twenty years. The square divided into four equal quarters, which is the core 
of four-armed spiral, is one of the basic signs of ancient times. One could begin by 
considering the various ways in which it can be filled in. The four quarters can be 
filled in using four different colours or shades. One could use numbers to denote 
these different colours or shades, in other words 1, 2, 3, and 4. (For the moment, we 
will not consider the patterns that might arise if we were to rotate the basic dia-
gram by 90°.) In this case, there is only one option when it comes to placing the first  
colour or shade (i.e. the one denoted by the number 1), since in every other case the 
arrangement would merely be a variation resulting from rotating the diagram 90°. The 
second colour or shade can be placed in one of the three remaining quarters (see 
Diagram 1). There are still two alternatives remaining for the third colour (Diagram 2), 
and of course the fourth colour or tone will go in the remaining quarter (Diagram 3).

As a result, after going through all the possible variations when it comes to 
the placement of the second colour, the third colour, and finally the fourth col-
our, we will have drawn 15 cores total. We will see that there are six possible 
combinations of the four colours in the four fields of the square. If we look at 
these combinations of colours, it becomes evident that the visual experience, 
the “character” of the image, is determined by the pairs of colours (or shades), 
which are joined by the diagonal going through the middle point of the square. 
If the numbers representing the four colours or shades go in ascending order 
(1, 2, 3, 4), the structure will be easy to study. Three basic forms will immediately 
become evident. We will denote these forms “a”, “S”, and “C”, on the basis of 
their shape (Diagram 4). Since the visual experience changes as the diagrams 
are rotated (i.e. if we were to take into consideration the cases excluded above), 
the actual number of visual variations is 24, i.e. 6 ×4. Diagram 4 shows the struc-
tural interrelations of the 24 possible images. If one rotates the spiral in the 
opposite direction (i.e. if we mirror it, since it can be rotated to the left or right), 
the number of variations increases to 48. Thus, we have arrived at a complete 
system, both visually and mathematically (Diagram 4).

The possible graphical variations of 1, 2, 3, and 4 – the connections and numericity 
6 ×4=24, 3 × 8=24; (3 ×4)2=24

The number 24, which has had a particular significance since time immemorial and 
is still a part of our everyday lives (since the day is divided into 24 hours), comes up 

1
E tanulmány eredeti változatát 
Rákóczy Gizella a budapesti 
Műcsarnokban 1998-ban 
rendezett Négykarú spirálok 
című önálló kiállítását kísérő 
nyomtatott katalógusban 
adta közre magyar és angol 
nyelven. 

1. ábra | Diagram 1

2. ábra | Diagram 2

3. ábra | Diagram 3

1
The original version of this 
study was first published  
(in both Hungarian and English) 
in the printed catalogue 
accompanying Gizella 
Rákóczy’s solo exhibition 
entitled Four-Armed Spirals, 
held in 1998 at Műcsarnok | 
Kunsthalle Budapest.
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feltűnik, hogy a vizuális élményt, a rajz „arculatát” a magátló szerkezete, az átló-
ban található szín- vagy árnyalat-, azaz számpáros határozza meg. A szerkezet jól 
tanulmányozható, ha a négy színt vagy árnyalatot reprezentáló 1, 2, 3, 4 számokat 
sorrendben (1-2-3-4) összekötjük. Rögtön szembeötlik 3 alapkarakter. Formájuk 
következtében ezeket „a” „S” „G” jelűnek is nevezhetjük (3. ábra). Mivel a vizuá-
lis élmény megváltozik a kezdetben kiszerkesztett egynegyedes elforgatással, 
a vizuálisan eltérő összes variáció száma 6 × 4=24. A 24 mag szerkezeti össze-
függéseinek vizsgálata a 4. ábrán látható. Az összefüggések a már említette-
ken kívül a 8 × 3=24-et is kiemelik. Ha ezután a spirál forgásirányát is változtatjuk 
(azaz tükrözzük, hiszen lehet jobbra vagy balra forgó meander), akkor az összes  
variáció száma 48. Ezzel grafikai és matematikai értelemben is teljes rendszer-
hez jutottunk (4. ábra).

A 24-es szám (amelynek ősidőktől fogva különös jelentőséget tulajdonítottak,  
s amely életünkben az órabeosztáson át máig meghatározó) más módon is elő-
tűnik. Ugyanis az előbb bemutatott rajzolást, amely összesen 15 magot eredmé-
nyezett, elvégezhetjük úgy, hogy kiindulásnak a színek vagy árnyalatok bárme-
lyikét választjuk. Ez négyféle lehetőség. Másodiknak ezután a maradék három 
színből választhatunk tetszésünk szerint. Ugyanígy harmadiknak a megmaradt 
két színből vagy árnyalatból választhatunk, míg a negyedik szín vagy árnyalat az 
az egy lesz, ami megmaradt. Így rajzolhatunk összesen 4 × 3 × 2 × 1=24 féle jelcso-
portot, táblát. Ezek mindegyikében 15-15 jel található. Érdekes, hogy az összes 
magvariáció száma tehát 24 × 15=360. Ez pedig megint csak „különösen fontos” 
szám – gondoljunk a kör 360 fokos felosztására. De a törvényszerűségek mellett 
lényeges az így megjelenő látvány is. Érdekes és elgondolkodtató, hogy miköz-
ben a felületkitöltés lehetséges variációival foglalkozunk, az emberi kultúra ősi 
idők óta preferált számaira bukkanunk. 

Vizsgáljuk meg ezután, hogy egy négykarú spirálmagból kiindulva hogyan 
lehetséges „S” alakú meander-kapcsolattal új spirálmagokat létrehozni és a 
síkot kitölteni! Addig tekintjük a létrejövő alakzatot újnak, amíg ismétléssel 
nem találkozunk. Minden színből vagy árnyalatból egy teljes spirálmenetet raj-
zolunk meg, tehát minden színt (árnyalatot) mind a négy oldal mentén végig-
futtatunk. Ezután egy meander-átváltással kiléphetünk az eredeti magtörvény-
ből, és új spirálmagot generálhatunk. Így kereszt alakban négy új spirálmag 
születik. 

Grafikai ismétlés nélkül még az új magokból is továbbléphetünk (5. ábra), telje-
sen kitöltve egy nagyobb négyzetet. Így a kiinduló maggal együtt egy 9 magból 
álló rendszert kapunk, amelyben 5, illetve 4 mag egymással rokon. Az 5 rokon 
mag az eredetit (az 1-et) is tartalmazza. Az 1 eredeti mag pedig 8 újat generál. 
Formailag analóg eredményre jutunk, ha ezután azt vizsgáljuk, hogy az előző-
ekben létrehozott kilences egység mi módon tud kapcsolódni a rajta kívül eső 
térrészhez. Mivel a 8 új mag az eredetit teljesen körülveszi, az a „külvilághoz” 
nem tud kapcsolódni. Így négy kétvonalasnak és négy egyvonalasnak nevezhető 
kapcsolat alakítható ki (6. ábra). 

from other perspectives as well. We can repeat the process of drawing diagrams, 
which so far has yielded 15 cores, so that any one of the four colours or shades is 
taken as the starting point. This will give us four possibilities. We can then choose 
one of the remaining three colours and then one of the two. The fourth colour or 
shade will be the one left over. Thus, we can draw 4 × 3 × 2 × 1=24 groups of cores, 
each containing 15 signs. Interestingly, the total number of cores that can be yielded 
by this process is 24 × 15=360, another important number. One might think of the 
division of the circle into 360 degrees. In addition to these aspects, however, the 
visual image itself is also essential. It is interesting and thought-provoking to keep 
in mind that while dealing with the variations created by filling in surfaces, we hit, 
almost as if by chance, upon numbers that have been prominent in human culture 
since ancient times.

Now, we consider how we might create new spiral cores from four-arm spirals and 
fill in the plane according to an “S”-shaped line. We will consider each of the follow-
ing arrangements new until one is repeated. A complete spiral turn will be drawn 

4. ábra | Diagram 4
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Megvizsgáltam, hogyan lehet a négykarú spirált fokozatosan elbontani. A bon-
tást belülről kifelé, azaz a magból kiindulva kezdtem (7. ábra).

Az elbontott, azaz már kiürült részeket egymásra helyezve arányos lépcsős pira-
mist kapunk (8. ábra). Észrevehetjük, hogy az egy irányba pörgő spirálok végtelen 
hálóba szervezhetők. A háló szerkezete különböző annak függvényében, hogy 
a spirálok kapcsolódása milyen szerkezetű. Természetesen az így kialakult hálók 
lehetnek jobbsodrásúak és balsodrásúak. A spirálhálót mind fekete-fehérben, 
mind színesben vizsgálhatjuk. Ha két spirálhálót egymásra fektetünk, nagyon 
gazdag és dinamikus jelrendszer tűnik elő aszerint, hogy egymáshoz képest 

using each shade and colour, i.e. each shade (and colour) will be “run” along all four 
sides. We can then step out of the original vortex core by changing direction, and 
we can generate a new spiral. Thus, four new spiral cores are created forming the 
shape of a cross. We can step even further back from the new course without 
repeating known shapes, and we can fill in a larger square completely (Diagram 5). 
Thus, a system of nine cores is created, in which there are two groups of interre-
lated cores, one consisting of five cores, the other of four. Each of the cores in the 
group of 5 contains the original core. The first original core creates 8 new cores. 
We arrive at a formally analogous result if we examine how the 9-core unit can be 
connected to the space outside it. Since the 8 new cores completely surround the 
original core, it is not linked to the space “outside.” Thus, four “double-line” and four 

“single-line” ties can be formed (Diagram 6). 

I examine how the four-armed spiral can be dismantled. I began this process of 
dismantling working from the inside out, i.e. beginning at the core. 

5. ábra | Diagram 5

6. ábra | Diagram 6

7. ábra | Diagram 7
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If we place the already demolished (i.e. empty) parts on top of one another, we get 
a well-proportioned, stepped pyramid (Diagram 8.).

One notices that spirals spinning in one direction can be organized into an infinite 
network. The pattern of this grid changes according to how the spirals are con-
nected to one another. Naturally, each network can stream to the left or to the right. 
The spiral grid can be examined in black and white and in colour. If we place the 
two spiral grids on top of each other and then move them, very rich and dynamic 
systems signs emerge, depending on whether we move them in a straight direction 
or rotate them around different centres. “Dual spiral” interpenetrations belonging 
to the same cross sections (i.e. the steps of a pyramid) create a periodic system of 
lines: interpenetrations belonging to different cross-sections (i.e. levels or “floors”) 
create labyrinths. In my assessment, the world of spirals is a system of symbols that 
functions according to universal laws.

más-más irányú egyenes mozgást vagy más-más középpontú forgást végzünk. 
Az azonos metszetekhez (piramislépcsőkhöz) tartozó „kettős spirál” áthatások 
periodikus vonalrendszert, a különböző metszetekhez (elemekhez) tartozó átha-
tások labirintust eredményeznek. 

Hitem szerint a spirálok világa: szimbólumrendszer, törvényszerűségei általános 
érvényűek (8. ábra).

8. ábra | Diagram 8
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Z S I K L A  M Ó N I K A

Transzparens labirintus

Rákóczy Gizella 1947. március 20-án született Budapesten Goldner Gizella 
néven, korábban jómódú polgárcsalád gyermekeként. A hagyatékából előke-
rült legkorábbi önarcképeit és tanulmányrajzait még ezen a néven szignálta. 
Édesapja, született Rákóczy Ferenc korán árvaságra jutott, és az őt örökbe-
fogadó rokonoktól kapta a Goldner családnevet. Régi családnevét 1961-ben 
vette vissza. Ebben a döntésben szerepet játszhatott Auschwitzban elvesz-
tett első feleségének és gyermekének traumatikus emléke. A névváltoztatás 
következményeként a művész a középiskolai és főiskolai tanulmányok idő-
szakában és a későbbiekben készült stúdiumokat és alkotásokat már Rákóczy 
Gizellaként szignálta. 

M Ó N I K A  Z S I K L A 

Transparent Labyrinth 

Gizella Rákóczy was born on 20 March 1947 in Budapest as Gizella Goldner, the child 
of a well-off, formerly middle-class family. The earliest self-portraits and drawings 
of her estate were still signed under this name. Her father, Ferenc Rákóczy, was 
orphaned early on, and was given the name Goldner by the relatives that adopted 
him. He took on his old family name once again in 1961. His decision to do so was 
influenced by the traumatic memories of losing his first wife and child to Auschwitz. 
As a result of this name change, the artist signed her studies and artworks created 
during and after the period of her secondary school education and her years at the 
Hungarian Academy of Fine Arts as Gizella Rákóczy. 

While changing the name of the family may have covered up the trauma it had 
endured, the artist’s Jewish roots, inherited from her father’s side, and Christian her-
itage passed down from her mother’s side have fundamentally determined Gizella 
Rákóczy’s worldview, her personal and professional paths, and her systematic inter-
est in mathematics, colour theory and symbols. These jointly influenced her art, 
and, over a span of four decades, she produced a coherent and consistent œuvre 

– which could, till now, only be accessed in parts through various temporary joint 
and solo exhibitions. No exhibition was organized to comprehensively present the 
artist’s immense œuvre and the connections between its different periods while 
she was still alive. 

As of 1976, a pattern seen on an old Scottish gravestone inspired Gizella Rákóczy 
to begin working with four-armed, or quadruple, spirals and their numerical laws. 
Starting from the core (or nucleus) of the four-armed spiral, she used combinat-
orics to arrive at a system that could also be applied to the language of painting. 
On account of the systematic method of painting and her ties to the geometric 
constructive traditions, she joined a number of professional groups, including the 
International Symmetry Association and the Association of Hungarian Watercolour 
Painters. The analytical, minutely detailed character of her works – which always 
operate in terms of structures and series – can be linked on several levels to the 
paintings of Richard Paul Lohse and Agnes Martin (Fig. 1).

Önarckép | Self-Portrait, 1961, 
akvarell, papír | aquarelle on 
paper, 34,5 × 23,5 cm (1. kép | 
Fig. 1)
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A család nevének megváltoztatása névlegesen elfedte ugyan a családi traumát, 
de az apai ágon öröklött zsidó és az anyai ágon öröklött keresztény gyökerek 
alapjaiban meghatározták Rákóczy Gizella világképét, egyéni és szakmai útke-
reséseit, rendszerelvű matematikai, színelméleti és szimbólumokkal kapcsolatos 
érdeklődését. Mindezek együttesen hatottak arra a több mint négy évtizedes 
alkotói pályára, melynek során létrejött koherens és következetes életműve, 
amely mindeddig részleteiben, időszaki csoportos és egyéni kiállítások alkal-
mával volt csupán hozzáférhető. Az egyes alkotói időszakok közötti összefüg-
géseket feltáró és a nagyszabású œuvre teljességét bemutató életmű-kiállításra 
a művész életében azonban nem került sor. 

1976-tól egy régi skóciai sírábra kapcsán Rákóczy Gizella a négykarú spirálok-
kal és azok számtörvényeivel kezdett foglalkozni. A négykarú spirál magjából 
kiindulva kombinatorikai módon állított fel a festészet nyelvére átültethető 
rendszert. Festészetének rendszerelvűsége és geometrikus konstruktív hagyo-
mányokhoz történő kötődése okán több szakmai szervezethez is csatlakozott, 
így tagja volt a Nemzetközi Szimmetria Társaságnak és a Magyar Vízfestők 
Társaságának. Művészetének analitikus, struktúrákban és sorozatokban gondol-
kodó minuciózus jellege sok szálon rokonítható Richard Paul Lohse és Agnes 
Martin festészetével (1. kép).

Personal cathedral

There is no such thing as autonomous art or architecture. Every art form is defined 
by its own time period and mode of expression, and fosters a dialectical relation-
ship with the era within which it exists. The existence of art without conscious-
ness of its age is an archaic idea of timelessness and spacelessness. (Richard 
Paul Lohse)1

Between 1966 and 1971, Gizella Rákóczy pursued her studies in painting at the 
Hungarian Academy of Fine Arts, under Géza Fónyi’s tutorage. The atmosphere of 
the institution – along with Fónyi’s still lifes, reflecting the influence of Cézanne and 
Braque (Fig. 2), and his early post-Baia Mare/Nagybánya plein air paintings – had a 
definite impact on the period and perspective of her painting studies. In her figura-
tive works created during her years at the Academy, the influence of Fónyi’s art can 
clearly be traced, from both a motivic and stylistic standpoint (Fig. 3). In addition 
to classic painting studies, Fónyi also taught his students fresco and mosaic paint-
ing. He spent the academic year 1936–1937 in Rome on scholarship. Following his 
return home, based on his experiences in Italy, he also began to work with mosaics 
in his own art practice. He created, among others, the ornamental floor mosaic 
of a church in Győr,2 after which he also completed a number of figural mosaic 
works. As Nóra Aradi writes: “His experiences and technological observations asso-
ciated with his first mosaic works were described by Fónyi in writing as early as 

1
Richard Paul Lohse: 

“Fejlődésvonal 1943–1988” [Line 
of Development 1943–1988]. In: 
Richard Paul Lohse: Moduláris 
rendszerek. [Modular Orders]. 
Exhibition Catalogue. (Eds.: 
Bernhard Holeczek, Byron 
James, and others) Nemzetközi 
Szín és Fény Alapítvány, Richard 
Paul Lohse-Stiftung, Wilhelm-
Hack-Museum, Budapest–
Zürich–Ludwigshafen am Rhein, 
1992. 72.

2
Nóra Aradi: Fónyi. Corvina 
Kiadó, Budapest, 1965. 13.

FÓNYI Géza: Fekete-fehér 
kancsó | Black and white 
pitcher, 1968, olaj, karton | oil 
on cardboard, 50 × 60 cm  
(2. kép | Fig. 2)
© Szépművészeti Múzeum 
2018

Tanulmány | Study, 1965–1972, 
olaj, papír | oil on paper,  
51 × 35 cm (3. kép | Fig. 3)
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Saját katedrális

Nincs autonóm művészet vagy építészet. Minden művészi formát meghatároz 
a maga kora és kifejezésmódja, és korszakával dialektikus kapcsolatban áll. 
A kortudat nélküli művészet eszméje a tér- és időnélküliség archaikus eszméje. 
(Richard Paul Lohse)1

Rákóczy Gizella 1966 és 1971 között a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő 
szakán, Fónyi Géza osztályában folytatta tanulmányait. Az intézmény légköre, 
mesterének Cézanne és Braque hatásait tükröző csendéletei (2. kép) és a korai 
posztnagybányai plein air festészet által inspirált tájképei meghatározóan 
befolyásolták festészeti stúdiumainak időszakát és szemléletét. Fónyi művé-
szetének hatása motivikus és stiláris szempontból is nyomon követhető a főis-
kolai időszakában készült korai figuratív alkotásain (3. kép). A klasszikus fes-
tészeti tanulmányok mellett Fónyi freskófestészetet és mozaikművészetet is 
tanított növendékeinek. 1936–1937-ben egy ösztöndíjas évet töltött Rómában, 
majd az olaszországi élmények hatására hazatérését követően a gyakorlatban 
is elkezdett a mozaikművészettel foglalkozni. Nevéhez kötődik sok más között 
a győri templom padlómozaikjának ornamentális dísze,2 ezt követően pedig 
néhány figurális mozaikmunkát is készített. „Az első mozaikmunkák tapasz-
talatait, művészi technológiai észrevételeit [Fónyi] már 1942-ben írásban is 
összefoglalta a Rajzoktatás 1942/2–3. számában. Erre feljogosította az, hogy 
viszonylag rövid idő alatt sokféle gyakorlati tapasztalatot szerzett: Fónyi készí-
tett nálunk először mettlachimozaikot” – fogalmazott róla írva Aradi Nóra.3 
Rákóczy Gizella szintén a főiskolai képzés időszakában került először közeli 
kapcsolatba a murális technikákkal, és a mesterétől kapott gyakorlati ismere-
tek a későbbiekben jelentős hatást gyakoroltak pályája alakulására. 

1942, in issue numbers 1942/2–3 of the periodical Rajzoktatás [Teaching Drawing].  
His contribution was justified by the fact that he acquired a diverse range of expe-
riences in a relatively short time: Fónyi was the one who created our first Mettlach 
mosaic”.3 It was also during her years at the Academy that Gizella Rákóczy became 
closely familiar with mural techniques; the practical knowledge she acquired from 
her teacher strongly influenced the shape her career would take later. 

After graduating from the Academy in 1971, the earliest document of the artist’s 
estate is a 1973 invitation to the opening of Rákóczy’s first solo exhibition at the 
Libresszó of Miskolc. It reads: “I finished my studies in Master Fónyi’s class at the 
Academy of Fine Arts two years ago, in 1971. Afterwards, I spent a few weeks in 
Paris and then worked at the Zsennye Art Colony for half a year. This is my debut, 
aside from a few paintings, which have already been featured at exhibitions.” The 
material presented at the Libresszó, which had been created between 1971 and 1973, 
still reflected the path-finding aspirations of a period of representational painting, 
and the influence of the post-Baia Mare/Nagybánya painting of her teacher, who 
passed away in 1971. The exhibited material, in addition to mostly India ink and oil 
on paper works, also contained some experimental pieces created with pastels 
and the batik technique, which were the first indications of a shift away from the 
traditional compositional schemes of oil paintings. These pastel landscapes, in 
comparison to Rákóczy’s oil paintings from her academy years, are characterized 
by brighter and more vibrant colours. Her walnut stain and batik works, too, reflect a 
sure-handed knowledge of form and composition. The exhibition, which opened in 
1973, can be regarded as signifying the end of her representational creative period.

After finishing her studies at the Academy, Rákóczy travelled to Paris where see-
ing the perfectly preserved gothic glass windows of the Basilica of St Denis was 
an experience that defined her painting and art practice for the rest of her life. 
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Szegedi piarista templom 
üvegablakának terve | 
Window design, Piarist  
Church of Szeged  
(4. kép | Fig. 4)

Szegedi piarista templom 
üvegablakának terve | 
Window design, Piarist  
Church of Szeged  
(5. kép | Fig. 5)
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A főiskola 1971-es befejezését követően a hagyaték legkorábbi dokumentuma 
egy 1973 júniusára keltezett meghívó, amely Rákóczy első önálló bemutatkozó 
kiállítására invitált a miskolci Libresszóba. Ezen az alábbi sorok olvashatók: „két 
éve 1971-ben fejeztem be a tanulmányaimat a Képzőművészeti Főiskolán, Fónyi 
mester osztályán. Ezután pár hetet Párizsban töltöttem, majd fél évig a Zsennyei 
Művésztelepen dolgoztam. Ez az első bemutatkozásom, eltekintve egy-két 
képtől, mellyel különböző kiállításon szerepeltem.” A Libresszóban bemutatott, 
1971–1973 nyara között készült anyag még a látványelvű festői korszak útkeresé-
seit, illetve az 1971-ben elhunyt mester posztnagybányai festészetének hatásait 
tükrözik. A kiállítás többnyire tus- és olaj-papír képei között előkerültek azonban 
olyan pasztellel és batiktechnikával készült kísérleti munkák is, amelyek elsőként 
mutattak elmozdulást az olajképek hagyományos kompozíciós sémáitól. Ezeket 
a pasztell tájképeket a főiskolai olajfestményekhez képest már világosabb és 
ragyogóbb kolorit jellemzi, a diófapác és batikmunkák pedig biztos formai és 
kompozíciós tudást tükröznek. Az 1973 júniusában megnyílt bemutatkozó tárlat 
egyben a látványelvű alkotói periódus lezárásának is tekinthető. 

A főiskola befejezését követő párizsi utazás legjelentősebb és egyben Rákóczy 
festészetét és alkotói gyakorlatát egy életre meghatározó élményét a Saint-
Denis-székesegyház épségben megmaradt gótikus üvegablakai jelentették.  
A katedrális tiszta színekből komponált rózsaablakán átszűrődő és kaleidoszkóp- 
szerűen a padlóra vetülő színes fénypászmák fenséges és látomásos víziója a 
transzcendencia és a szakralitás megtapasztalásaként vált az életmű alaphi-
vatkozásává. Az élmény festői feldolgozása, festészetbe történő transzponá-
lása az œuvre egyik meghatározó törekvésévé vált, és mindvégig az is maradt.  
A közeli barátok és tanítványok „misztikus beavatásként” utalnak erre a művész 
által gyakran elbeszélt történetre. És bár az életmű konzekvens festői törekvései 
és útkeresései mindvégig ebbe az irányba haladtak, a szín transzparens, egymá-
son áttűnő ragyogását legtökéletesebb módon leképező festői módszerre és 
technikára csak 1998-ban talált rá a művész. 

A gótikus üvegablakok víziójának maradandó élményéhez kapcsolódott az a  
2009-ben készült geometrikus üvegablakterv (4–5. kép) is, amelyet a festő  
a Szegeden épülő piarista templom számára tervezett. A festészetében hasz-
nált négy színből (sárga, vörös, zöld, kék) megkomponált geometrikus struktú-
rájú ablakrendszer leképezése és egyben összegzése is annak a matematikai 
alapú kombinatorikai rendszernek, amelynek az évtizedek során készülő akva-
rellsorozatokon újabb és újabb aspektusai elevenedtek meg – hasonlóan ahhoz 
a Gerhard Richter által 2007-ben a kölni dóm számára tervezett és kivitelezett 
üvegablakhoz, amelynek az előképét a festő 1974-ben készült 4096 Farben  
(4096 szín) című lakk-vászon festménye jelentette. 

Az építészethez és az épített térhez való kapcsolódás mindvégig meghatá-
rozó jelentőségű maradt Rákóczy Gizella művészetében. A főiskola befejezé-
sét követő első önálló kiállítása (1973) nem csupán a látványelvű alkotói perió-
dus lezárulását, hanem egy markáns alkotói szemléletváltással jellemezhető új 

The majestic vision of the colourful rays of light projected onto the floor in a kalei-
doscope-like fashion through the cathedral’s rose window – as an experience of 
transcendence and sacrality – became the most fundamental reference point of 
Rákóczy’s art. The transposition of this experience into, and its expression through, 
painting became one of the most defining aspirations of the œuvre, throughout its 
entirety. Close friends and students refer to this story – so often recounted by the 
artist – as a “mystical initiation”. While the consistent painterly aspirations and path 
findings that characterized the artist’s entire body of work were always pointed 
in this direction, she found her painting method and technique that would enable 
her to create the most perfect visual representation of the translucent radiance of 
colours only in 1998. 

Her geometric glass window design from 2009 (Fig. 4 and 5), which she designed 
for the Piarist Church under construction in Szeged, was also linked with her unfor-
gettable vision-like experience of the gothic windows of St Denis Basilica. This 
geometrically structured system of windows composed of the four colours used 
in her painting (yellow, red, blue, green) was a representation – and also summation 
– of a mathematically based combinatorial system, aspects of which continued to 
appear in her aquarelle series through the decades. Some resemblance can be 
discovered here with Gerhard Richter’s glass window designed and created in 2007 
for the Cologne Cathedral, based on his lacquer-on-canvas painting entitled 4096 
Farben [4096 Colours] from 1974. 

Gizella Rákóczy’s affinity to architecture and the built environment has remained a 
defining element of her art throughout her life. Her first solo exhibition (1973) fol-
lowing her graduation from the Academy signified not only the end of her specta-
cle-based creative period, but also the beginning of a new chapter of her œuvre, 
characterized by a pronounced shift in her artistic perspective. This change was 
probably strongly influenced by her encounter with Miklós Erdély and his circle. 
This new and inspiring professional milieu, in addition to serving as a source of rela-
tionships and friendships, also provided the young artist at the start of her career 
with a living: she participated in the construction stage of public building decora-
tion projects undertaken by Erdély’s mosaic workshop. “At the workshop, Erdély 
mostly surrounded himself with young artists recruited from the circles of alter-
native culture. Members who participated in constructing the mosaics included 
Éva Buchmüller, Kinga Hanthay, Erzsébet Komáromi, Dalma Korényi, Béla Raffay, 
Margit Rajczi, Ágnes Szabó, Ágnes Kreska, Gizella Rákóczy, Gizella Veres, Győző 
Somogyi and György Somogyi. […] The workshop was encircled by a community 
whose members also shared their private lives. The question of authorship was 
of secondary importance, the emphasis was on working collectively as a team.”4 

In the archived documents of Gizella Rákóczy’s estate, the earliest indication for 
commissioned mosaic work is a contract drawn up as an annex to an order decreed 
on 21 February 1974 by the Department of Fine and Applied Arts. In the document, 
painter Gizella Rákóczy is commissioned to design two ceramic mosaic works for 
the two 12 m2 end walls of the bistro of Hotel Pannónia, based on the specifications 
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1977–1978-ban készült padlómozaiktervek négykarú spirálmotívummal | Floor mosaic designs  
from 1977–1978 with four-armed spiral motif, papír, színes ceruza | paper, colour pencil

Hungarovin Borgazdaság Export Vállalat számára tervezett és kivitelezett lépcsőházi padlómozaik | Floor mosaic  
design for Hungarovin Corporation (6. kép | Fig. 6)
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1978–1979-ben készült faapplikáció terv | Wood application design from 1978–1979,  
papír, csőtoll, filctoll | paper, technical drawing pen, felt-tip pen

1978–1979-ben készült faapplikáció terv | Wood application design from 1978–1979,  
papír, csőtoll, filctoll | paper, technical drawing pen, felt-tip pen
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1978–1979-ben készült faapplikáció terv | Wood application design from 1978–1979,  
papír, csőtoll, filctoll | paper, technical drawing pen, felt-tip pen

1978–1979-ben készült faapplikáció terv | Wood application design from 1978–1979,  
papír, csőtoll, filctoll | paper, technical drawing pen, felt-tip pen
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időszak kezdetét is jelentette. A szemléletváltásban feltehetően jelentős szere-
pet játszott a művész Erdély Miklóssal és a hozzá kapcsolódó szellemi körrel tör-
tént találkozása. Az inspiráló szakmai közeg a kapcsolatokon és barátokon kívül 
az Erdély-féle mozaikműhely középület-dekorációs kivitelezési munkáin keresz-
tül megélhetéshez is segítette a pályakezdő művészt. „A műhelyben [Erdély] 
főként az alternatív kultúrából verbuválódott fiatalokkal vette körbe magát.  
A mozaikok kivitelezésében részt vett Buchmüller Éva, Hanthay Kinga, Komáromi 
Erzsébet, Korényi Dalma, Raffay Béla, Rajczi Margit, Szabó Ágnes, Kreska Ágnes, 
Rákóczy Gizella, Veres Gizella, Somogyi Győző és Somogyi György. […] A műhely 
köré olyan közösség szerveződött, amely a magánéletben is összetartozott.  
A szerzőség kérdése másodlagos volt, a hangsúly az együttdolgozáson, a kol-
lektív munkán volt.”4 

A Rákóczy Gizella hagyatékának dokumentációs anyagából létrehozott archí-
vumban a legkorábbi mozaikkivitelezési megbízás dokumentuma a Képző- és 
Iparművészeti Lektorátus egy 1974. február 21-re keltezett határozatának szer-
ződésmelléklete. Az iratban felkérik Rákóczy Gizella festőművészt a kapos-
vári Pannónia Szálloda és Vendéglátóipari Vállalat igényei alapján a kaposvári 
Hotel Pannónia bisztrójának két, egyenként 12 négyzetméteres végfalára elhe-
lyezendő kerámiamozaik megtervezésére. Egy 1974. március 1-én keletkezett 
gépelt oldal pedig már Erdély Miklós mint társalkotó kijelölését is szorgalmazta: 

„A fotótechnikai eljárás a kerámiamozaik műfajába beilleszthető, és a mozaikot 
korszerűen alkalmazhatóvá teszi – például vendéglátóipari egységünkben is.”  
E fotótechnológiával több kerámiamozaik felület készült már el, épp Erdély 
Miklós építész gondozásában. „Fotómozaik készült fürdőbe (Nyíregyháza), 
iskolába (Kecskemét) vendéglátóipari helyiségekbe (Budapest: Eszperantó 
bisztró), [… ] OTP-fiókba vagy a Hungarovin Borgazdaságok Export Vállalata 
részére. […] A köztéri óriásreklámok legújabb generációja, a tűzfalméretű rek-
lámhálók és a digitális óriásposzterek korában persze ma már megmosolyog-
tató az egykori marketinges törekvés, hogy valaki az örökkévalóságnak szánt 
klasszikus mozaik műfaján keresztül hirdesse a termékét. Ilyesmi csak egy 
olyan politikai-gazdasági rendszerben fordulhat elő, amely maga is örökkéva-
lónak képzelte magát.”5

A Boros Géza által említett fotómozaikok közül a Hungarovin Borgazdaság 
Export Vállalat számára készített padlómozaik (6. kép) jelen pillanatban is létezik 
(2018), és az elkészülésekor, 1977-ben rögzített fekete-fehér fotódokumentáció 
ugyancsak előkerült a hagyaték rendezése során. Ez többek közt igazolja azt a 
felvetést, hogy az 1976-ban megtalált és egy életen át kutatott négykarúspi-
rál-motívum a Hungarovin Borgazdaság Export Vállalat számára tervezett és 
kivitelezett lépcsőházi padlómozaikon jelent meg először. 

A murális munkák és mozaikművek kivitelezésének időszakában, egészen 
1976-ig készültek Rákóczy egyre felszabadultabb és komplexebb szerkesz-
tési elvek alapján létrehozott papírkollázsai (7–10. kép). Ezek a fekete-fehér és 
színes kollázsok a figurális festészettől és a zárt képstruktúrák rendszerétől 

of Pannonia Hotel and Catering Company in Kaposvár. Another typewritten page, 
dated 1 March 1974, calls for the appointment of Miklós Erdély as collaborating artist: 
“The photo-technical procedure can be applied to the genre of ceramic mosaics 
and renders its application state of the art – for instance, in our catering facility.” The 
mentioned photo technique had already been used to create a number of ceramic 
mosaic surfaces, under the management of architect Miklós Erdély. “Photo-mosaics 
have been created for various spaces, including a public bath (Nyíregyháza),  
a school (Kecskemét), and various catering establishments (Budapest: Eszperantó 
Bistro), [… ] for a branch of OTP Bank, and for the Hungarovin Wineries Export 
Company. […] In the age of the latest-generation billboards, firewall-sized mesh 
banners, and gigantic digital posters, this formerly popular marketing strategy to 
advertise one’s product through the genre of classic mosaics, intended to remain 
in place for eternity might us smile. Such an idea could only have been conceived 
in a political-economic system that envisioned itself everlasting.”5

Of the photo-mosaics mentioned by Géza Boros, the floor mosaic created for 
Hungarovin Wineries Export Company (Fig. 6) has been preserved to this day (2018); 
the black and white photo documentation of its completion (1977) has also surfaced 
during the estate-settling process. This, among other things, confirms the suppo-
sition that the four-armed spiral motif the artist discovered in 1976 and continued 
to research for the remainder of her life first appeared in the stairwell floor mosaic 
designed and created for Hungarovin Wineries Export Company. 

During the period of creating mural and mosaic works, up until 1976, Rákóczy con-
tinued to produce paper collages based on increasingly uninhibited and complex 
structural principles (Fig. 7–10). Having left behind figural painting and the system 
of closed image structures, the artist, in these colour and black and white collages, 
aimed for an abstract visual language. Of these, Shift (1973) is the earliest work 
(Fig. 7). Here, she still pays “careful” attention to filling in the image surface, but the 
tautness of compositions soon slackens, leading to more colourful and animated 
image fields. The time Gizella Rákóczy began to create collages coincided with 
the moment she began to participate in the activities of Miklós Erdély’s mosaic 
workshop and also moved as a paying tenant into a house of flats in Pasarét, owned 
by the Erdélys. While surrounded by the inspiring intellectual environment of the 
family, she came across Miklós Erdély’s study on Endre Bálint’s photo montage 
exhibition,6 which, in its discussions of the possibilities for uninhibited expression 
inherent in this technology, inspires readers to try this method of montage-making 
themselves. The descriptive technical details and analyses of Bálint’s collages were 
rendered even more colourful by chapter titles like “Intelligent garbage”, “Cut-and-
paste infinity”, “The photograph on the operating table” and imperative sentences 
like “Make your own photomontage! You can express yourself at home, no invest-
ment needed.”

In addition to collage works – created according to increasingly unconstrained 
compositional principles – and mosaic works executed in parallel to these, 
Gizella Rákóczy’s estate also contains several designs for mural reliefs, as well as 
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elrugaszkodva már az absztrakt formanyelvet célozták meg. Közülük a Váltás 
(1973) a legkorábbi (7. kép). Itt még a kép terének „óvatos” felületkitöltése 
figyelhető meg, de a kompozíciók feszessége rövid időn belül egyre oldot-
tabbá válik, ami egyben színesebb és mozgalmasabb képterek létrejöttéhez 
vezet. A kollázsok készülésének kezdete egybeesett azzal a momentummal, 
amikor Rákóczy Gizella elkezdett az Erdély Miklós-féle mozaikműhely mun-
kájában tevékenyen is részt venni, s ezzel egy időben albérlőként odaköltö-
zött a család pasaréti társasházába. Az Erdély család körüli inspiráló szellemi 
közegben kerülhetett kezébe Erdély Miklós Bálint Endre fotómontázs-kiállítá-
sához kapcsolódó tanulmánya,6 amely a technikában rejlő fesztelen kifejezés 

black and white documents for surfaces composed of wood applications. These 
relief designs (published in the 27 October 1979 issue of the periodical Élet és 
Irodalom [“Life and Literature”]) and designs for a mural, created from wood appli-
cations (reproduced in a catalogue to accompany Studio ‘79’s exhibition entitled 
Photographs of Public and Mural Artworks, held in Pécs) reveal decorative direc-
tions with regards to filling in the surface, which, however, were not carried further 
later (Fig. 11–12 b). And while Rákóczy’s collages, as well as her mosaic surfaces and 
reliefs that thematized the filling in of space, pointed to the direction of abstrac-
tion, the real, substantive shift in her art only came with her small tempera sheets, 
created in 1978–1979, in which the results of her first theoretical research endeavour 

6
Erdély Miklós: Egy mesterség 
és mestere. Fotóművészet, 
1967/2, 28.

Váltás | Shift, 1973, 
papírkollázs | paper collage, 
29 × 23 cm (7. kép | Fig. 7)

Hajlás | Bend, 1976, 
papírkollázs | paper collage, 
46 × 27 cm (8. kép | Fig. 8)
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Hasadás | Slit, 1976, papírkollázs | paper collage, 38 × 38 cm (9. kép | Fig. 9) Ezüst | Silver, 1975, papír, zsinór, ezüstfólia | paper, spring, silver foil, 31 × 26 cm (10. kép | Fig. 10)
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lehetőségeivel szinte buzdítja az olvasót a montázskészítésre. A leíró technikai 
részeket és a Bálint-kollázsok elemzéseit Erdély olyan fejezetcímekkel és fel-
szólító mondatokkal tette még színesebbé, mint például „intelligens szemét”, 

„összeragasztott végtelen”, „fotó a műtőasztalon” vagy „Készítsen fotómon-
tázst! Minden befektetés nélkül házilag kifejezheti magát.” 

Az egyre fesztelenebb kompozíciós elvek mentén létrehozott kollázsképek és 
az azokkal párhuzamosan kivitelezett mozaikmunkák mellett több fali dom-
bormű tervezete és faapplikációból kirakott felület fekete-fehér dokumentá-
ciója is előkerült a hagyatékból. Az Élet és Irodalom 1979. október 27-én meg-
jelent számában közreadott dombormű és a Stúdió ’79 Pécsen bemutatott 
Köztéri, murális munkák fotóinak kiállításához készült katalógusban repro-
dukált faapplikációkból készült murális tervek a felületkitöltés dekoratív, ám 
a későbbiekben nem folytatódó irányait mutatják (11–12. b kép). És bár már a 
kollázsok és a tér kitöltését tematizáló mozaikfelületek, domborművek is az 
absztrakció irányába mutattak, a valódi elmozdulást csak azok az 1978–79-ben 
készült kisebb temperalapok jelentették, amelyeken Rákóczy négykarú spirá-
lokkal kapcsolatos első teoretikus kutatásainak eredményei festett képi for-
mákként tárgyiasultak (13. kép). Már ezek a korai temperamunkák is világosan 
tükrözik, hogy a művész az elméleti kutatásokat megjelenítő képfelületek kom-
ponálásakor ugyanazt a szerkesztési elvet használja, mint korábban az alkal-
mazott (mozaik- és dombormű-) munkák esetében. A képtérből teljességgel 
száműzte a festészeti stúdiumok során elsajátított klasszikus perspektivikus 
ábrázolás elő-, közép- és háttérre tagolásának gyakorlatát, és megszüntette az 
alá- és fölérendeltségi viszony minden aspektusát. Mindezek következtében 
a kép terét olyannyira nyitott struktúrává tette, hogy az akár minden irányban 
a végtelenségig bővíthető lenne, ha azt a leképezés rendszerelvű kötöttségei 
lehetővé tennék. A mozaik- és domborműfelületek ugyanezen kompozíciós 
elv mentén szerveződtek. Sőt ez a végtelen irányba tágítható szerkesztési 
módszer a korai látványelvű, figurális alkotói periódusok lezárását követően, 
az első temperamunkák időszakától az egész életművet végigkísérte, s idővel 
grandiózus léptékű munkák létrejöttét eredményezte. 

Rendszer

Minden kulturális kifejezés a maga társadalmi alapjából, minden esztétikai  
a maga világképéből fakad. (Richard Paul Lohse)7

Rákóczy Gizella az 1976-ban megtalált négykarú spirálformával kapcsolatban 
megfogalmazott gondolatait első alkalommal a BÉPA (Budapesti Építőanyagipari 
Szövetkezet) képviseletében a XVII. Kolorisztikai Szimpózium siófoki konferen-
ciáján adta közre nyilvánosan. A rendezvény összefoglalója magyar és német 
nyelven 200 nyomtatott példányban jelent meg, és az itt olvasható absztraktok-
ból rekonstruálható, hogy a szimpóziumon megtartott előadás a meandervonal 
kapcsolódásának lehetőségeit és azok színdinamikával összefüggésbe hozható 

on the four-armed spiral were presented in the form of painted images (Fig. 13). 
As these early tempera works clearly reflect, in composing her image surfaces to 
represent her theoretical research, she used the same principle of structural con-
struction, as in the case of her earlier (mosaic and relief) works. She completely 
banished from the image field the perspectivic drawing practice (as learned during 
her studies in painting) of partitioning the space into a foreground, middle ground 
and background, and did away with all aspects of hierarchical relationship. As a 
result, she turned the image space into an open structure that could be expanded 
to infinity in all directions, were it allowed for by the systematic restrictions of visual 
representation. Her mosaic and relief surfaces were organized in accordance with 
these same principles of composition. In fact, this construction method of expan-
sion towards infinity – which marked the end of her early, representational, figu-
rative periods, and the beginning of her work with tempera paint – was present 
throughout the entire œuvre, eventually resulting in artworks of a grandiose scale.

System

Every cultural expression arises from its own social foundations, just as every aes-
thetic expression originates from its own worldview. (Richard Paul Lohse)7

Gizella Rákóczy’s thoughts regarding the four-armed spiral motif she had dis-
covered in 1976 were first made public while she was representing the Industrial 
Constructive Materials Cooperative of Budapest (Hungarian abbreviation: BÉPA) at 
the Conference of the 17th Symposium on Colour Science, held in 1980 in Siófok. 
The summarizing document of the event (written in Hungarian and English) was 
published in the form of 200 printed copies. As can be reconstructed from the 
abstracts presented in this material, the presentation given at the symposium 
examined the potential connections of the meander, as well as its aspects that 
could be brought into association with colour dynamics. The last segment of the 
text/presentation also discussed the architectural applicability of form and colour 
research: “with the meander, expanded to a maximum of ten stem-units, countless 
exciting variations of spiral and grid structures can be created, suitable for various 
interior construction and ornamental purposes. Furthermore, with the help of partial 
motifs, solutions can be found for sculptural and other serial ornamental problems; 
even three-dimensional grids can be constructed.”8 In the subsequent publication 
(1980), in a reproduction featured in the catalogue of the exhibition Fine Art and 
Architecture,9 the four-armed spiral motif also appears in a glass window design. 
This was the first instance that her architectural idea involving the form of the quad-
ruple spiral first appeared in print. 

By 1982, she had elaborated further on the material introduced at the Symposium 
on Colour Science along several threads, which she then presented as a represent-
ative of the Hungarian Fine Arts Fund at the 2nd International Conference on Colour 
Dynamics with the title The Four-Start Meander. This further developed method 
had, by then, grown into a system that also took into account the directions of 

7
Richard Paul Lohse: 

“Fejlődésvonal 1943–1988” [Line 
of Development 1943–1988]. In: 
Richard Paul Lohse: Moduláris 
rendszerek. [Modular Orders]. 
Exhibition Catalogue. (Eds. 
Bernhard Holeczek, Byron 
James, and others) Nemzetközi 
Szín és Fény Alapítvány, Richard 
Paul Lohse-Stiftung, Wilhelm-
Hack-Museum, Budapest–
Zürich– Ludwigshafen am Rhein, 
1992. 72.

8
17th Symposium on Colour 
Science. Presentation synopses, 
Siófok, September 1980, n.p,

9
The Studio of Young Artists 
announced an open call to 
its members under the title 
Fine Art and Architecture 
(organized jointly with Miskolc 
Gallery). Then, following 
evaluation by a panel of jurors, 
an exhibition was held to 
showcase the selected works. 
A printed catalogue was issued 
containing the exhibited 
materials of the winning 
artists, which also featured 
a reproduction of Gizella 
Rákóczy’s glass window design.

7
Richard Paul Lohse: 
Fejlődésvonal 1943–1988. In: 
Richard Paul Lohse: Moduláris 
rendszerek. Kiállítási 
katalógus. (Szerk. Bernhard 
Holeczek, Byron James és 
mások.) Nemzetközi Szín és 
Fény Alapítvány, Richard Paul 
Lohse-Stiftung, Wilhelm-
Hack-Museum, Budapest–
Zürich–Ludwigshafen am 
Rhein, 1992. 72.
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Padlómozaikterv négykarúspirál-motívummal | Floor mosaic design with four-armed spiral motif, 1977–1978 (11. kép | Fig. 11) Padlómozaikterv négykarúspirál-motívummal | Floor mosaic design with four-armed spiral motif, 1977–1978 (12 b. kép | Fig. 12 b)

Padlómozaikterv négykarúspirál-motívummal | Floor mosaic design with four-armed spiral motif, 1977–1978 (12 a. kép | Fig. 12 a)
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Négykarú spirálok forgásirányai 6N | Rotational Directions of Four-Armed Spirals 6N, 1978–1979,  
tempera, papír | tempera on paper, egyenként | each 25,5 × 25,5 cm (13. kép | Fig. 13)

Négykarú spirálok forgásirányai 6N, (részletek), | Rotational Directions  
of Four-Armed Spirals 6N, (details), 1978–1979, tempera,  

papír | tempera on paper, 25,5 × 25,5 cm
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vonatkozásait vizsgálta. A szöveg/előadás utolsó egysége a forma- és a színku-
tatás építészeti alkalmazhatóságára is kitért: „a tíz szár-egységig növő meander 
[révén] spirál- és rácsszerkezetek számtalan izgalmas változata hozható létre, 
melyek az építészetben különböző belsőépítészeti burkoló és díszítő feladatok 
megoldására is alkalmasak. Valamint a vizsgálat során kialakított, illetve a rész-
letmotívumok segítségével létrehozott térplasztikai és egyéb szeriális díszítő 
feladatok, térrácsok is megoldhatóak.”8 A következő, 1980-as publikációban,  
a Képzőművészet és építészet9 című kiállítás katalógusában megjelenő repro-
dukción már egy Rákóczy által készített üvegablakterven is feltűnik a négykarú 
spirál motívuma. A négykarú spirálformához kapcsolódó építészeti elképzelés 
ekkor jelent meg először nyomtatásban. 

Az 1980-as siófoki Kolorisztikai Szimpózium előadásának gondolatmenetét 
1982-re Rákóczy több szálon továbbgondolta, és a Magyar Képzőművészeti 
Alap képviseletében a II. Nemzetközi Színdinamikai Konferencián The Four-Start 
Meander címen elő is adta. A továbbfejlesztett módszer ekkorra már a spirál-
karok forgásirányait, a magkitöltés lehetőségeit és a színek és színárnyalatok 

spiral rotation, the possibilities of filling in the core and the potential variations of 
colours and shades. As, according to Rákóczy’s notes, the complexities of this sys-
tem could best be visually represented not through “static” surfaces but by way of 
a short film, she soon completed her three-minute, animated colour film synopsis 
entitled Four-Start Meander (Fig. 14). The artist did the writing and drawing for the 
animation, while the music was composed by László Vidovszky. The film focused 
on presenting the basic problem and explored – through both still and moving 
images – the permutations inherently resulting from the system. In the finished 
script, the individual sequences are illustrated by details from Rákóczy’s silkscreen 
work from 1978,10 developed into photonegatives. Following the 1982 presentation, 
the artist’s theoretical system relating to four-armed spirals was supplemented by 
further thoughts. The most complex and comprehensive text on the theory was 
then published in 1983, in the third issue of the periodical Városépítészet [Urban 
Architecture].11 The apropos for this publication was provided by Rákóczy’s solo 
show which opened in the exhibition space of the Hungarian Society for Urban 
Planning on 18 January 1983. The text which appeared on the pages of the archi-
tectural journal, in addition to explanatory illustrations, also featured an interior 

10
Spirals of 36 Nuclear Units, 
1978, silkscreen print, paper, 
50 × 50 cm, the data presented 
with the reproduction: 
Deconstruction of Four-Armed 
Spirals by Nuclear Units (36 
parts), 1982, tempera, paper, 
59 × 59 cm.

11
Rákóczy Gizella: Four-Start 
Meander. Városépítészet, 
1983/3. 35–37. Rákóczy’s glass 
window design. 

8
XVII. Kolorisztikai 
Szimpózium. Előadás-
összefoglalók, Siófok, 1980. 
szeptember, o. n.

9
Képzőművészet és 
építészet címmel a Fiatal 
Képzőművészek Stúdiója 
és a Miskolci Galéria közös 
szervezésében előbb a 
Stúdió hirdetett meg tagjai 
számára nyilvános pályázati 
felhívást, majd a pályázatok 
zsűrizését követően a 
díjazottak munkáiból kiállítást 
rendeztek. A pályázati 
felhívás közreadásával és a 
díjazott pályázók kiállítási 
anyagainak közlésével 
nyomtatott katalógus 
készült, amelyben Rákóczy 
Gizella üvegablaktervének 
reprodukciója is megjelent. 

Négykarú spirálok 
forgásirányai 6N, (részlet) | 
Rotational Directions of Four-
Armed Spirals 6N, (detail), 
1978–1979, tempera, papír | 
tempera on paper,  
25,5 × 25,5 cm

Négykarú spirálok 
forgásirányai 6N, (részlet) | 
Rotational Directions of Four-
Armed Spirals 6N, (detail), 
1978–1979, tempera, papír | 
tempera on paper,  
25,5 × 25,5 cm



144 N (24 rész) | 144 N (24 parts), 1995–1996, tempera, papír, | tempera on paper, egyenként | each 178 × 119 cm (31. kép | Fig 31)
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360 N fele (12 rész) | Half of 360 N (12 parts), 1981, tempera, papír | tempera 
on paper, egyenként | each 130 × 80 cm (33. kép | Fig. 33)



48 49

360 N fele (részlet) | Half of 360 N (detail), 1981, tempera, papír | tempera on paper, 130 × 80 cm 360 N fele (részlet) | Half of 360 N (detail), 1981, tempera, papír | tempera on paper, 130 × 80 cm



50 51

360 N fele (részlet) | Half of 360 N (detail), 1981, tempera, papír | tempera on paper, 130 × 80 cm 360 N fele (részlet) | Half of 360 N (detail), 1981, tempera, papír | tempera on paper, 130 × 80 cm
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rendeződéseinek lehetséges variációit is számba vevő komplex rendszerré 
nőtte ki magát. Ennek összetettségét vizuálisan azonban Rákóczy feljegyzé-
sei szerint nem „statikus” felületek, hanem egy rövidfilm tudta volna leginkább 
megjeleníteni, ezért hamarosan el is készült A négy bekezdésű spirál című, szí-
nes, háromperces animációs film szinopszisa (14. kép). A rövid animáció írói és 
rajzolói feladatait maga a művész, a filmzene komponálását pedig Vidovszky 
László zeneszerző végezte el. A film az alapprobléma bemutatását, illetve a 
rendszerből következő permutációk állóképben és mozgásban történő vizsgála-
tát célozta meg. Az elkészült forgatókönyvben az egyes szekvenciákat Rákóczy 
1978-as szitázott munkájának10 fotónegatívra előhívott részletei illusztrálják.  
Az 1982-es előadást követően a négykarú spirálokhoz kapcsolódó elméleti rend-
szer további gondolatokkal is kiegészült, majd az elmélet legösszetettebb és 
legátfogóbb szövegváltozatát a Városépítészet 1983/3. számában11 publikálta 
a művész. A közreadás apropóját a Magyar Urbanisztikai Társaság kiállítóteré-
ben 1983. január 18-án megnyílt önálló tárlat jelentette. A szakfolyóirat hasábjain 
megjelenő szöveget a magyarázó ábrák mellett olyan kiállítási enteriőrfotó is 
kíséri, amelyen jól látható az animáció forgatókönyvének szekvenciáihoz dara-
bonként párosított, 1978-as szitázott mű temperaváltozatának egésze, valamint 
annak a 15 lapos temperasorozatnak a reprodukciója is, amely a négy színár-
nyalat kapcsolódási lehetőségeit egyetlen rendszerben összegzi. Ezt követően 
Rákóczy elméleti rendszerének kiérlelt szövegváltozata – magyarázó ábrák 
kíséretében – a Kolorisztikai Értesítő 1983/2–3. számában, majd reprodukciók 
és magyarázó ábrák kíséretében, francia nyelven az Information Couleur 1983-as 
számaiban12 jelent meg. Az 1983-as megjelenéseket követő évtizedben a tanul-
mány rövidebb-hosszabb változatait a művész számtalan alkalommal közölte 
építészethez, urbanisztikához, zenéhez, színtanhoz, mitológiához kötődő kon-
ferenciák, szimpóziumok és kiállítások alkalmával, és végül 1998-ban megjelent 
a rendszerelméleti tanulmány tökéletesre csiszolt (végső) változata. A kristály-
tiszta, már-már matematikai igénnyel íródott és magyarázó ábrákkal kísért érte-
kezést Rákóczy Gizella a budapesti Műcsarnokban rendezett, Négykarú spirá-
lok című önálló kiállítását kísérő nyomtatott katalógusban adta közre magyar és 
angol nyelven. Ez a legutolsó megjelent szöveg már kizárólag a művész által fel-
épített rendszer alapjainak és összefüggéseinek megvilágítására koncentrál, szi-
kár útmutatást adva a festett felületeken látható képi struktúrák és permutációk 
alapjainak megértéséhez. A korábbi közlések alkalmával minden esetben épí-
tészeti, urbanisztikai vagy színtani kontextusba ágyazva jelent meg a rendszer 
elmélete, de ekkor először önállóan, kizárólag festészetére vonatkoztatva adta 
közre Rákóczy az elméleti kutatásaiból évtizedeken át épített matematikai, kom-
binatorikai alapokon nyugvó rendszerének leírását. (Jelen kötetben ez a művész 
által írt szöveg újra olvasható, és a következő fejezet hivatkozásai Rákóczy újra-
közölt tanulmányának magyarázó ábráira utalnak vissza.)

Rákóczy Gizella négykarú spirálmotívummal kapcsolatos térkitöltési és színel-
méleti kutatásainak eredményei az építészeti alkalmazhatóságukkal párhuza-
mosan, a saját képzőművészeti praxisában is fokozatosan a fókuszba kerültek, 
és az 1978-tól készülő temperafestményeken vizuálisan egyre komplexebb 

photo of the exhibition, which clearly showed the tempera version of the 1978 
serigraph in its entirety, containing the individual pairings to the sequences of the 
animation script. Furthermore, it also included a reproduction of the 15-page tem-
pera series, which summarized the possible connections of the four shades of 
colour in a single system. Afterwards, still that same year, a fully elaborated text 
version of Rákóczy’s theoretical system – for once, presented only with explan-
atory illustrations – appeared in the journal Kolorisztikai Értesítő [Colour Science 
Bulletin] (1983/2–3) and, accompanied by both explanatory illustrations and repro-
ductions, in two issues of the French periodical Information Couleur [Information 
Colour].12 Following these 1983 publications, in the subsequent decade, shorter 
and longer versions of the study appeared on several occasions in connection to 
conferences, symposia and exhibitions on architecture, urban planning, music, col-
our theory, and mythology. Finally, in 1998, the conclusive, polished-to-perfection 
version of the theoretical study was published. The crystal clear thesis – written 
to almost mathematical standards and supplemented by explanatory illustrations – 
appeared in both Hungarian and English in the catalogue that accompanied Gizella 
Rákóczy’s solo exhibition at Műcsarnok/Kunsthalle Budapest, entitled Four-Armed 
Spirals. This final, published text concentrated exclusively on shedding light on 
the foundations and correlations of the system built by the artist, offering modest 
guidance towards understanding the visual structures and permutations seen on 
the painted surfaces. While, in its previous incarnations, the theory of Rákóczy’s 
system always appeared embedded in the context of either architecture, urban 
planning, or colour theory, this time around, the artist published the description of 
her system – built on mathematical, combinatorial foundations from her research 
spanning over decades – exclusively with reference to painting. (The present vol-
ume also features this text, with the references in the following chapter pertaining 
to the explanatory illustrations of Rákóczy’s republished study.)

In parallel to their architectural applicability, the findings of Gizella Rákóczy’ 
research on colour theory and space filling with reference to the quadruple spiral 
motif also gradually came into focus in her own visual art practice. As of 1978, they 
began to manifest and produce variations in her tempera paintings in forms that 
assumed increasing visual complexity. The regularities that are deducible from the 
process of deconstructing (or dismantling) the nucleus of the quadruple spiral and 
the laws that govern how the arms are joined together were beginning to visually 
unfold on the artist’s image surface as if in explanation – or consequence – of one 
another. The first autonomous systems still operated with the four tones of the 
colour grey (1, 2, 3, and 4). The painter, however, began the replacement of these 
tones of grey by yellow, green or blue quite early on. Even her early colour tempera 
paintings operated as complex systems: in one instance, depicting the six basic 
types of rotational directions of the spiral arms (Fig. 13), at other times representing 
the rotation of the monochrome (blue) nucleus of the four-armed spiral to the right 
and left (Fig. 18). The coming together of the four colours that always determined 
Rákóczy’s painting and her permutational system theory (developed over the 
course of many years) was first evident – and visually manifest – in her serigraph 
series representing the 36 sequences of her film plan entitled Deconstruction of 

12
Gizella Rákóczy: La spirale  
à quatre départs. Information 
Couleur, 21/1983. 10–3; 
Information Couleur,  
22/1983. 44.

10
36 magegységű spirál, 1978, 
szitanyomat, papír, 50 × 50 
cm, a reprodukción közölt 
mű adata: Négykarú spirálok 
magegységben való bontása 
(36 rész), 1982, tempera, papír, 
59 × 59 cm.

11
Rákóczy Gizella: A 
négy bekezdésű spirál. 
Városépítészet, 1983/3. 35–37.

12
Gizella Rákóczy: La spirale à 
quatre départs. Information 
Couleur, 21/1983. 10–13; 
Information Couleur,  
22/1983. 44.
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Négykarú spirálok magegységben való bontása 
(36 rész) | Deconstruction of Four-Armed Spirals 
by Nuclear Units (36 parts), 1982, tempera, papír | 
tempera on paper, egyenként | each 59 × 59 cm  
(14. kép | Fig. 14)
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Négykarú spirálok magegységben való bontása (részlet) | Deconstruction of Four-Armed Spirals 
by Nuclear Units (detail), 1982, tempera, papír | tempera on paper, 59 × 59 cm

Négykarú spirálok magegységben való bontása (részlet) | Deconstruction of Four-Armed Spirals  
by Nuclear Units (detail), 1982, tempera, papír | tempera on paper, 59 × 59 cm
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alakzatokban kezdtek el leképeződni és variálódni. A spirálkarok egymáshoz 
kapcsolódásainak törvényszerűségei és a négykarú spirál magjának (nucleus) 
felbontásából levezethető szabályszerűségek mintegy egymást magyarázva, 
egymásból következve kezdtek a képfelületeken vizuálisan kibomlani. Az első 
önálló rendszerek még a szürke szín négy tónusárnyalatával (1, 2, 3, 4) operáltak. 
De a szürke tónusárnyalatok sárgára, zöldre, kékre történő cseréjét/behelyette-
sítését már egészen korán megkezdte a festő. Már a korai színes temperafest-
mények is minden esetben komplex rendszerekként működnek: egyszer a spirál-
karok forgásirányának hatféle alaptípusát megjelenítve (13. kép), máskor pedig a 
négykarú spirál egyszínű spirálmagjának (kék) jobb és bal irányú forgásait leké-
pezve (18. kép). A Rákóczy festészetét mindvégig meghatározó négy szín és az 
éveken át formálódó permutációs rendszerelmélet összekapcsolódása, illetve 
ennek képi manifesztációja elsőként a Négykarú spirálkarok magegységben 
való bontása című filmterv 36 szekvenciát megjelenítő szitanyomat-sorozatán 
érhető tetten. Az 1978-as, 36 lapos szitasorozat temperával megfestett változa-
tával azonban csak 1980-ra készült el a művész (14. kép).

A spirálkarok kapcsolódásainak törvényszerűségeit és a mag belső negyedeinek 
átrendeződéseiből levezethető permutációs lehetőségeket a szürke temperaso-
rozatok – az alábbi metodikák szerint – négyféle módon jelenítik meg. 

A rendszer minden esetben a négykarú spirál magjából, egy négyosztású négy-
zetből indul ki. A négyosztású négyzet egyes negyedeibe a szürke szín árnyala-
tai, vagyis a szürke 1-es, 2-es, 3-as és 4-es színárnyalatai találhatók. A negyedek 
kitöltésének szabályait Rákóczy saját tanulmányában az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es 
számmal vezette le (1–3. ábra). Ha a négyosztású négyzetben az egyik kiválasz-
tott színárnyalat mindig fixen ugyanabba a negyedbe helyeződik, az a másik 
három árnyalat számára a negyedek kitöltését illetően meghatározza a rendel-
kezésre álló lehetőséget. A négy árnyalat (1-es, 2-es, 3-as, 4-es szürke) kapcso-
lódásai az alábbi variációs lehetőségek szerint történhetnek: az 1-es és a 2-es 
színárnyalat háromféleképpen, az 1-es, 2-es, 3-as árnyalat hatféleképpen, míg 
az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es színárnyalat szintén hatféleképpen tud egy négyosztású 
négyzet negyedeiben egymással úgy összekapcsolódni, hogy ne jöjjön létre 
ismétlődés. A negyedek kitöltésekor az 1-es árnyalat mindig fixen ugyanabban 
a negyedben kapott helyet. Továbbá ha a szürke árnyalatokkal kitöltött negye-
dek a legvilágosabb (1-es) tónusárnyalattól indulóan a legsötétebb (4-es) tónus 
irányában haladva egy vonal által összekötődnek, akkor a kötésvonalak karak-
tere háromféle, egymástól jól megkülönböztethető, íves vonalú rajzolatot mutat. 
Ezeket az alapkaraktereket a betűformákkal párhuzamos asszociációk mentén 
Rákóczy saját tanulmányában „a”, „S”, „G” formáknak nevezte. 

A Spirálmag 6 N (1979) című hatrészes temperasorozat (15. kép) lapjain jól 
végigkövethető a háromféle alapkarakter. Az egyes lapok 9 darab, négy 
negyedre osztott négyzetet ábrázolnak. A négy negyedre osztott négyze-
tek a szürke szín (1-es, 2-es, 3-as, 4-es) árnyalataival vannak kitöltve, és min-
den lap „olvasását” a legbelső/középső négyzetből kiindulva kell megkezdeni.  

Four-Armed Spirals by Nuclear Units. The tempera version of the 36-page silk-
screen series from 1978, however, was only completed in 1980 (Fig. 14).

The regularities of connecting spiral arms and the permutational possibilities that 
can be deduced from the rearrangements of the inner quarters of the nucleus are 
represented by the grey tempera series in four different ways, in accordance with 
the methods discussed below. 

The system, in every case, departs from the core of the four-armed spiral – a square 
with four segments. Each segment contains a shade of grey (1. 2. 3. or 4). In her study, 
Rákóczy represented the rules of filling in the segments by using the numbers 1. 2. 3. 
and 4 (Diagram 1–3). If, in the quadripartite square, a chosen shade of colour always 
appears in the same quarter, it determines the possibilities for the other three shades 
in terms of how the other quarters will be filled in. The four shades (grey 1, 2, 3, and 
4) can connect to one another within the quarters of a quadripartite square without 
producing a repetition in accordance with the following variations: shades 1 and 2 can 
connect to one another in three different ways, shades 1, 2 and 3 in six different ways, 
and shades 1, 2, 3 and 4 in six different ways. When filling in the quarters, shade 1 is 

Négykarú spirálok 
magegységben való bontása 
(részlet) | Deconstruction 
of Four-Armed Spirals by 
Nuclear Units (detail), 1982, 
tempera, papír | tempera  
on paper, 59 × 59 cm
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Spirálmag 6 N | Spirála Nucleus 6N, tempera, papír | tempera on paper | 1979, egyenként | each 42,5 × 42,5 cm 
(15. kép | Fig. 15) 1. ábra | Diagram 1
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always placed in the same quarter. Furthermore, if a line is drawn to connect the grey 
quarters containing the different shades of grey by moving from the lightest tone (1) 
to the darkest tone (4), this line will assume three well-distinguishable, curved shapes. 
These basic shapes, or characters, Rákóczy associated with letter forms, referring to 
them as “a”, “S”, and “G” shapes.

These three basic characters are easily distinguishable on the sheets of the artist’s 
6-part tempera series entitled Spiral Nucleus 6 N, 1979 (Fig. 15). Each sheet contains 
nine squares composed of four quarters. These quadripartite squares are filled in 
with shades (1, 2, 3 and 4) of the colour grey, and each sheet must be “read” by 
starting from the innermost/central square. The character of the central (starting) 
square is repeated four times within each sheet, in a diagonal direction, while its 
rotational opposite also appears four times, framing the upper, lower, right and left 
sides of the central square. The republished study also makes it clear that each of 
the three basic characters (in Rákóczy’s terminology: “a”, “S”, and “G”) has two pos-
sible directions of rotation. In other words, as a result, these basic characters can 
assume 3 × 2=6 shapes. These 3 × 2=6 shapes gain visual expression in the tempera 
painting entitled 6/N (1979). The right and left rotational variants of the three basic 
characters (which appear on the six sheets of this work) – along with their repeti-
tions and mirror-reflections, and the geometric shapes that are thus created – are 
well demonstrated by a structural drawing of the system depicted on the painted 
sheets (Diagram 1). In this diagram, shades 1, 2, 3 and 4 of the colour grey are indi-
cated by the numbers 1, 2, 3 and 4. It is also clearly evident from the diagram that 
Rákóczy, in the central (starting) square of the individual sheets, always placed the 
darkest shade of grey (4) in the same quarter.

As an antecedent to the tempera painting 6 N, which depicts the deconstruction 
of spiral nuclei, Rákóczy had already created in 1978 a table system demonstrat-
ing the principles that govern how the four arms of the spiral are connected, as 
they branch out of the six basic nuclei (Fig. 16). The tempera version of this dia-
gram has not yet been found. In a similar manner, each of the six plastic plates 
created through the technique of serigraphy also contains 9 spiral nuclei per panel.  
The quadripartite spiral cores are filled in with shades 1, 2, 3 and 4 of the colour 
grey, with the “reading” of the system, here too, beginning from the central nuclei. 
In this case, however, the system, extends beyond merely dismantling the nuclei of 
the six basic characters and depicting (according to a predetermined sequence) 
the basic and rotated versions of these deconstructions. Here, in each panel, she 
also took count of the possible ways the spiral arms originating from, or ending in, 
a nucleus could connect with one another. In adjusting to the different characters 
of the central, starting nucleus (“a”, “S”, and “G”, directed to the left or right), the 
connections between the arms of the spiral also show completely different pat-
terns of organization. This 1978 series, composed of six panels, not only represents, 
but also summarizes, as it were, the foundations of Rákóczy’s theoretical research 
on the four-armed spiral. While the plates of this screen print series turned yellow  
(for unknown reasons), the artist regarded it as a significant work – so much so that 
she reproduced the prints in 1980. 

A középső (kiindulási) négyzet karaktere az egyes lapokon belül négyszer ismét-
lődik meg átlós irányban, és a kiindulási négyzet karakterének ellentétes for-
gásirányú rajzolata szintén négy alkalommal ismétlődik meg, a középső négy-
zet alsó, felső, jobb és bal oldalát keretezve. Az újraközölt tanulmányból az is 
világosan kiderül, hogy a három – Rákóczy terminológiája szerint az „a”, „S”, „G” 
rajzolatú – alapkarakter mindegyikének kétféle forgásiránya lehetséges. Vagyis 
az alapkarakterek ennek következtében 3 × 2=6 félék lehetnek. Ezt a 3 × 2=6 féle  
alapkaraktert jeleníti meg az 1979-ben készült 6/N című temperafestmény.  
Az ennek hat lapján megjelenő három alapkarakter jobb és bal irányba forduló 
variánsait, az egyes karakterek ismétlődéseit és tükröződéseit és az ismétlődé-
sek által kirajzolódó geometrikus formákat jól szemlélteti a festett lapokon ábrá-
zolt rendszer kiszerkesztett rajza (1. ábra). Ezen a szürke szín 1-es, 2-es, 3-as, 4-es 
színárnyalatát az 1, 2, 3, 4 szám helyettesíti. Az ábrán az is pontosan követhető, 
hogy Rákóczy az egyes lapokon a középső (kiindulási) négyzetekben a szürke 
legsötétebb (4-es) színárnyalatát mindig ugyanazokba a negyedekbe helyezte. 

A spirálmagok bontását ábrázoló 6 N című temperakép előzményeként 1978-ban 
már elkészült az a hat alapmagból kilépő négy spirálkar egymáshoz kapcsoló-
dásának törvényszerűségeit ábrázoló táblarendszer, amelynek temperaválto-
zata mindeddig nem került még elő (16. kép). A szitanyomattal létrehozott hat 
műanyag lemez mindegyike az iméntihez hasonló módon, táblánként szintén  
9 spirálmagot jelenít meg. A négyosztású spirálmagok a szürke szín 1-es, 2-es, 
3-as, 4-es árnyalatával vannak kitöltve, és a rendszer „olvasását” szintén a 
középső magokból kiindulva kell megkezdeni. Itt a rendszer azonban nem áll 
meg a hat alapkarakterű mag bontásánál és a bontások alap és elforgatott karak-
terrajzolatainak meghatározott sorrendű ábrázolásánál, hanem az egyes táblákon 
a magokból kiinduló vagy az azokban végződő spirálkarok egymáshoz kapcso-
lódásának lehetőségeit is végigjárta. A középső, kiindulási mag eltérő (jobb vagy 
bal irányú „a”, „S”, „G”) karaktereihez igazodva a spirálkarok összekapcsolódásai-
nak rajzolatai is egymástól merőben eltérő szerveződéseket mutatnak. Ez a hat 
táblából álló 1978-as sorozat Rákóczy négykarúspirál-motívummal kapcsolatos 
elméleti kutatásainak alapjait nemcsak megjeleníti, hanem mintegy összegzi is. 
Bár ennek a szitanyomattal készült munkának a lemezei máig ismeretlen oknál 
fogva megsárgultak, a sorozatot a művész olyannyira jelentősnek tartotta, hogy 
1980-ban ismét elkészítette a megsárgult mű szitanyomat-változatát. 

A spirálkarok lehetséges permutációit egy másik elv szerint jelenítik meg az 
1981-ben temperával, papírra készült 15 N című sorozat lapjai (17. kép). A tem-
perával megfestett 15 tábla a Rákóczy tanulmányában közreadott első három 
illusztrációt (1–3. ábra) együttesen, egy rendszer összefüggő részeiként ábrá-
zolja. A 15 lap a tanulmányban közölt ábrák értelmében a legfelső sor középső 
táblájából kiindulva az alábbi szisztémát képezi le: a legfelső sor vízszintes irá-
nyú három tábláján a szürke szín 1-es és 2-es árnyalatának háromféle lehetséges 
kapcsolódási módozata jelenik meg (1. ábra). Felülről a második és a harmadik 
sorban az 1-es, 2-es, 3-as színárnyalatú szürke spirálkarok (hatféle) lehetséges 
kapcsolódása (2. ábra), a negyedik és az ötödik sorban pedig már az 1-es, 2-es, 
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Négykarú spirálok 6N (6 rész) | Four-Armed Spirals 6N (6 parts), 1978, szitanyomat, műanyag lemez | silkscreen print, 
plastic plate, egyenként | each 58,6 × 58,7 cm (16. kép | Fig. 16)

Négykarú spirálok 6N (részletek) | Four-Armed Spirals 6N (details), 1978, 
szitanyomat, műanyag lemez | silkscreen print, plastic plate,  

egyenként | each 58,6 × 58,7 cm
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3-as és a 4-es színárnyalatú szürke spirálkarok mindegyike megjelenik. Rákóczy 
tanulmányának vonatkozó magyarázata szerint az 1-es és a 2-es árnyalat három-
féle módon, az 1-es, 2-es, 3-as színárnyalat hatféle módon, az 1-es, 2-es, 3-as, 
4-es színárnyalat pedig szintén hatféle módon alkothat spirálmagokat úgy, hogy 
a rendszerben ne jöjjön létre ismétlődés. A négy színárnyalat tehát összessé-
gében 15 különböző módon kapcsolódhat egymáshoz. A temperasorozat ezt  
a 3+6+6=15 kapcsolódási lehetőséget képi formában ábrázolja. 

A szürke temperák sorozatát az a két lapból álló munka teszi teljessé, amely a 
rendszerelmélet képi megjelenítései közül a nagyobb sorozatok lezárásaként 
1980-ban készült. A két összekapcsolódó festmény címe 3 × 3=9 N, és Rákóczy 
tanulmányának 6. ábráját képi formában jeleníti meg. A tanulmány gondo-
latmenetében a 6. ábrához a spirálkarok fokozatos elbontásának okfejtése 
kapcsolódik. 

A szürke színárnyalatú táblákkal párhuzamosan már 1980-tól fokozatosan készül-
tek színes temperafestmények, amelyek szintén komplex rendszereket elevení-
tenek meg képi formában. Ekkor készült többek közt az a Rendszer I–XV. című 
festmény is, amelyen 6 négyszínű (sárga, vörös, zöld, kék) spirálmag alakzatainak 
lehetséges permutációi egyetlen kép felületén akkumulálódnak (1980, 19. kép).  
A négyszínű spirálmagok permutációit összegző temperalap előzményeként egy 
egyszínű (kék) spirálmag jobb és bal forgásirányú alakzatait egy 11 lapos miniso-
rozat képfelületein már 1978-ban megfestette a művész (18. kép). A két temperá-
val készült mű összegzéseként pedig 1982-ben Rendszer I–XV. címen elkészült 
az a 15 lapos szerigráfiasorozat (20. kép), amelynek rendszerösszegző központi 
lapja a temperával festett, 6 négyszínű mag permutációit összegző 1980-as kép 
lett (19. kép). A sorozat lapjai a központi XV. lapon összegzett rendszert mintegy 
kibontva, külön lapokon ábrázolják a négyszínű spirálmagok (sárga, vörös, zöld, 
kék) permutációinak következményeként létrejött egy színre bontódás fázisait. 
A 15 lapos sorozat képei többféle elrendezés alapján is rendszert tudnak alkotni, 
de a művész által utolsóként rögzített rendezési forgatókönyv egy 3 × 5-ös  
téglalapformátumban elrendezve mutatja annak lapjait. A 3 × 5-ös téglalap-
forma négy sarkán a négy egyszínű spirálmag – római számokkal jelölve I. sárga,  
II. vörös, III. zöld, IV. kék –, a rendszer közepén pedig a négyszínű magokat együt-
tesen ábrázoló XV. tábla kapott helyet. Ha a 3 × 5-ös téglalap sarkaiból kiindulva 
meghúznánk a téglalap átlóit, akkor a XV. lap pontosan az átlók metszéspont-
jában helyezkedne el. A négy egyszínű spirálmagból kiinduló karok permutá-
cióit együttesen ábrázoló XV. lap körül jobb, bal, lent és fent irányban a XIV., 
XIII., XII. és a XI. lap kapott helyet. A középpont (XV.) körül elhelyezett lapok 
a hármas színkapcsolódások lehetőségeit az alábbiak szerint mutatják: XIV. 
tábla: vörös-kék-zöld, XIII. tábla: sárga-kék-zöld, XII. tábla: sárga-kék-piros, XI. 
tábla: sárga- zöld-vörös. A további hat lap pedig a kettes színkapcsolatok hat  
variációját jeleníti meg. A rendszer két irányban is működik, az átlók sarkaiból a 
középpont felé indulva épül, a középponttól a sarkok irányába haladva pedig bomlik. 
A temperaművek közül rendszerösszegzőnek tekinthető az 1980-ban készült 
4 szín 4 tónus című első temperatábla (21. kép), amelynek rendszerszintű 
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The permutational possibilities of spiral arms are depicted according to a different 
principle in a tempera on paper work from 1981, entitled N 15 (Fig. 17). The 15 panels 
depict the first three illustrations published in Rákóczy’s study (Diagrams 1, 2, and 
3) together, as connected parts of a system. The 15 sheets, in accordance with the 
diagrams, constitute the following system, starting from the middle panel of the top 
row: in the horizontal panel of the uppermost row, three possible modes of con-
nection between shades 1 and 2 of the colour grey appear (Diagram 1). The second 
and third row from the top show the (6) possible modes of connection between 
the grey spiral arms of shades 1, 2, and 3 (Diagram 2), while the spiral arms appearing 
in the fourth and fifth rows, represent all 4 shades of grey. Rákóczy’s explanatory 
paper specifies the number of ways that spiral cores can be formed by the different 
shades of grey (without a repetition occurring in the system) as follows: three differ-
ent ways for shades 1 and 2, six different ways for shades 1, 2, and 3, and, finally, six 
different ways for shades 1, 2, 3, and 4. Thus, the four shades can form connections 
with one another in a total of 15 different ways. Thus, the tempera series expresses 
this 3+6+6=15 possible modes of connection in image format.

Rákóczy’s last grey tempera painting, consisting of two sheets – which also con-
stitutes the final piece of the larger series representing the artist’s system theory –  
was created in 1980. Entitled 3 × 3=9 N, this two-part painting is the expression of 
Rákóczy’s Diagram 6 as an image. As per the line of reasoning presented in the 
text in which it appeared, Diagram 6 is associated with the rationale of gradually 
dismantling the spiral arms. 

In parallel to the panels of grey, as of 1980, Gizella Rákóczy began to create colour 
tempera paintings, which also brought to life complex systems in an image for-
mat. It was during this time that the painting entitled System I–XV was produced, 
in which the possible permutations of 6 quadricolour (yellow, red, green, blue) spi-
ral nuclei accumulate on a single image surface. (1980, Fig. 19). An antecedent to 
this visual summary of the permutational possibilities of the four-coloured spiral 
nuclei had already been painted by the artist in 1978: the 11-part miniseries entitled 
Rotational Directions of a Monochrome (Blue) Spiral Nucleus shows the figures 
of a monochrome (blue) spiral core as it rotates to the left and to the right (Fig. 18). 
As a summation of the two tempera works, the artist created a 15-sheet silkscreen 
print series also entitled System I–XV in 1982 (Fig. 20). The aforementioned tem-
pera painting from 1980, representing the permutations of 6 quadricolour nuclei 
(Fig. 19), became the central sheet of the silkscreen print series, which recapitu-
lated the entire system. Each sheet, as if unravelling the system summarized on 
sheet XV, separately represents the phases of deconstruction resulting from per-
mutations of the four-coloured spiral cores (yellow, red, green, blue) into a single  
colour. While the images of the 15-part series can create a system in a variety  
of arrangements, the final script laid down by the artist shows the sheets in  
a 3 × 5 rectangular spread. In the four corners of this spread, we see the four  
monochrome spiral nuclei (indicated by Roman numerals: I for yellow, II for red, III for 
green, IV for blue), while the central position within the rectangular arrangement is 
occupied by panel XV, which depicts the nuclei of all four colours together. If we 
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15 N (15 rész) | 15 N (15 parts), 1981, tempera, papír | tempera on paper, egyenként | each, 52 × 52 cm 
(17. kép | Fig. 17)

15 N (részletek) | 15 N (details), 1981, tempera, papír | tempera on paper,  
egyenként | each, 52 × 52 cm
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Egyszínű spirálmag (kék) forgásirányai (11 rész) | Rotational Directions of a Monochrome (Blue) Spiral Nucleus (11 parts), 1978–1979, 
tempera, papír | tempera on paper, egyenként | each, 37,5 × 37,5 cm (18. kép | Fig. 18)

Rendszer I–XV. | System I–XV, 1980, tempera, papír | tempera on paper, 52 × 74 cm 
(19. kép | Fig. 19)
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Rendszer I–XV. (15 rész) | System I–XV, (15 parts), 1982, 
szerigráfia, papír | serigraph on paper, egyenként | each 
52 × 76 cm (20. kép | Fig. 20)
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4 szín, 4 tónus | 4 Colours, 4 Tones, 1980, tempera, papír | tempera  
on paper, 88,5 × 89 cm (22. kép | Fig. 22)



76 7 7

kiteljesítését 1997-ben hat táblán festette meg és fejezte be a művész (22. kép). 
Hasonlóan fontos az 1986-ban elkészült 576 N című tábla (23. kép), amelynek 
első változata a bonni Arithmeum múzeum gyűjteményébe került, de a művész 
a saját életművén belül olyannyira jelentősnek gondolta, hogy újból megfestette. 
Az 576 N című kép felületéről az alábbi konstellációk olvashatók le: a rendszer 
kiindulási alapja a négy szín, amely 6 oszlopban, oszloponként 6 sorban, vagyis 
színenként összesen 36 rögzített helyzetben jelenik meg. Egy oszlopban szám-
szerűen 96 szín szerepel, vagyis egy oszlop 96 színmezője 24 darab 4 színű 
(sárga, vörös, zöld, kék) spirálmag-konstellációt ábrázol. Az egyes oszlopok 
24 spirálmagjában mindig 6 alkalommal rögzítődik a kék, 6 alkalommal a vörös,  
6 alkalommal a zöld és 6 alkalommal a sárga szín. Ennek következtében az egyes 
színek 6 × 6=36 alkalommal kerülnek ugyanarra a helyre, ami összesen 6 × 6 ×4=144 
spirálmag létrejöttét eredményezi. Az egyes oszlopokban a 24 megelevenedő 
spirálmag 96 szín letétele által válik lehetségessé, ez számszerűsítve 96:24=4.  
A 6 oszlopban megjelenő összesen 6 × 24=144 spirálmag leképezéséhez 576 
színmező letétele szükséges. A 144 spirálmag négyféle konstellációban olvas-
ható annak függvényében, hogy a négy szín melyikénél kezdjük meg az olvasást. 
Vagyis kombinatorikai értelemben a 144 spirálmag négyféle olvashatósága 576 
spirálmagváltozatot eredményezhet! A rendszer legsarkalatosabb pontja, hogy 
bármelyik színből induljunk is ki, mindig egy átlósan szimmetrikus együttál-
lás rajzolatát kapjuk. Továbbá az egyes színek a 6 oszlop ugyanazon soraiban 
ismétlődnek egymás mellett, így a 6 oszlop azonos soraiban egymás mellett 
elhelyezkedő színeket követve egy-egy szaggatott vonalú horizontális egyenes 
rajzolódik ki. Ez az 1986-ban készült temperatábla Rákóczy négy színre épülő 
rendszerelméletének és a spirálmagkitöltés huszonnégyféle módozatának min-
den lehetséges permutációját és azok törvényszerűségeit egyetlen kép terébe 
sűrítve ábrázolja. 

A négykarú spirálok mentén felépített és kibontott rendszerelmélet végső, letisz-
tázott szövegváltozatának megjelenésére 1998-ban került sor. Ez a dátum azon-
ban nem csupán az elmélet nyomtatott megjelenése okán vált fontossá, hanem 
Rákóczy festészeti praxisában is jelentős fordulópont. A fedő temperafestékről a 
transzparens akvarellfestékre történő átállást már néhány évvel korábban elkezdte 
a művész, de az egyes színek tónusárnyalatai között a fokozatos átmeneteket csak 
az 1998-ban megtalált, lineáris rekurzív Fibonacci-képlet használatával érte el. 

A 4 szín 4 tónus akvarellsorozat prototípusai 1996-ban 36 × 36 cm nagyságú 
lapokra készültek, és ekkor egy-egy lapra még mind a négy lehetséges variá- 
ciót ráfestette a művész. A kis méretű sorozat lapjain az akvarell színmezők 
transzparens ragyogásuk mellett fokozatosan sötétedtek (24. kép). 1998-ban 
ismét megfestette 96 lapon a sorozatot, de a kisebb mérettől elrugaszkodva 
ekkor már megnövelte a lapok méretét. A nagyobb felületen azonban az akva-
rell teljesen másként viselkedett, és az első mű transzparens, ám fokozatosan 
sötétedő színmezőihez képest a nagyobb felületű lapok képterei merőben más 
látványt eredményeztek. A széria befejezése után, 1998 őszén villámcsapássze-
rűen – a művész saját beszámolója szerint álomból ébredve, mintegy sugallatra 

576 N, 1986, tempera, papír | tempera on paper, 185 × 110 cm (23. kép | Fig. 23)  
© Arithmeum, University of Bonn
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were to draw diagonal lines from the corners of this 3×5 rectangle, then we would 
find sheet XV located at the point where these diagonals intersect. This central sheet  
– which represents in a single image all possible spiral arm permutations related to the 
four monochrome cores – is framed to the right, left, below and above by sheets XIV, 
XIII, XII and XI, respectively. The sheets arranged around the central piece (XV), reveal 
the possibilities of triple colour associations as follows: sheet XIV: red-blue-green, 
sheet XIII: yellow-blue-green, sheet XII: yellow-blue-red, and, finally, sheet XI: yellow-
green-red. The subsequent six sheets represent six variations of dual colour pairings. 
The system works in two directions: it is constructed from the corners of the diagonals 
towards the centre, and deconstructed from the central point towards each corner. 

Of the tempera works, the first panel entitled 4 Colours, 4 Tones, which was cre-
ated in 1980, can be regarded as a summarization of the system (Fig. 21). This work 
was then systemically elaborated on – and thus rendered complete – by a six-panel 
painting created in 1997 (Fig. 22). The painting entitled 576 N from 1986 is of similar 
importance (Fig. 23). The first version of this work was acquired by the collection of 
the Arithmeum Museum in Bonn. The artist regarded this as such a cardinal part of 
her œuvre, however, that she painted it once again. The surface of the painting 576 N 
reveals the following constellations: the four colours, which constitute the originating 
point of the system, appear in 6 columns, with 6 rows in each column – that is to say, 
in 36 sixed positions by colour. Each column contains 96 colours; the 96 colour fields 
of each column represent 24 quadricolour (yellow, red, green, blue) spiral core con-
stellations. In the 24 spiral nuclei of every column, each colour (blue, red, green and 
yellow) is fixed in 6 instances. As a result, each colour appear in the same position in 
6 × 6=36 instances, which results in a total of 6 × 6 ×4=144 spiral nuclei. In each column, 
the existence of the 24 spiral cores that are activated is rendered possible by the 
presence of 96 colours; 96 :24=4. In order to depict a total of 6 ×24=144 spiral nuclei 
(which appear in the 6 columns), 576 colour fields are required. The 144 spiral nuclei 
can be read in 4 different constellations, depending on which of the four colours 
we begin with. In other words, in a combinatorial sense, the four different readings 
of the 144 spiral nuclei can result in 576 spiral nucleus versions. As the most cardinal 
point of the system, regardless of which colour we start with, we always end up with 
a diagonally symmetrical constellation. Furthermore, since every colour repeats adja-
cently to the others in identical rows of the 6 columns, by following these colours in 
this manner, we get horizontal lines that are broken but straight. This tempera panel, 
created in 1986, represents in a single, condensed image the governing principles 
and all possible permutations of Rákóczy’s quadricolour-based system theory and all 
24 modes of filling in the spiral nucleus. 

The final, streamlined text on Gizella Rákóczy’s system theory of four-armed spirals,  
as mentioned before, was published in 1998. This date is also important for another 
reason, however, as it marks a significant turning point in the artist’s painting  
practice. She had already begun switching from tempera paint to transparent 
watercolour prior to this time, but it was only in 1998 that she discovered that 
the use of the linear, recursive Fibonacci formula enabled her to develop gradual 
transitions between colour tones. 

A 4 szín 4 tónus sorozat prototípusa (6 rész) | Prototype of the series Four Colours (6 parts), 1997–1998, 
akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 39 × 39 cm (24. kép | Fig. 24)
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4 szín 4 tónusa sorozat, Fibonacci–prototípus | Fibonacci Prototype of 4 Tones of 4 Colours Series, 1998,  
akvarell, papír, fatábla | aquarelle on paper, wooden board, egyenként | each 70 × 70 cm (25. kép | Fig. 25)

4 szín 4 tónusa sorozat, Fibonacci–prototípus (részlet) | Fibonacci Prototype of 4 Tones of 4 Colours Series, (detail), 1998,  
akvarell, papír, fatábla | aquarelle on paper, wooden board, 70 × 70 cm



82 83

– érkezett Rákóczy számára a felismerés, hogy az akvarellszínek keverési arányait 
Fibonacci lineáris rekurzív sorozatának törvényszerűségeit követve végezze.  
A rekurzív képlet használata az egymásra rétegzett transzparens felületek foko-
zatos sötétedését eredményezte, és a módszer megtalálását követően (25. kép) 
hamarosan elkészült az első 96 lapos 4 szín, 4 tónus akvarellsorozat is (26. kép). 
A sorozat 96 lapjának rendkívüli mozgalmassága abból adódik, hogy az egyes 
színek tónusfokozatai minden lapon hármasával jelennek meg, vagyis egy-egy 
lapon a négy szín (sárga, vörös, zöld, kék) három tónusfokozata látható egymás 
mellett. A sorozat befejezését követően ilyen mozgalmas alakzatú képegyüttes 
nem készült többé. A szerkesztési elv átalakulása következtében a későbbiek-
ben, a 256 N című sorozatok kezdetéig egy lapfelületen egy szín egy tónusfoko-
zata jelenik meg csupán, és az alakzatok rajzolata is állandósul. 

The prototypes for the aquarelle series 4 Colours, 4 Tones were created in 1996 on 
36 × 36 cm sheets. At that point, the artist painted all four possible variations on each 
sheet. On the sheets of this small-sized series, the transparently shining watercol-
our fields gradually grew darker (Fig. 24). In 1998, she painted the series once again 
on 96 larger-sized sheets. On these larger surfaces, however, the aquarelle paint 
behaved completely differently; in comparison to the transparent, gradually dark-
ening colour fields of the first version, the image spaces of these larger surfaces 
created an entirely different visual effect. Following the completion of the series, 
in the autumn of 1998, Rákóczy had the sudden revelation – according to the art-
ist’s own account, she woke from a dream, almost as if receiving a message – that 
she should employ Fibonacci’s linear recursive sequence to determine the required 
ratios when mixing watercolour. The use of this recursive formula resulted in a grad-
ual darkening of superimposed transparent surfaces. Shortly after her discovery 
of this method (Fig. 25), she completed her first 96-sheet aquarelle series entitled  
4 Colours, 4 Tones (Fig. 26). The extraordinary liveliness of the 96 sheets of the 
series is due to the fact that the various degrees of tones appear in threes on each 
sheet; in other words, each sheet features three subsequent tonal gradations for 
each colour (yellow, red, green, blue) adjacently to one another. Having completed 
this series, the artist never again created such a lively group of images. As a result 
of the transformation of her principles of construction, until she began creating her 
series entitled 256 N, only a single tone gradation of a single colour per sheet was 
depicted, with the patterns of shapes also becoming fixed. 

4 szín 4 tónusa 96 N (részlet) |  
4 Tones of 4 Colours 96 N 
(detail), 1998, akvarell, papír | 
aquarelle on paper,  
62,5 × 62,5 cm

4 szín 4 tónusa 96 N (részlet) | 4 Tones of 4 Colours 96 N (detail), 1998,  
akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each, 62,5 × 62,5 cm (26. kép | Fig. 26)
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256 N I., (24 rész | 24 parts), 2007-2011, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 135 × 135 cm 
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4 szín 4 tónusa 96 N (96 rész, részlet) | 4 Colours, 4 Tones 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper,  
egyenként | each 62,5× 62,5 cm (26. kép | Fig. 26)

4 szín 4 tónusa 96 N (96 rész, részlet) | 4 Colours, 4 Tones 96 N (96 parts, detail), 1998, 
akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm
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A rendszerelmélet legutolsó, a Műcsarnok kiállításkatalógusában 1998-ban meg-
jelent változata sajnos nem adott újra közre egy, a korábbi szövegmegjelené-
sek alkalmával közölt ábrát. Ez a rajz azonban elengedhetetlenül szükséges az 
akvarellsorozatok és a spirálmagok összefüggéseinek szemléltetéséhez. Az ábra 
közlésének elmaradása feltehetően azzal indokolható, hogy a művész az 1998-as 
kiállítás idején még csak a kezdeteknél tartott elméleti rendszerének akvarellso-
rozatokra történő átültetésében. 

A korábbiakban közölt ábra az alábbiak szerint annotálja az akvarell-lapokra 
komponált négyosztású spirálmagok elrendeződését: a 4 negyedre osz-
tott kiindulási négyzet (2. ábra) egyes negyedei kiterjeszthetők az alapnégy-
zet 4 külső oldalára (3. ábra). A negyedek kiterjesztése által két függőle-
ges (4-es, 2-es) és két vízszintes (1-es, 3-as) irányú téglalap jön létre (4. ábra).  
A 4 szín, 4 tónus akvarellsorozatok lapjain a spirálmagok négyes osztásai min-
dig ezen kiterjesztési elv szerint láthatók. Minden lapon két függőleges és 
két vízszintes irányú téglalap képezi le a négyosztású mag negyedeit. A kiter-
jesztett negyedek „összeolvasását” a nagyobb felülettől a kisebb irányába 
haladva kell végrehajtani. Ezek az 1983-ban megjelent ábrák nélkülözhetet-
lenek az akvarellfelületekre konvertált és azok által megjelenített spirálma-
gok/spirálkarok struktúráinak megértéséhez. Az 1983-ban megjelent ábrák 
mellett egy meglehetősen fontos természettudományos ábrarajzot is közölt 
a művész (5. ábra), amely az 1983-tól készülő ívesen hajló és alakuló spirálrend-
szerek temperaképeihez (28 a–c. kép, 29. kép) is lábjegyzetül szolgál. Az ábra  
közlésének jelentőségére az utolsó fejezetben tér ki a jelen tanulmány.

The aforementioned final version of the system theory, which appeared in a 
Műcsarnok/Kunsthalle Budapest exhibition catalogue in 1998, unfortunately did not 
contain a particular (previously published) diagram, which would have been indis-
pensable for demonstrating the interconnections of the aquarelle series and the 
spiral nuclei. The failure to include the diagram is probably due to the fact that the 
artist, during the 1998 exhibition, was only just beginning to translate her theoretical 
system into aquarelle series. 

The previously published diagram annotates the order of the quadripartite spiral  
nuclei composed onto aquarelle sheets as follows: the individual quarters of the 
quadripartite square that serves as a starting point (Diagram 2) can be expanded 
onto its outer four sides (Diagram 3). This act of expansion produces two vertical 
(4, 2) and two horizontal (1, 3) rectangles (Diagram 4). On the sheets of the aquarelle 
series 4 Colours, 4 Tones, the fourfold partitions of the spiral nuclei are always 
represented according to this principle of expansion. On each sheet, the quarters 
of the quadripartite nucleus are represented by two vertical and two horizontal 
rectangles. The expanded quarters are to be “read” starting from the larger surface 
in the direction of the smaller. These diagrams, published in 1983, are indispen-
sable for understanding the spiral arms/nuclei converted to, and represented by, 
aquarelle surfaces. In addition to these diagrams, the artist also published a rather 
important scientific diagram (Diagram 5), which serves as a footnote to the tem-
pera paintings depicting curved spiral systems, which the artist began to create in 
1983 (Fig. 28, 29). The significance of the publication of said diagram is discussed 
in the final chapter of this study. 

2. ábra | Diagram 2

3. ábra | Diagram 3 4. ábra | Diagram 4

5. ábra | Diagram 5  
A napszél leírásakor 
használt ábra egy űrkutatási 
előadásból (A. Somogyi: 
Nagyenergiájú részecskék 
a Nap környezetében és a 
bolygóközi térben), Magyar 
Tudományos Akadémia,  
1981. jún. 2. | Diagram used  
for describing solar wind in  
a space research presentation 
(A. Somogyi: High Energy 
Particles in the Environment 
Surrounding the Sun and 
in Interplanetary Space), 
Hungarian Academy of 
Sciences, 2 June 1981
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Hajlított spirál IV. (6 rész) | Bent Spiral IV (6 parts), 1993, tempera, papír | tempera on paper, egyenként | each 60 × 190 cm 
(28. a kép | Fig. 28 a)

Hajlított spirál | Bent Spiral, 1984, tempera, papír | tempera on paper, 114 × 197 cm (28. b kép | Fig. 28 b)

Hajlított spirál | Bent Spiral, 1984, tempera, papír | tempera on paper, 70 × 82 cm (28. c kép | Fig. 28 c)
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6 spirálmagból 4 irányba kilépő három színkapcsolat (4 rész) | Three Colour Associations Originating from 6 Spiral Nuclei  
in 4 Directions (4 parts), 1993, tempera, papír | tempera on paper, egyenként | each 150,5 × 102 cm (29. kép | Fig. 29)
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6 spirálmagból 4 irányba kilépő három színkapcsolat (részlet) | Three Colour Associations Originating from  
6 Spiral Nuclei in 4 Directions (detail), 1993, tempera, papír | tempera on paper, 150,5 × 102 cm 

6 spirálmagból 4 irányba kilépő három színkapcsolat (részlet) | Three Colour Associations Originating from  
6 Spiral Nuclei in 4 Directions (detail), 1993, tempera, papír | tempera on paper, 150,5 × 102 cm
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Bontás

A kombinatorikus módszer eredménye a törvényszerű flexibilitás, valamint a 
szín mennyiségi változtathatóságának törvényszerűsége, és ezáltal annak 
a lehetősége, hogy nagyobb színrendszerek születhessenek. (Richard Paul 
Lohse)13

Ahogyan arra Richard Paul Lohse svájci festő idézett gondolata is utal, a kombi-
natorikus módszer eredménye a törvényszerű flexibilitás. És ahogyan mindezt 
a Rákóczy Gizella rendszerelméletét leképező szeriális sorozatok moduláris 
rendje is mutatja, a kombinatorikus módszeren alapuló rendszer(ek) valóban 
magukban hordozzák a flexibilitást. A négyosztású spirálmagok bontási és a 
négykarú spirálok kapcsolódási lehetőségeinek permutációs törvényszerűsé-
geit megjelenítő legkorábbi szürke temperamunkák utolsó kétlapos sorozata 
(30. kép) már reflektált erre a rendszerben rejlő flexibilitásra. De a kétlapos 
sorozatot megelőzően, az 1978-as filmtervhez kapcsolódó forgatókönyv szö-
vegében is tett arra utalást a művész, hogy a 36 szekvencia animálásával lét-
rehozandó film lenne képes a legtökéletesebben, folyamatként szemléltetni 
a rendszer törvényszerűségeit. A 36 szekvenciájú kisfilm ugyanis az egymás 
után következő képek animálásával annak a folyamatnak a kétirányúságát is 
látványosan megelevenítette volna, amelyben a spirálkar négy színe a „sem-
miből” indulva rendszerré szerveződik, majd a megépült rendszerből kiindulva, 
a folyamat visszafordítása következtében mintegy a semmibe visszabontó-
dik. A rendszer kétirányú (oda-vissza) olvashatósága adja a törvényszerűség 
flexibilitását. Rákóczy képfelületeire vonatkoztatva mindez azt jelenti, hogy 
rendszerelméletének törvényszerűségi folyamatai két irányban (oda-vissza) 
is képesek működni, aminek következtében a képfelületeken megelevenedő 
magegységek és spirálkarok a szabályszerűségeknek megfelelően nemcsak 
vizuálisan is látványos struktúrákká képesek összerendeződni, hanem a folya-
matok megfordíthatósága következtében a rendszerszintű visszabontódásra 
is képessé válnak. A folyamat visszafordíthatóságából következő, ellentétes 
irányú le- vagy visszabontódás eredményeként egy-egy képfelület a lát-
ható struktúráktól a képileg kiüresített „semmivé” képes visszaváltozni, majd  
a kiüresített felületből visszaindulva a törvényszerűségek mentén komplex 
képrendszerré szerveződni. 

„Lohse az 50-es évek elején a tengely és a középpont körüli elforgatásra épülő 
motívumok sorát tervezi, amelyekben az alapmodulból progresszíven kiinduló 
felületfejlesztéssel a moduláris elrendezés egy része teljesül. Ezekkel a képal-
kotó kezdeményezésekkel együtt lép fel a belülről, egy magból kifelé, a kép 
szélei felé bővülő elemcsoportok lineárisan vagy körkörösen növekvő mozgás-
momentuma. Az utóbbi, a folyamatosan nagyobbodó forgásmotívumokból faka-
dóan, vizuálisan növekedési folyamatként érzékelhető. […] Egy hosszabb időtérig 
továbbfejlesztett tematika számára olyan képszervezési alapok szükségesek, 
amelyek szisztematikus elrendezést eredményeznek, ahol a forma és annak színe 
között logikus a kapcsolódás.”14 

Deconstruction

The combinatorial method results in flexibility and the quantitative changeability 
of colour as governing principles, and thus the possibility for creating larger colour 
systems. (Richard Paul Lohse)13

As pointed out in this quote by Swiss painter Richard Paul Lohse, the combinato-
rial method leads to flexibility as a governing rule. And, as also demonstrated by 
the modular order of the series representing Gizella Rákóczy’s system theory, sys-
tems based on the combinatorial approach, indeed, possess an inherent flexibility.  
The last two-part series of the earliest grey tempera works that depict the regula-
tive permutational patterns of deconstruction and connecting four-armed spirals 
(Fig. 30) already reflected on this flexibility within the system. And even prior this 
two-part series, in the script of her 1978 film plan, she suggested that a film created 
by animating the 36 sequences would be the most suitable vehicle for demonstrat-
ing the governing rules and regularities of the system. This is because the short film, 
by animating the subsequent images, would have given striking visual expression to 
the bidirectional nature of the process whereby the four colours of the spiral arms – 
starting “from nothing” – evolve into a system, and then, starting from this elaborate 
system, as a result of the reversal of the process, are dismantled “into nothing”. It 
is this bidirectional (there and back) readability that lends the system its flexibility. 
What this means, in reference to Rákóczy’s image surfaces, is that the governing 
processes of her system theory have the capacity to work in both directions, and, 
in consequence, the nuclear units and spiral arms that come to life on her image 
surfaces can not only form spectacular structures according to these principles, 
but – as a result of the reversibility of these processes – also systematically unravel 
and return to their starting point. As a result of this reversibility and the consequent 
deconstruction, each image surface has the capacity to transform its visible struc-
tures into a visually empty “nothingness”, and, then, starting from that vacant surface, 
in accordance with the given organizational principles, evolve back into a complex 
image-system.

“In the early ‘50s, Lohse designs a series of motifs based on rotation around an axis 
or central point, in which – through a development of surfaces progressively orig-
inating from the basic module – a modular order is partially achieved. Together 
with these image building initiatives, arises a momentum that – originating from the 
inside, from a central core, and growing in a linear or circular fashion – mobilizes 
groups of elements that expand towards the edges of the image field. The latter, 
resulting from the motifs of gradually increasing rotation, can be visually perceived 
as a process of growth. […] Developing the thematic further into more expansive 
time-space requires image-building foundations that result in a systematic order, 
where a form and its colour are logically connected.14 

With reference to Rákóczy’s image surfaces, Lohse’s expectations come to life on 
multiple levels. Of her grey tempera paintings, this expansion of sets of elements 
from a central core outward, towards the edges of the image field, is first evident 

13
Richard Paul Lohse:  
A színsorozat elve. In: Richard 
Paul Lohse: Moduláris 
rendszerek. Kiállítási 
katalógus. (Szerk. Bernhard 
Holeczek, Byron James és 
mások.) Nemzetközi Szín és 
Fény Alapítvány, Richard Paul 
Lohse-Stiftung, Wilhelm-
Hack-Museum, Budapest–
Zürich–Ludwigshafen am 
Rhein, 1992. 14. 

14
Richard Paul Lohse: Moduláris 
rendszerek. Kiállítási 
katalógus. (Szerk. Bernhard 
Holeczek, Byron James és 
mások.) Nemzetközi Szín és 
Fény Alapítvány, Richard Paul 
Lohse-Stiftung, Wilhelm-
Hack-Museum, Budapest–
Zürich–Ludwigshafen am 
Rhein, 1992. 76.

13
Richard Paul Lohse: “A 
színsorozat elve” [The 
Principle of Colour Series]. In: 
Richard Paul Lohse: Moduláris 
rendszerek. [Modular Orders]. 
Exhibition Catalogue. (Eds. 
Bernhard Holeczek, Byron 
James, and others) Nemzetközi 
Szín és Fény Alapítvány, Richard 
Paul Lohse-Stiftung, Wilhelm-
Hack-Museum, Budapest–
Zürich–Ludwigshafen am Rhein, 
1992. 14.

14
Richard Paul Lohse: Moduláris 
rendszerek. [Modular Orders]. 
Exhibition Catalogue. (Eds. 
Bernhard Holeczek, Byron 
James, and others) Nemzetközi 
Szín és Fény Alapítvány, Richard 
Paul Lohse-Stiftung, Wilhelm-
Hack-Museum, Budapest–
Zürich–Ludwigshafen am Rhein, 
1992. 76.
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Lohse elvárásai Rákóczy képfelületeihez kapcsolódóan több szinten is megele-
venednek. A magból kifelé történő és a kép szélei felé bővülő elemcsoportok 
általi építkezést elsőként a szürke temperasorozatok közül az 1979-ben készült 
6 N című festmény szerkesztési elve mutatta (16. kép). Majd a szürkéről a színes 
tempera használatára áttérve az egyszínű, kék spirálmag jobb és bal irányú for-
gásait leképező 11 lapos minisorozat (19. kép) és az 1980-ban készült 6 négyszínű 
(sárga, vörös, zöld, kék) spirálmag permutációit összegző színes temperafest-
mény (18. kép) kompozíciós megoldásai vitték tovább ezt a szerkesztési elvet. 

Az 1982−es Rendszer I–XV. című szerigráfiasorozat (20. kép) kompozíciós rendje 
pedig már egy egész sorozatra kiterjeszti a magból kifelé, a kép szélei felé tör-
ténő építkezés sémáját. A sorozat lapjainak rendezési forgatókönyve által a 15 
lapból egy 3×5 lapos, átlósan szimmetrikus téglalap rendezhető el. A téglalap 
közepén, az átlók találkozási pontjában a rendszer teljes, 6 darab négyszínű spi-
rálmag permutációját összegző XV. lapja, míg a téglalap négy sarkában, az átlók 
végpontjain a lebontódás eredményeként létrejött négy egyszínű spirálmag 
kapott helyet. A 15 lapot elrendező szerkesztési elv következtében a képfelület 
rendszere szintén két irányban képes működni. A téglalap sarkain elhelyezett 
négy egyszínű spirálmagtól a tábla közepe felé haladva a rendszer permutációk 
általi épülése, a középpontból a sarkok felé haladva pedig a permutációk általi 
lebontódás folyamata követhető végig. 

A rendszerszintű bontás legbonyolultabb és egyben leggrandiózusabb tempe-
rasorozatának 24 tábláját 1995–1996 folyamán festette meg Rákóczy 144 N cím-
mel (31. kép). A 24 lap felületén a 144 spirálmag a következő metodika alapján 
bontódik le: a rendszer kiindulási alapja most is a Rákóczy által használt négy 
szín. A 24 lapból 6 lapfelületen a sárga, 6 lapfelületen a vörös, 6 lapfelületen a 
zöld és 6 lapfelületen a kék belső magból kiindulva lesznek a négyszínű magegy-
ségek lebontva, mindez számszerűsítve: 6 × 4=24. Az egyes lapok felületein  
6 spirálmag lebontódása megy végbe, így a 24 lapon összesen 6 × 24=144 spi-
rálmag lebontása követhető végig. A bontási folyamat a négy szín mindegyikét 
hordozó négyzetekből indul ki, és a bontás következtében a kiindulási négyzet 
körül mindig kirajzolódik egy 3 × 3-as rendszerű kettes és hármas színkapcsola-
tokat mutató nagyobb négyzet is. A bontási metodika egy másik típusa követ-
hető végig az 1981-ben megkezdett 360 N fele című 12 részes temperasorozaton  
(32. kép), amelynek elkészült lapjai grandiózus képfelületté állnak össze, ám a 
sorozat folyatására a későbbiekben nem került sor. 

A bontás/visszabontás gyakorlatában Rákóczy az egyes képfelületek belső szer-
kesztési és kompozíciós sémáit meghaladva idővel egész sorozatok képfelületei- 
nek visszabontásáig jutott el. Így többek között 1994–1997 között megfestette 
az 1980-ban megkezdett, de sorozatként csak később befejezett 4 szín 4 tónus 
című temperasorozat (21. kép) színárnyalatokra történő visszabontását. A sorozat 
négy temperatábláján (32. kép) a 4 szín 4 tónusfokozatával azokat az erővona-
lakat festette ki, amelyek az 1980-ban megkezdett sorozat képstruktúráiban (22. 
kép) a rendszerösszefüggések sűrűjében láthatók. 

3 × 3=9 N (2 rész) | 3 × 3=9 N  
(2 parts), 1980, tempera, papír |  
tempera on paper, 87 × 87 cm 
(30. kép | Fig. 30)
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4 szín 4 tónus szintrebontása 
(4 rész) | Deconstruction of 4 
Colours 4 Tones to Subsequent 
Levels (4 parts), 1994, tempera, 
papír | tempera on paper, 
egyenként | each 136 × 136 cm 
(32. kép | Fig 32)

360 N fele (12 rész) | Half of 360 N (12 parts), 1981, tempera, papír | tempera on paper, egyenként | each 130 × 80 cm (33. kép | Fig 33)

144 N (24 rész) | 144 N (24 parts), 1995–1996, tempera, papír | tempera on paper, egyenként | each 178 × 119 cm (31. kép | Fig 31)

in the principle of construction seen in 6 N from 1979 (Fig. 16). Subsequently, as the 
artist switched from grey to colour tempera, this principle of construction was car-
ried further in the compositional solutions of her 11-part miniseries depicting the left 
and right rotation of a blue, monochrome spiral nucleus (Fig. 19) and her tempera 
painting, from 1980, summarizing the permutational possibilities of 6 quadricolour 
(yellow, red, green, blue) spiral nuclei (Fig. 18). 

The compositional order of her 1982 serigraph series System I–XV (Fig. 20) expands 
this scheme of outward construction to an entire series. As per the script that 
describes the order in which the individual sheets of the series are to be positioned, 
from the 15 sheets, a 3 × 5, flat, diagonally symmetrical rectangle can be created. 
At the centre of the rectangle, at the meeting point of the diagonals, we find 
sheet XV, which summarizes the possible permutations of the 6 quadricolour spiral 
nuclei, while, in the four corners of the rectangle, at the endpoints of the diagonal 
lines, four monochrome spiral nuclei – created by the deconstruction process – 
are positioned. As a result of the construction pattern according to which the 15 
sheets are arranged, the system presented on the image surface can work in both 
directions. Moving from the four monochrome spiral nuclei towards the centre of 
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A 256 N sorozat egy 
lapjának szétbontása I. | 
Deconstruction of a Single 
Sheet of Series 256 N I, 2011, 
akvarell, papír | aquarelle on 
paper, 135 × 135 cm (34. a kép | 
Fig. 34 a)

the spread, we see the construction of the system through permutations, while, 
progressing from the centre towards the corners, the process of deconstruction 
through permutations can be observed. 

The 24 panels of the most complex and grandiose tempera series of systematic 
deconstruction were painted by the artist in 1995–1996 with the title 144 N (Fig. 31). 
On the surfaces of the 24 sheets, the 144 spiral nuclei are dismantled according 
to the following method: the starting point of the system is once again Rákóczy’s 
four colours. Of the 24 sheets, the quadricolour nuclear units are deconstructed on 
6 sheet surfaces per colour (6 ×4=24). In each sheet, 6 spiral cores are dismantled, 
which means that, in 24 sheets, the deconstruction process of a total of 6 × 24=144 
spiral cores can be observed. As a result of the deconstruction process – which 
always starts with the square that contains all 4 colours – the starting square is 
surrounded by a larger square showing double and triple colour combinations in 
a 3 × 3 system. Another type of deconstruction method is demonstrated in 12-part 
tempera series entitled Half of 360 N (Fig. 32), which the artist began working on in 
1981, and whose sheets comprise a grandiose image surface. The series, however, 
was never completed. 

A temperafelületek képtereken belüli és az adott képrendszereken kívüli le- és 
visszabontási folyamatainak lezárulását követően a festő az akvarellsorozatok 
felületeinek lebontásába is belekezdett. Az akvarellbontások közül 2012-től 
kezdtek készülni a 256 N I. és a 256 N II. című sorozat (34. kép) lapjainak erővo-
nalait kiemelő Párhuzamos bontás egyre halványuló táblái (35. kép). De ugyan-
ebben az időszakban készült az életmű legradikálisabb darabjaként számontart-
ható 256 N szintre bontásának I. táblája is (36. kép). Az egymásra helyezett tónus-
rétegekből létrejött, leheletfinom halványságú transzparens, monokróm felület 
azonban nemcsak az akvarelltechnika mesteri kezeléséről tesz tanúbizonyságot, 
hanem egyben a már említett visszabontási folyamat végeredményeként lét-
rejövő, képileg „semmivé” vált felület legtökéletesebb megelevenedése is az 
életműben.

A „bontások” képfelületein tökéletesen nyomon követhető az a munkametó-
dus, ami a képek készülési folyamatát tekintve leginkább Agnes Martin fes-
tői gyakorlatával állítható párhuzamba. Rákóczy a képek festését megelő-
zően a készülő kép rendszerének alapjait és a képen ábrázolt spirálkarok és 
spirálmagok permutációit elsőként egy négyzethálós lapra szerkesztette ki, 

A 256 N sorozat egy 
lapjának szétbontása II. | 
Deconstruction of a Single 
Sheet of Series 256 N II, 2011, 
akvarell, papír | aquarelle on 
paper, 135 × 135 cm (34. b kép |  
Fig. 34 b)
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Párhuzamos bontás sorozat | Parallel Deconstruction, 2014, akvarell, papír | aquarelle  
on paper, 135 × 135 cm (35. kép | Fig. 35)

In her practice of construction and deconstruction, Rákóczy moved beyond the 
internal structural and compositional schemes of individual image surfaces, and, 
in time, began deconstructing the image surfaces of entire series. In this way, 
between 1994 and 1997, she deconstructed the tempera series 4 Colours, 4 Tones 
– which she had begun in 1980, but only later completed as a series – (Fig. 21) into 
different shades of colour. On the four tempera panels of the series (Fig. 32) she 
used the 4 tonal gradations of the 4 colours to paint the lines of force that had been 
visible in the image structures of the series begun in 1980 (Fig. 22) within the densely 
packed correlations of the system. 

Having completed the processes of deconstruction within the image spaces of 
the tempera paintings and outside the given image systems, the painter also began 
unravelling the surfaces of her aquarelle series. Rákóczy, as of 2012, began to paint 
the increasingly fading panels of Parallel Deconstruction (Fig. 35), which highlighted 
the lines of force visible on the sheets of the series 256 N I and II (Fig. 34). It was also 
during this period that the first deconstruction panel (I) of 256 N – considered to 
be the most radical work of the œuvre – was created (Fig. 36). The delicately pale, 
transparent, monochrome surface created from superimposed layers of tones not 

majd az elkészülést követően a négyzethálós lapokon kiszerkesztett struktú-
rákat a négyzetes alakú akvarell-lapokon ceruzával megrajzolta. Az akvarell- 
lapokon azonban már csak azoknak az alakzatoknak a ceruzával rajzolt határoló 
vonalai láthatók, amelyek az egyes spirálalakzatokat megjelenítik. Az alakzatok 
grafitceruzával egymásra rajzolt vonalrendszere pedig rácsszerkezetűre osztja  
a négyzet alakú képtereket. Az alakzatok határait jelölő ceruzavonalak csakúgy a  
kompozíció elengedhetetlen részét képezik, mint Agnes Martin festményeinek 
rácshálói (grids). Az akvarellpapír felületének porózussága pedig ugyanúgy 
némileg elmosódottá teszi a ceruzával húzott vonalakat, mint ahogyan az a 
Martin vászonfelületein ceruzával megrajzolt rácsszerkezetek esetében törté-
nik. A grafittal rajzolt négyzethálós képrendszerek születése elképzelhetetlen 
a ceruzahegyezés mindennapi rituáléja nélkül, amit Rákóczy mindvégig sziké-
vel, Martin pedig hegyezővel végzett. 
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Párhuzamos bontás sorozat | 
Parallel Deconstruction, 2014, 
akvarell, papír | aquarelle on 
paper, 135 × 135 cm

Párhuzamos bontás sorozat | 
Parallel Deconstruction, 2014, 
akvarell, papír | aquarelle on 
paper, 135 × 135 cm

only attests to the artist’s masterful handling of the aquarelle technique, but repre-
sents, within the œuvre, the most perfect reincarnation of the image surface that, as 
the ultimate result of the aforementioned deconstruction process, turns into visual 
“nothingness”. 

The artist’s working method, which can be traced perfectly on the image surfaces 
that show this deconstruction process, is – in terms of the creation process of the 
images – most comparable to Agnes Martin’s painting practice. Rákóczy, before 
painting each work, laid out the foundations of the system and the permutations of 
spiral arms and nuclei to be depicted in the planned painting by drawing a draft on 
gridded sheets. Then the finished, sketched out structures were drawn by graphite 
pencil on square-shaped aquarelle paper. On the aquarelle sheets, only those pen-
cil outlines were visible that represented the individual spiral shapes. The resulting 
system of superimposed, pencil-drawn lines segments the square-shaped image 
fields, giving them a gridded structure. These pencil lines, marking the boundaries 
of the shapes, were integral parts of the composition, just as the grids in Agnes 
Martin’s paintings. The porousness of the aquarelle paper results in the blurring of 
pencil lines, similarly to what happens to the grid structures on Martin’s canvases. 
The birth of graphite-drawn gridded image systems is, of course, unimaginable 
without the everyday ritual of pencil sharpening, which Rákóczy performed with  
a scalpel and Martin with a pencil sharpener. 

Párhuzamos bontás sorozat | 
Parallel Deconstruction, 2014, 
akvarell, papír | aquarelle on 
paper, 135 × 135 cm
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Transzparens labirintus

„Amikor a görögök a létet apeironként, határolatlanként határozták meg, kész-
tetve érezték magukat, hogy a határt, az alakot, az eidoszt olyasvalaminek 
ismerjék el, ami a fenomént megakadályozza abban, hogy szétfolyjon a határ-
talanban. Amennyiben mármost a számot határt szabó faktornak tekintjük, úgy 
ez a feltétlenül érvényes ontológiai rend kifejezőjévé válik.” (Ernesto Grassi)15

A világ forgása, a szubjektum egyéni ritmusa, sőt az egész kozmosz össze-
függésrendszere is kifejezhető számokban. Mindezt természetes állapotnak 
tekintjük annak ellenére, hogy a számok – filozófiai értelemben – az időn és a 
téren kívül léteznek. Ennek ellenére a görög bölcselet már évezredekkel ezelőtt 

„határt szabó faktorként” s ezzel együtt „az ontológiai rend kifejezőjeként” tekin-
tett a számokra. Rákóczy Gizella festészete hosszú évtizedekig szoros össze-
függésben állt a számok bizonyos rendszerével. A négykarú spirálok magjából 
kiindulva kombinatorikai módon a festészet nyelvére leképezhető rendszert állí-
tott fel. Két évtizeden keresztül készült papíralapú tempera-, illetve szitanyomat-
munkái rendszerelméletének matematikai összefüggéseit tükrözik vissza. 

A négykarú spirálok számtörvényeinek temperaképeit 1998 után az akvarell 
váltotta fel, és a technikával kapcsolatos rövid útkeresést követően a művész 
a transzparens matéria tónusárnyalatait Fibonacci lineáris rekurzív sorozatának 
matematikai képlete szerint kezdte el rétegezni. Az ismétlődő lépésekből álló 
műveletsorozat törvénye révén 2-től egészen 168 rétegnyi festék helyezhető 
egymás fölé. A Rákóczy Gizella által kikísérletezett technikának köszönhetően 
azonban a nagyon sok egymás fölé helyezett réteg is homogén, ragyogóan 
áttetsző színmezőket eredményezett. A sorozat által pontosan meghatározott 
módon egymást fedő színsávok elrendezései minden esetben négyzethálós 
képszerkezeteket hoztak létre. 

A spirálkarok permutációit megjelenítő akvarellsorozatokkal párhuzamosan 
azonban egy másik problémakör is mindvégig foglalkoztatta a művészt, neve-
zetesen az évkör, vagyis a krétai vonalú labirintus problémája. A labirintus mint 
évezredes mitikus geometriai forma az emberiség jól ismert hivatkozási szim-
bóluma. Sőt úgy is mondhatnánk, hogy a forma örökérvényű, csupán a történeti, 
lingvisztikai konnotáció változott az évszázadok folyamán. „Minden labirintus 
voltaképpen titkos írás, amelyeket két- vagy háromdimenziós térben ábrázoltak, 
lehetséges tehát, hogy valaki – matematikus vagy gyakorlati lélek tudósa – már 
kidolgozott egy módszert a labirintusok titkosírásainak megfejtésére, deskrip-
tációjára” – írja A labirintusok könyvében Santarcangeli.16 Mindez első pillanatra 
távolinak tűnik Rákóczy korábbi képfelületeinek szám- és permutációs törvény-
szerűségeket leképező képrendszereitől, de ha a labirintus centrumában egye-
sülő spirálkarok metrikus geometriájára koncentrálunk, akkor a Krétai vonalú 
labirintus sorozatok képei a korábbi festői és matematikai kérdésfelvetések 
összegzéseinek is tekinthetők. A négyzetből kiinduló négypályás krétai rend-
szer egyik lehetséges értelmezéséhez az alábbi gyermekvers vezette el a festőt: 

15
Ernesto Grassi: A szépség 
ókori elmélete [The Theory of 
Beauty in Antiquity]. Tanulmány 
Kiadó, Pécs, 1997. 43.  
(Hungarian transl.:  
Tibor Pongrácz.)

16
Paolo Santarcangeli: A labirin-
tusok könyve. Egy mítosz és 
egy szimbólum története 
[The Book of Labyrinths: The 
Story of a Myth and a Symbol]. 
Gondolat Kiadó, Budapest, 
1970. (Hungarian transl.: Luca 
Karsai.) Quoted by Zsófia Beke 
in Gizella Rákóczy’s exhibition 
catalogue (2007).

15
Ernesto Grassi: A szépség 
ókori elmélete. Tanulmány 
Kiadó, Pécs, 1997. 43.  
(Ford. Pongrácz Tibor.)

16
Paolo Santarcangeli: A labirin-
tusok könyve. Egy mítosz és 
egy szimbólum története. 
Gondolat Kiadó, Budapest, 
1970. (Ford. Karsai Luca.) Idézi: 
Beke Zsófia Rákóczy Gizella 
kiállítási katalógusában (2007).

Transparent labyrinth

“When the Greeks defined existence as apeiron, meaning limitless or boundless, 
they felt prompted to recognize the limited form, or eidos, as something that pre-
vents phenomena from dissolving into boundlessness. Insofar as we regard the 
number as a boundary- or limit-setting factor, it becomes an expression of an 
unconditionally valid ontological order.” (Ernesto Grassi)15

The turning of the world, the unique rhythm of the subject, and even the workings 
of the entire cosmos can be expressed in numbers. We regard this as the natural 
state of things, even if numbers – philosophically speaking – exist outside time and 
space. In spite of all this, Greek philosophers, thousands of years ago, considered 
numbers as a “boundary- or limit-setting factor” and “an expression of an uncondi-
tionally valid ontological order”. Gizella Rákóczy’s art, for many decades, was closely 
linked to a certain numerical system. Starting from the nuclei of four-armed spirals, 
she used the combinatorial method to establish a system that was translatable to 
the language of painting. Her paper-based tempera works and silkscreen prints, 
created over a span of two decades, reflect the mathematical correlations of her 
system theory. 

The tempera paintings representing the numerical laws of four-armed spirals, after 
1998, gave way to aquarelles. Following a brief period of experimental path finding 
with the technique, she began to layer the gradually changing colour tones of this 
transparent material in accordance with the mathematical formula of Fibonacci’s lin-
ear recursive sequence. Through the laws of the sequence of repeated steps, paint 
can be superimposed in layers numbering anywhere from 2 to 168. Thanks to the 
technique perfected by Gizella Rákóczy, however, even a great number of super-
imposed layers produced a homogeneous, brilliantly translucent colour fields. The 
arrangements consisting of bands of colour covering one another in the precise 
manner dictated by the sequence, in every case, created gridded image structures. 

In parallel to the aquarelle series depicting the permutations of spiral arms, the art-
ist maintained continued interest in another problematic: namely that of the yearly 
cycle and the Cretan Labyrinth. The labyrinth, which has been a mythical geometric 
form for millennia, has been a well-known referential symbol throughout the his-
tory of humanity. One might even say that the form is eternal, only the historical 
and linguistic connotations associated with it have changed through the centuries. 
As Santarcangeli puts it in his Book of Labyrinths: “Every labyrinth is, in essence, a 
kind of cypher, written in two- or three-dimensional space. Therefore, it is possible 
that there exists someone – a mathematician or a scientist familiar with the prac-
tical workings of the soul – who has already developed a method for deciphering 
the secret language of labyrinths.”16 At first glance, all this seems a bit far removed 
from Rákóczy’s systems mapping the numerical and permutational laws of her ear-
lier image surfaces. If we concentrate on the metric geometry of the spiral arms 
that unite in the central point of the labyrinth, however, the images of the Cretan 
Labyrinth series can be regarded as a summation of her previous explorations of 
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„Kerek élet fája, szép tizenkét ága. Szép tizenkét ágán ötvenkét virága. Ötvenkét 
virágán hét gyöngy levelecske. Gyöngy levelecskéin huszonnégy erecske.”  
A négyzethálós lapra kiszerkesztett labirintus pályáiról a vers által jelölt számok 
értelmében egy teljes évkör olvasható le: a Föld Nap körül megtett pályájának 
csillagászati évet kitevő 365 napja, 52 hete, azok 7 napja és a napok 24 órája, 
vagyis az objektív és szubjektív idő minden számmal definiálható egysége.  
A labirintussorozat 12 N című változatának egyes lapjain két-két színkapcsolat 
jelenik meg, a 24 N sorozat négypályás évkörein pedig már minden esetben 
négy színnel operált a művész. 

A krétai vonalú labirintusformában Rákóczy elméleti kutatásainak és rendszer- 
elméletének szinte minden szála egyesül. A rendszerelmélet egyik sarkalatos 
pontját a kétirányúságból következő flexibilitás adja, amely a labirintusok vonat-
kozásában úgy jelenik meg, hogy a négykarú spirálok karjainak folytatásaiként 
kirajzolódó „útvonalak” a rendszeren belül kétirányú járatokként működnek.  
A spirálkarok összetalálkozásainak négyezete, a spirálmag (nucleus), amelynek 
negyedei a korábbiakban mindig tónusárnyalatokkal vagy a négy színnel töltőd-
tek ki, most „üres” négyzetes mezőkként jelölik a forma kiindulási/végpontját. 
Ezen a ponton térnék vissza arra a korábbi fejezetben utalásként félbehagyott 
gondolatra, amely Rákóczy egy 1983-ban megjelent szövegéhez kapcsolódó 
illusztrációra vonatkozott. A természettudományos vonatkozású sematikus 
ábrarajzzal egy űrkutatási előadásban a napszélenergiák leírását szemléltették.  
A sematikus rajzon (5. ábra) pontosan kivehető, hogy az ábra egy kör centru-
mára szimmetrikus, négykarú spirálforma, amely egy centripetális mozgásfolya-
mat következtében végtelen spirál rajzolatát lenne képes létrehozni. Rákóczy 
tanulmánya nem fűzött részletesebb magyarázatot az ábrához, egyszerűen csak 
gondolatmenete egyik vonatkozó illusztrációjaként közölte azt. Az 1978-as film-
tervhez készült szerigráfiasorozaton, majd az 1980-ban készült 3 × 3=9 N, valamint 
az 1981-as N 15, I–XV. című sorozatban is megjelentek már a rendszerek részei- 
ként olyan „üres négyzetek”, amelyek a szabályszerűségek működési irányától 
függően kezdeti, vagy akár végpontjai is lehettek a folyamatoknak. E tanulmány 
az előző fejezetben úgy utalt minderre, hogy a permutálódási folyamatok két-
irányúságából következően a felépült struktúrák a képileg kiüresített „semmiig” 
képesek visszabontódni, majd a kiüresített „semmiből” visszafordulva a törvény-
szerűségek által ismét komplex rendszerekké szerveződni. 

Az életmű jelen idejű rekonstrukciója során már felfejthetetlen az a lélektani pil-
lanat, a spirálkarokkal kapcsolatos nyughatatlan kutatószenvedély azon momen-
tuma, amikor a művész számára elérkezett az a felismerés, hogy a spirál olyan 
alakzat, amely a valós téridő-tapasztalatból elindítva a világegyetem végtelen 
terének bármely pontjáig képes folytatódni. Az 1983-ban közreadott űrkutatási 
ábra azonban már ennek a felismerésnek a margójára írható. Az évekig formá-
lódó rendszerelmélet számokkal és képletekkel megragadható matematikai 
törvényszerűségeinek egyetemes vonatkozásai pedig művészi és spirituális 
értelemben is egyre közelebb vitték Rákóczyt ehhez a végtelen térhez. Idővel a 
festett képfelületek is e metafizikai értelemben vett, valós téridő-dimenzióból 

painting-related and mathematical problematics. The painter was led to one of the 
possible interpretations of the Cretan system, which originates from a square and 
bears four fields or segments, by the following children’s verse: “A round tree of life 
and its twelve beautiful branches. Its beautiful twelve branches bearing fifty-two 
flowers. Its fifty-two flowers bearing seven pearly leaves. Its pearly leaves bearing 
twenty-four veins.” In accordance with the numbers in the poem – from the paths 
of the labyrinth laid out on a gridded sheet – an entire cycle of the year can be read: 
one complete astronomical year consisting of the 365 days it takes for the Earth 
to circle around Sun, which makes 52 weeks, with each week composed of 7 days, 
and each day of 24 hours. In other words, we are presented with every numerically 
definable unit of objective and subjective time. In the labyrinth series entitled 12 N, 
two colours per sheet were used, while in the four-field year cycles of her series  
24 N, the artist operated with four colours in every instance.

In the form of the Cretan labyrinth, almost every thread of Rákóczy’s theoretical 
research and system theory come together. One of the cardinal points of the art-
ist’s theory is the flexibility that results from its bidirectionality, which, in the case 
of these labyrinths, manifests in the bidirectionality of the “paths” (formed from the 
extended arms of the quadruple spirals) within the system. The square where the 
spiral arms meet (the nucleus), whose quarters were previously filled in with four 
colours or different tones of the same colour, now signify the starting/end point 
of the form as an “empty” quadrate field. At this point, I would like to refer back 
to a thought briefly touched on in the previous chapter regarding an illustration 
featured in Rákóczy’s text published in 1983. This schematic diagram with scientific 
implications was used to demonstrate the properties of solar and wind energy in 
a presentation on space research. The drawing (Diagram 5) clearly depicts a four-
armed spiral symmetric to the centre of a circle. As a result of centripetal move-
ment, this figure has the capacity of creating an infinite spiral pattern. In Rákóczy’s 
paper, no specific comments were added to the diagram; it was simply shown as 
a relevant illustration of her line of reasoning. The system depicted in the serigraph 
series created for the 1978 film plan, as well as the series entitled 3 × 3=9 N (1980) 
and N 15, I–XV (1981), already contained “empty squares”, which, depending on the 
operational direction of the governing laws, can constitute the starting point or 
endpoint of the process. In the previous chapter, this was described as the capacity 
of the structures to deconstruct – as a result of the bidirectional nature of the per-
mutational processes – to a visually emptied out “nothingness” and then, switching 
to reverse, once again assume gradually increasing complexity in accordance with 
the rules of the system. 

In present attempts at reconstructing the œuvre, it is no longer possible to pinpoint 
the moment – the specific instant in the artist’s restless, impassioned exploration of 
the four-armed spiral – when she realized that the spiral is a shape that, starting from 
an experience of real spacetime, can extend to any point in the infinite expanse of 
the universe. The space research diagram, published in 1983, however, can already 
be chalked up to this recognition. The universal implications of the mathemati-
cal laws of Rákóczy’s gradually developed system theory, which are expressible 
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láthatatlan végtelen tér felé törekedtek. A rendszerelmélet törvényszerűségei 
által létrehozott felületeken lezajló folyamatok a keletkezés és a fejlődés vetü-
leteinek képi megfogalmazása közben több képi alakzatban is utalást tettek az 
isteni „creatio ex nihilo” folyamatára. A német skolasztikus Albertus Magnus 
képlete szerint „creatio est factio alicuius de nihilo”17 (a teremtés valaminek  
a semmiből való létrehozása). A semmiből való létrehozás képi reprezentáci-
ója egyes esetekben szó szerint valósul meg, gondoljunk csak a Rendszer I–XV. 
című sorozat négy sarokpontjának „üres” négyzeteire, vagy akár a rendszerel-
méletet megelevenítő filmterv 1980-as temperasorozatának (14. kép) „üres” kiin-
dulási négyzetére, amelyből a rendszer megteremtődik. Ezek a láthatón túlra 
merészkedő „üres” képfelületek a „semmiből teremtés” folyamatát mintegy  
a képi létteremtésbe ágyazzák. Az idő haladtával pedig nemcsak a számok és 
permutációk összefüggéseiként leképezhető egyetemes rend képi reprezen-
tálása és a reprezentációk szakrális konnotációja, de a látható és a láthatatlan 
közötti tér képi ábrázolása is egyre fontosabbá vált Rákóczy számára. Ebben a 
térben megy végbe a kép felületének kiüresedése, itt érhető tetten a kétirányú 
folyamat és annak végtelensége, itt bontódik a látható láthatatlanná, és itt épül 
fel a láthatatlanból a látható. Ez a tér az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég tere. 

A láthatatlanság irányába haladó bontás folyamatának első önálló képi manifesz-
tációját a 256 N szintrebontása I. (36. kép) című tábla mutatja. Majd a művész 
életében megkezdett legutolsó labirintussorozat elkészült lapjainak felületei 
(37. kép) már nem a bontási folyamat következtében, hanem saját belső logi-
kájuk révén haladnak a láthatatlanság felé. A négy szín (sárga, vörös, zöld, kék) 
egymásra rétegzett egyes tónusfokozatai transzparens útvonalakat rajzoltak a 
labirintusok belsejében, és a spirálformák középpontjaiból elmaradtak az üres 
négyzetek… 

Mert kozmikus rend van. „A törvény minden dimenzióra vonatkozik.”18 

through numbers and formulas, brought her ever closer – both in the artistic and 
spiritual sense – to infinity. In time, her painted image surfaces, too, strove towards 
this infinite space, which points beyond our everyday, three-dimensional reality to 
the metaphysical plane. The processes unfolding on the surfaces produced by the 
regulative patterns of the system theory – in the midst of visually expressing the 
various aspects of becoming and evolving – made references through a number 
of visual formations to the divine process of creatio ex nihilo. According to the 
formula of German scholar Albertus Magnus, “creatio est factio alicuius de nihilo”17 
(creation is the act of making something out of nothing). The visual representation 
of creating something from nothing is, in some cases, realized in the artist’s works 
quite literally; it is enough to think here of the “empty” squares of the four corners 
depicted in System I–XV, or the “empty” squares serving as the starting point for 
the construction of the system in Rákóczy’s tempera series created for the film plan 
15 N (Fig. 14). These “empty” image surfaces, which boldly venture beyond the vis-
ible world, embed the process of making something from nothing in the creation 
of existence through the image. Over time, in addition to the visual representation 
of a universal order expressible through correlations between numbers and per-
mutations – as well as the sacred connotations of this representation – the visual 
depiction of the space between the visible and the invisible also gained increasing 
importance for Rákóczy. It is in this space that the surface of the image empties out, 
that the bidirectional process and its infinite character become manifest; it is here 
that the visible is deconstructed into the invisible, which then is reconstructed into 
the visible. This is the space of Alpha and the Omega, of the beginning and the end. 

The first visual manifestation of deconstruction, progressing towards invisibility, is 
presented by the panel entitled Deconstruction of 256 N to Subsequent Levels  
(Fig. 36). The completed surfaces of the final labyrinth series the artist set off to cre-
ate in her life (Fig. 37) advance towards invisibility not as a result of a deconstruction 
process, but in accordance with their own inner logic. The superimposed layers of 
tonal gradations of the four colours (yellow, red, blue, green) create transparent paths 
inside the labyrinth and the spiral forms have lost the empty squares in their centre… 

Because there is cosmic order. “The laws pertain to all dimensions.”18 
17
Albertus Magnus: Summa de 
creaturis, I. qu. 1. art. 2: Opera, 
vol. XVII. 2. 

18
Richard Paul Lohse: 

“Fejlődésvonal 1943–1988” [Line 
of Development 1943–1988]. In: 
Richard Paul Lohse: Moduláris 
rendszerek. [Modular Orders]. 
Exhibition Catalogue. (Eds. 
Bernhard Holeczek, Byron 
James, and others) Nemzetközi 
Szín és Fény Alapítvány, Richard 
Paul Lohse-Stiftung, Wilhelm-
Hack-Museum, Budapest–
Zürich–Ludwigshafen am  
Rhein, 1992. 72.

18
Richard Paul Lohse: 
Fejlődésvonal 1943–1988. In: 
Richard Paul Lohse: Moduláris 
rendszerek. Kiállítási 
katalógus. (Szerk. Bernhard 
Holeczek, Byron James és 
mások.) Nemzetközi Szín és 
Fény Alapítvány, Richard Paul 
Lohse-Stiftung, Wilhelm-
Hack-Museum, Budapest–
Zürich–Ludwigshafen am 
Rhein, 1992. 72.



114 115

256 N szintrebontása I. | Deconstruction of 256 N to Subsequent Levels I, 2011,  
akvarell, papír | aquarelle on paper, 135 × 135 cm (36. kép | Fig. 36)

256 N szintrebontása I. (részletek) | Deconstruction of 256 N to Subsequent Levels, I (details), 2011, 
akvarell, papír | aquarelle on paper
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Krétai vonalú 
labirintus=évkör,  
(2 szín) | Cretan 
Labyrinth=Cycle of the 
Year (2 Colours), 2007, 
akvarell, papír |  
aquarelle on paper, 
egyenként | each 
132,5 × 132,5 cm
(39. kép | Fig. 39)
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Krétai vonalú labirintus=évkör, (2 szín), (részlet) | Cretan Labyrinth=Cycle of the Year  
(2 Colours), (detail), 2007, akvarell, papír | aquarelle on paper, 132,5 × 132,5 cm

Krétai vonalú labirintus=évkör, (2 szín), (részlet) | Cretan Labyrinth=Cycle of the Year  
(2 Colours), (detail), 2007, akvarell, papír | aquarelle on paper, 132,5 × 132,5 cm
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Krétai vonalú labirintus=évkör, (2 szín), (részlet) | Cretan Labyrinth=Cycle of the Year  
(2 Colours), (detail), 2007, akvarell, papír | aquarelle on paper, 132,5 × 132,5 cm

Krétai vonalú labirintus=évkör, (2 szín), (részlet) | Cretan Labyrinth=Cycle of the Year  
(2 Colours), (detail), 2007, akvarell, papír | aquarelle on paper, 132,5 × 132,5 cm
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Krétai vonalú labirintus=évkör, (2 szín), (részlet) | Cretan Labyrinth=Cycle of the Year  
(2 Colours), (detail), 2007, akvarell, papír | aquarelle on paper, 132,5 × 132,5 cm

Krétai vonalú labirintus=évkör, (2 szín), (részlet) | Cretan Labyrinth=Cycle of the Year  
(2 Colours), (detail), 2007, akvarell, papír | aquarelle on paper, 132,5 × 132,5 cm



96 N (96 rész) | 96 N (96 parts), 1998, akvarell, papír | 
aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm
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A 96 N (96 rész) | 96 N (96 parts), 1998 
című sorozat akvarell-lapjaira komponált 
négyosztású spirálmagok rendeződéseinek 
kiszerkesztése. | The series entitled 96 N 
consists of the arrangements of four-armed 
spiral cores composed in aquarelle on paper.

Budapest Galéria | Budapest Gallery, 2005
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96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm 96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm
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96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm 96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm
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96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm 96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm
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96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm 96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm
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96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm 96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm
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96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm 96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm
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96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm 96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm
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96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm 96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm
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96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm 96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm
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96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm 96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm
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96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm 96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm
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96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm 96 N (96 rész, részlet) | 96 N (96 parts, detail), 1998, akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each 62,5 × 62,5 cm
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Transzparens labirintus | Transparent Labyrinth, befejezetlen sorozat | unfinished series, 2015,  
akvarell, papír | aquarelle on paper, egyenként | each, 135 × 135 cm (37. kép | Fig. 37)
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Transzparens labirintus | Transparent Labyrinth, befejezetlen sorozat | unfinished series, 2015,  
akvarell, papír | aquarelle on paper, 135 × 135 cm

Transzparens labirintus | Transparent Labyrinth, befejezetlen sorozat | unfinished series, 2015,  
akvarell, papír | aquarelle on paper, 135 × 135 cm
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Transzparens labirintus | Transparent Labyrinth, befejezetlen sorozat | unfinished series, 2015,  
akvarell, papír | aquarelle on paper, 135 × 135 cm

Transzparens labirintus | Transparent Labyrinth, befejezetlen sorozat | unfinished series, 2015,  
akvarell, papír | aquarelle on paper, 135 × 135 cm
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Transzparens labirintus | Transparent Labyrinth, befejezetlen sorozat | unfinished series, 2015,  
akvarell, papír | aquarelle on paper, 135 × 135 cm

Transzparens labirintus | Transparent Labyrinth, befejezetlen sorozat | unfinished series, 2015,  
akvarell, papír | aquarelle on paper, 135 × 135 cm
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Transzparens labirintus | Transparent Labyrinth, befejezetlen sorozat | unfinished series, 2015,  
akvarell, papír | aquarelle on paper, 135 × 135 cm

Transzparens labirintus | Transparent Labyrinth, befejezetlen sorozat | unfinished series, 2015,  
akvarell, papír | aquarelle on paper, 135 × 135 cm
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Transzparens labirintus | Transparent Labyrinth, befejezetlen sorozat | unfinished series, 2015,  
akvarell, papír | aquarelle on paper, 135 × 135 cm

Transzparens labirintus | Transparent Labyrinth, befejezetlen sorozat | unfinished series, 2015,  
akvarell, papír | aquarelle on paper, 135 × 135 cm
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Transzparens labirintus | Transparent Labyrinth, befejezetlen sorozat | unfinished series, 2015,  
akvarell, papír | aquarelle on paper, 135 × 135 cm

Transzparens labirintus | Transparent Labyrinth, befejezetlen sorozat | unfinished series, 2015,  
akvarell, papír | aquarelle on paper, 135 × 135 cm
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Transzparens labirintus | Transparent Labyrinth, befejezetlen sorozat | unfinished series, 2015,  
akvarell, papír | aquarelle on paper, 135 × 135 cm

Transzparens labirintus | Transparent Labyrinth, befejezetlen sorozat | unfinished series, 2015,  
akvarell, papír | aquarelle on paper, 135 × 135 cm
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Tanulmány a Krétai vonalú labirintus című sorozatokhoz (2 szín, 4 szín) |  
Study for the series Cretan Labyrinth (2 colours, 4 colours)

Tanulmány a Krétai vonalú labirintus című sorozatokhoz (2 szín, 4 szín) |  
Study for the series Cretan Labyrinth (2 colours, 4 colours)
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