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Egy fiatalember ül egy asztalnál, munkájába teljesen elmerülve. Az asztalon papírlapok, 

ceruzák, hegyező, vonalzó. Egymástól jól átgondolt távolságra húzza a vonalakat a papírra. A 

fiatalember szereti ezt a fajta rendet, amint a ceruzák surrogó hangját is, ahogyan a vonalzó 

mentén végigszántják a papírt. Ügyel a ceruzák különféle vastagságára, és arra, hogy 

egyenletesen nyomja őket a papírra. Az asztal lapja furnérlemezből készült, a mintázata a 

vonalaknál láthatóvá válik a papíron. A fiatalember azon gondolkodott, hogy ne válasszon-e 

valamilyen sima alátétet, végül úgy döntött, hadd maradjon a papíron az asztal lenyomata. Az 

asztal egy nagy szobában áll, benne négy emeletes ágy, négy egyszerű ruhásszekrény, mosdó 

és egy tükör. A falak fehérek, a padló szürke linóleum, az ajtó fölött kis fakereszt lóg. Délután 

van, a szoba csendes. Néha-néha hallani csupán, amint kinyílik egy ajtó, a folyosón egyáltalán 

nem sietős léptek közelednek, majd újra eltávolodnak. A nyitott ablakon férfiak hangja 

szűrődik be, akik a ház árnyékában kártyáznak. A szoba a Nürnberg melletti Zirndorf egykori 

rendőrlaktanyájában található a „Külföldi Menekültek Elismerésének Szövetségi Hivatala” 

táborában, egy állami intézményben, amit 1951-ben helyeztek ide. Július van, nagy a hőség. 

Németországra hetekig tartó, harmincöt fokot is meghaladó hőhullám telepedett. 

 

A fiatalember rajzol. Néha-néha leteszi a ceruzát, elgondolkodva nézi a struktúrákat, amelyek 

átgondolt munkája során jöttek létre. Minden vonás térben és időben van elhelyezve – 

gondolja –, minden lap a múló idő, a múló élet dokumentuma. Vajon átadható ez? Régi 

geometriatanára, Lelkes István megértené. Ő volt az egyetlen, akinek elmondta, hogy az 

országot örökre el akarja hagyni. Nem lehetett véletlen, hogy elutazása előtt két nappal futott 

vele össze Budapesten: „Igazad van, fiam, a te tehetségeddel neki kell vágni a világnak – 

erősítette meg elhatározásában. Megadom egy régi tanítványom telefonszámát Nürnbergben, 

hivatkozz rám, segíteni fog.” Amikor egy háromnapos bécsi tartózkodás után, melynek során 

többször felkereste a Művészettörténeti Múzeumot, 1964. július 3-án Münchenen keresztül 

két bőrönddel megérkezett Nürnbergbe, már várták. Tanára egykori tanítványa elkísérte 

Zirndorfba. Azonnal le kellett adnia magyar útlevelét, majd nyilvántartásba vették. A második 

nap kapott egy ágyat ebben a bizonyos szobában. A harmadik naptól kezdve délelőttönként 

kihallgatták, nyugodtan, tisztességesen, semmi erőszakoskodás. Tagja volt-e a kommunista 

pártnak, ezt akarták tudni, meg azt, hogy tán nem elég jó-e neki a magyarországi élet? Miért 

éppen Németországban akar maradni? Lejegyezték a válaszait, magnószalagokra is fölvették. 

Különböző emberek többször is ugyanazokat a kérdéseket tették fel. Csak később tudta meg, 

hogy a német hatóságokon kívül, az Interpol és a CIA is kihallgatta. 

 

A délutánok a táborban szabadok voltak. Az irodában csodálkoztak. Még senki nem kért 

papírt, ceruzát, vonalzót, amit készségesen a rendelkezésére is bocsátottak. 

A fiatalember grafikus édesapja biztatására az általános iskola elvégzése után a budapesti Ybl 

Miklós Magasépítőipari Technikumba járt. Itt találkozott azzal a tanárral, aki megtanította őt 

arra, miként értse meg a geometriai viszonyokat logikus összefüggésekben, miként a 

perspektivikus konstrukciókat, a testek és épületek ábrázolásait: „Ezek a módszerek már 

akkor tudatosították bennem, hogy a térfogatok számbeli tényei és e kiterjedések ábrázolt 

formái nagyon különbözőek, az egyes vizuális nyelvektől függenek”, és hogy „akárcsak az 



életben, a művészetben is etikai normák alapján kell élni és gondolkodni”. Miután egy évig 

egy nagy állami építészirodánál dolgozott technikusként, 1958 nyarán felvették az 

Iparművészeti Főiskolára. Mivel nem volt hajlandó szocialista-realista képeket festeni, mert 

nem akart annak a propagandának a részesévé válni, amelynek hazug voltát felismerte, egyre 

több nehézsége támadt, mígnem Gács György eltanácsolta a főiskoláról. A fiatalember újra 

elhelyezkedett technikusként az állami építészirodában, majd miután 1963 márciusában 

kihirdették, hogy lehet igényelni egy négy hétig érvényes útlevelet és ötven dollárt nyugati 

utazásra, titokban tervezni kezdte kiutazását. Hincz Gyula rektor külön engedélyével 1963 

szeptemberétől mégis folytathatta főiskolai tanulmányait; az államvizsgát 1964 tavaszán tette 

le. 

 

A fiatalember egy különösen takarékos lapnál, amelyet csupán tizenhat vertikális vonal tagol 

négyes ritmusban, megszakítja munkáját. Vajon hallani is lehetne ezeket a struktúrákat? 

Visszaemlékezett, hogy hét évig tanult hegedülni, egy rövid ideig zongorázni is, ám szülei 

egy ostoba gyerekcsíny miatt a zongoraórákat nem fizették tovább. A számok és 

mértékarányok iránti érdeklődése az édesapjának arra a szokására vezethető vissza, amikor 

gyermekét kézen fogva ment fel a lépcsőkön, a fokokat mindig hangosan számolta. A háború 

után édesanyja nem szívesen engedte ki a lakásból, hogy a többi gyerekkel a romok között 

játsszon. Unalmában gyakran számolgatta a Práter utca 4-beli szobájának ablakából a 

szemben lévő vakolatlan ház tégláit. A ritmusok, a térszerkezetek és az időintervallumok 

iránti figyelme legkésőbb akkor ébredt fel, amikor 1963 őszén az Élet és Tudomány című 

havilapban egy népszerűsítő cikket olvasott a nem-euklideszi geometria első megfogalmazási 

kísérleteiről és Bolyai János magyar matematikusról: „Bolyai János 1823-ban a 

matematikusok közül elsőként fogta fel, hogy a matematikát nem csupán a világ leírására 

találták ki. A matematikát logikus továbbgondolás révén független tudománnyá lehet emelni, 

és számos imaginárius geometriát lehet teremteni. Ezért először az abszolút geometriát 

definiálta, ami magában foglalta a nem-euklideszi geometriát is… Amikor elolvastam ezt a 

cikket, azonnal rájöttem, hogy a térfelfogás alapelveinek elemzése révén továbbléphetek, 

hogy megfogalmazhassak egy alapvetően újfajta vizualitást – aminek alapjaiban kell 

különböznie a reneszánsz festészet központi perspektívájú térfelfogásától, de az avantgárd 

térszemléletétől is. De hogyan? Ez volt a kérdés számomra.” 

 

A fiatalember felvesz egy narancsot, ami ebédről maradt meg. Az ablaknál állva, kifelé nézve 

meghámozza. Narancsevés közben a szemben lévő épületet nézi, amelyen a nyitva álló 

ablakok barlangjai fekete négyszögeket képeznek a fehér homlokzaton. Nincs semmi dolga, 

főként nincs jobb dolga, minthogy rajzoljon. A legtöbben unatkoznak, míg el nem hagyhatják 

a tábort. Abból, ami körülötte történik, nem sok mindent fog fel, hiszen nem tanult idegen 

nyelveket, nem tudja elolvasni a szanaszét heverő bulvárújságokat. A politika egyáltalán nem 

érdekli a fiatalembert. Nem bízik benne, hiszen gyermekként megélte Budapest német 

megszállását, majd 1945-ben a Vörös Hadsereg bevonulását, később, 1956-ban kamaszként a 

gyűlölt kommunista diktatúra elleni felkelés elképzelhetetlenül brutális leverését. Amikor 

belenézett egy orosz T-34-es tank csövébe, az számára a halál szimbólumává vált: „Ott 

álltam, nem tudom, mennyi ideig, mert elvesztettem időérzékemet, de számomra 

örökkévalóságnak tűnt. A tank nem lőtt, újra előre irányította a csövét, elindult, majd néhány 

másodperc múlva szétlőtte a körút másik oldalán lévő házat.” Vajon tudta-e, hogy Willy 

Brandtot, aki később a kiegyezést kereste a Keleti Blokk országaival, 1964 februárjában 

választották az SPD elnökévé és kancellárjelöltjévé? Vajon fontos volt-e számára, hogy az 1. 

FC Köln a VFB Stuttgart ellen aratott győzelmével május 9-én német bajnok lett? (Pont a 

Köln a Stuttgart ellen, mikor mindkét város oly jelentőssé vált számára…) Volt-e bármilyen 

képe is Heinrich Lübkéről, akit néhány nappal Zirndorfba érkezése előtt választottak meg 



szövetségi elnöknek? Tudta-e, hogy július 10-én Hans Scharoun építész nyerte az első díjat a 

berlini Staatsbibliothek újjáépítésével? Mit tudhatott meg Zirndorfban a „documenta 3”-ról, 

amit egész nyáron lehetett látogatni Kasselben, vagy az aacheni „Festival der neuen Kunst”-

ról, ahol is július 20-án egy látogató az éppen egy performance-t bemutató Joseph Beuysnak 

beverte az orrát? – A fiatalember nem sokat tud meg ezekben a napokban. Semmit nem tud az 

amerikai faji zavargásokról, semmit az észak-vietnami naszádok és az amerikai hadihajók 

összecsapásairól a Tongking-öbölben, amelyek a vietnami háborút vezették be. Leginkább 

egy magyar cigánnyal beszélget, aki hegedül, egyszerre tanul három nyelvet, és Argentínában 

szándékozik letelepedni egy farmon. Ez vigasztalja: nem ő az egyetlen a táborban, akinek 

víziói vannak. 

 

A fiatalember először csak négy hét eltelte után hagyhatja el a tábort. Minden menekült 

harminc márkát kap, amit a többség cigarettára és Coca-Colára költ. Ő azonban a faluba 

megy, vesz egy-egy tubus fehér és fekete temperafestéket, egy kis ecsetet, valamint narancsot, 

ami négyesével van sűrűn szőtt, piros hálóba csomagolva. A szürkévé kevert festékkel 

strukturált ecsetrajzokat készít, amelyek nagy ecsetpöttyök egyenletes ismétlődésére épülnek. 

Rendezett cseppekként kerülnek a papírra a pöttyök. Odakint augusztus közepén hatalmas 

esőzésekkel, hőmérsékletcsökkenéssel, számos viharral ér véget a forró nyár. A fiatalember a 

narancsos hálót használja fel, hogy festékbe mártva rácsszerkezeteket vigyen fel a papírra. E 

munkái a korábbi ceruzarajzokhoz kapcsolódnak. Zirndorfi tartózkodása idején, július 4-től 

augusztus 25-ig tizennégy képet készít: különféle erősségű, ritmikus elrendezésű 

ceruzavonásokkal meghúzott vonalakból és különféle rácsszerkezetekből álló rajzokat. A 

művészettörténeti párhuzamokról fogalma sincs. Még honfitársai, Moholy-Nagy László, 

Weininger Andor és Victor Vasarely képeit sem ismeri, nem beszélve Josef Albersről, Agnes 

Martinról, Donald Juddról vagy Robert Rymanről. Sokkal inkább támaszkodik saját 

nonfiguratív tanulmányaira, amelyeket 1958 és 1960 között Budapesten készített, miután az 

építészirodában egy Skira-kiadást talált, amely a kubizmussal foglalkozott. Ekkor találkozott 

először a modernitás művészetével, tizenhat fekete-fehér képpel, Hans Sedlmayr magyarul A 

modern művészet bálványai címen, rövidített fordításban 1960-ban kiadott könyvében. 

Ugyanezen év őszén Moszkvába, Leningrádba és a kolostorok városába, Zagorszkba utazott: 

„Legnagyobb meglepetésemre az Ermitázsban csomó képet láttam Picassótól, a Táncot, a 

Zenét és más képeket Matisse-tól. … A Puskin Múzeumban az elmúlt ötszáz év ikonjait 

bemutató kiállítást láttam, hatszáz ikonnal, közöttük Andrej Rubljov nagyformátumú 

alkotásaival. A következő hónapokban ez a festészet valahogy mindig fontosabb volt 

számomra, mint Picassóé vagy Matisse-é.” 

De a fiatalember csak a Zirndorfban készült sorozatával vetíti előre életművét: a logikus 

paraméterekre épülő, feketén és fehéren, strukturálisan felépített festészetet. A zirndorfi 

táborban készülnek az első szekvenciális rajzok, megszámolható, egymással megegyező 

elemekkel. Csak három évvel később határozza majd meg koordinátákkal a mezőket és 

mezőegységeket, hogy a forma és az alak számára viszonyítási rendszereket teremtsen. E 

viszonyítási rendszereken belül a diagonális időtengelyek eredményezik az alak változásait a 

térben és időben tett vándorlások közben. A kép egy matematikai meghatározottságú struktúra 

látható formájává válik, amelynek vizuális relativitása köti össze a mikro- és a makrokozmosz 

megjelenését. 

 

Az amerikai alapítvány, a Tolstoy-Foundation felajánlja a fiatalembernek a lehetőséget, hogy 

1965. január 1-től vándoroljon ki az Egyesült Államokba. De ő először is augusztus 26-án 

elhagyja a zirndorfi tábort, a zsebében egy Mülheim an der Ruhrba szóló menetjeggyel. Az 

AEG-nél talál munkát segédmunkásként. 1964 őszén kapja meg a politikai menedékjogot. 

December 15-én – huszonhatodik születésnapján – úgy dönt, hogy Németországban marad, 



mivel a nyugateurópai kultúrában érzi otthon magát. 1965 januárjától április végéig a felső-

bajorországi Walchensee-ben él, nyelvtanulási ösztöndíjjal. Május elején felvételezik a 

düsseldorfi Művészeti Akadémiára, de ott azt tanácsolják neki, válasszon valamilyen más 

foglalkozást. Mülheimben dolgozik egy építészirodában; már lezárt építkezések 

perspektivikus rajzainak elkészítése a feladata. Szeptember végén több napra a holland 

Otterlóba utazik, hogy a Kröller-Müller Múzeumban először nézhesse meg eredetiben 

Vincent van Gogh, Piet Mondrian, Georges Vantongerloo, Huszár Vilmos, Bart van der Leck 

és Theo van Doesburg képeit. 1965 októberének közepén Stuttgartba megy, ahol felvételt 

nyer a Művészeti Akadémiára, Rudolf Haegele osztályába. Hamarosan megismeri és 

megszereti a Königstrassei könyvkereskedéseket. A legújabb szakirodalmat tanulmányozza: 

„Az egzakt diagrammok, a számok és az új tudományos fogalmak érdekeltek. Azt gondoltam, 

hogy mivel a számok és a geometriai-matematikai műveletek nem vonhatók kétségbe, az 

ezekkel az eszközökkel készített képeket sem lehet majd megkérdőjelezni.” Stuttgartban 

felfigyel rá a filozófus Max Bense, a Műszaki Főiskola professzora.  

Az ő 1970-ben közzétett Dreidimensionale Grafik und urbane Modelle (Háromdimenziós rajz 

és urbánus modellek) című tanulmánya az első szöveg, ami Kovács Attiláról, a zirndorfi 

asztal mellett ülő fiatalemberről mint művészről megjelent.  

Kovács Attila 1977-ben vált nemzetközileg is ismertté, amikor részt vett a Kasselben 

megrendezett „documenta 6” című nemzetközi képzőművészeti seregszemlén. 

 

Kolumba Múzeum Köln, 2010. január 

 

(Az idézetek egy kéziratból származnak, amelyet Kovács Attila a szerző 

kérésére írt meg.) 


