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Kovács Attila: Első szekvenciák, 1964      

Megnyitóbeszéd 

  

Ez egy hazatérés. 14 kézzel rajzolt lap, amelyek innen nem messze, Zirndorfban készültek és 

Nürnbergben mutatjuk be először. Sokáig tartott, de ha még egy évet vártunk volna, akkor 

pontosan 50 év elteltéről beszélhetnénk. 

E lapokat az akkor 25 éves Kovács Attila egy olyan környezetben készítette, amely jóllehet 

Zirndorfban van, de még ma is egy különálló sajátos világ: „Menekültstátuszt-kérvényezők 

Központi Befogadó Intézményé”-nek nevezik ma, amely kifejezés a tábor fogalmát 

politikailag korrekt módon kerüli. Korábban nem voltak ilyen érzékenyek. Az első politikai 

menekülteket már 1955-ben ide, a korábbi Rendőrségi Kaszárnya épületébe irányították. Ezt 

követte 1961-ben a Külföldi Menekülteket Elismerő Szövetségi Hivatal nevű központi 

hatóság. Akkoriban még nem volt tabu „táborról” beszélni. A Budapestről jött fiatalembernek, 

aki akkor még egy szót sem beszélt németül, mindez lényegtelen volt. Ő boldog volt és 

számára mindegy volt, hogy a szabadságot végre egy táborban vagy egy befogadó-

intézményben élheti e meg.  

Kovács Attila 17 éves volt, amikor a kommunista diktatúra elleni 1956-os magyar forradalmat 

és szabadságharcot véresen leverték az oroszok. Elég idős, hogy még emlékezzen az 1944-es 

német megszállásra és arra, ahogyan a vörös hadsereg Magyarországot elfoglalta. 1956 

tragédiája Kovácsnak a mai napig szeme előtt van. Közvetlenül megélte a felkelést, mivel a 

szülőháza, Práter utca 4., csak 50 méterre volt a felkelés katonai központjától. „Ott voltam, 

amikor a nagy Sztálin-szobrot ledöntötték, és amikor elfoglalták a rádió épületét” - emlékszik 

1982-ben Kovács. Nem kevésbé mélyen maradt meg emlékezetében, amikor egy közvetlenül 

ráirányított T-34-es szovjet tank csövébe nézett: „én csak álltam ott, nem tudom meddig, 

időérzékemet elveszítve, mintha örökké tartott volna. De a tank nem lőtt, hanem újra 

egyenesre irányította a csövét, elindult és néhány másodperc múlva nagyot lőtt az utca másik 

oldala felé.” A forradalom leverése után először akarta Kovács a hazáját elhagyni. „Sokan 

menekültek Nyugatra, én is szerettem volna, de másképpen alakult.”  

Nyolc évvel később Kovács Attila azonban tényleg hátat fordított a Népköztársaságnak. 

A Nyugat-Németországba újonnan érkezőnek a szabadság nem csak politikai szabadságot 

jelentett, hanem a világtörténelemtől és politikától való megszabadulás szabadságát is, és 

hogy csak művészeti kérdésekkel foglalkozhasson. Nem közvetlen úton került a művészethez. 

Édesapja szorgalmazására, aki tanult grafikus volt, Kovács Attila 1953-tól Építőipari 

Technikumba járt, amelynek elvégzése után egy állami építészeti tervező irodában 

technikusként dolgozott. 
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1958-ban felvételt nyert az Iparművészeti Főiskolára, de az ott tanítottak ellentétesek voltak 

művészeti elképzeléseivel. Olyat tanult, amit nem szeretett volna: „Fiatalon és diákéveimben 

Magyarországon a pártutasítások szerint diktált szocialista realizmus leképzési formái és 

ábrázolás-elméletei között éltem, de ezek egyáltalán nem érdekeltek.”, emlékezett életének 

erre a szakaszára vissza évekkel később. Kovács azonban tudásra vágyott, és kidobták a 

főiskoláról. Ezután újra az építészeti irodában dolgozott, amikor is a rektor megszánta és 

folytathatta az 1963/64-es tanévet, majd államvizsgával lezárhatta tanulmányait.  

Kovács mindeközben újra kivándorlásra gondolt. Legkésőbb akkor, amikor 1963-ban 

megtudta, hogy négy hétre szóló útlevelet lehet kérvényezni 50 dollár utazási valutával 

egybekötve. Ezt a gulyáskommunizmus tette lehetővé. Mit adtak volna a többi szocialista 

országban ezért?! 1964. július 3-án érkezett meg Nürnbergbe Kovács két bőrönddel. Az út 

Bécsen át, ahol a Művészettörténeti Múzeumot többször is meglátogatta, Münchenen és 

Nürnbergen keresztül Zirndorfban végződött. Pontosabban egy négy emeleteságyas szobában. 

Itt július 4-től augusztus 25-ig kellett tartózkodnia. A nyár kimondottan forró volt. Stefan 

Kraus, a kölni Kolumba Múzeum igazgatója a zirndorfi hetek időjárását különösen forrónak 

írja le. E napok csodálatos elbeszélését megtalálhatják kiadványunkban, melyben Kovács 

említett 14 lapja eredeti méretben megtekinthető. Kraus Kovácsnak egyik jegyzetéből merítve 

beszámol a német hatóságok, az Interpol és a CIA kihallgatásairól. Nem szabad elfelejtenünk, 

hogy a hidegháború kellős közepén vagyunk. Leírja, ahogy ez a fiatalember abban a ridegen 

berendezett helyiségben az asztalnál ül és egy ceruzával meg vonalzóval finom vonalakat 

rajzol a papírra. 

E 14 lapnak a radikalitása a mai napig lélegzetelállító. A radikális szó a „gyökér”-ből, az 

„eredet”-ből származik. Ezek a Kovács-lapok radikálisak, mert a művészet képpé alakítási 

eredetisége van újra gondolva. Ezt a radikálisan új megvilágításban való látásmódot a 

matematikában való elmerülés, pontosabban a nem-euklideszi geometria inspirálta. Kovács az 

Iparművészeti Főiskola 1963/64-es utolsó tanévében kezdett Bolyai János és Nyikolaj 

Ivanovics Lobacsevszkij iránt érdeklődni. A magyar és az orosz matematikus az 1820-as 

években egymástól függetlenül oldották meg Euklidész párhuzamossági posztulátumát. A 

matematikusok 2.000 éven keresztül eredménytelenül próbálkoztak a kérdés bizonyításával, 

beletört a foguk. Bolyai Farkas, aki szintén matematikus volt, óvva intette fiát, hogy a 

kérdéssel való foglalkozással akár csak egy órát is elvesztegessen életéből. Még Kant is a 

térről való gondolkodásunk alapigazságának tekintette az euklideszi geometriát, mégis 

nemsokára megrázta a tudományos világot a felismerés, hogy ez nem mindig van így. 1823-

ban írta levelében Bolyai János édesapjának: „... semmiből egy új, más világot teremtettem”. 

Megszületett a nem-euklideszi geometria. 

„Egy új, más világ”, ez volt a kérdés a fiatal magyar művész számára is, amikor itt, 

Zirndorfban kvázi a semmiből egy, a művészettörténetben még soha nem látott világot papírra 

rajzolt. „Ha Bolyai János számára lehetséges volt a matematikában az addig megszokott, 

természetes szemlélettől megszabadulnia, akkor ennek a művészetben is lehetségesnek kell 

lennie, megfelelő lépések megtételével”, emlékezik Kovács erre a felismerésére és művészi 

szabadságban kezdődő idejére, majd így folytatja: „A természettől valóban független, művi 

tereket, művi struktúrákat képzeltem el, egy nem-euklideszi művészetet.” Így kerülnek 

vertikális vonalak egymás közelébe, közöket is hagyva, némelyek sötétebben és vastagabban 

újra megjelenve, mielőtt az egész ismét megjelenne, majd újra meg újra. Egy szekvencia, 

amivel már az idő dimenziója kifejezést nyerne. Kovács „Periodikusan-vertikálisan strukturált 

horizontális folyamat”-oknak nevezi ezeket a rajzokat. A horizontális az idő-tengelynek felel 

meg, amely mentén a vertikális struktúrák periodikusan (tehát ritmikusan) következnek. 
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Mindegyik lap egy önálló világ, amelynek sajátos törvényszerűsége közvetlenül érthető. 

Rajzolt vízszintesek kerülhetnek hozzájuk, amelyek a vertikálisokkal rács-struktúrát 

képezhetnek. Átlós kereszteződések teszik jellegzetessé a mező rács-szerkezetét. Egyidejűleg 

végigfutnak ezek az átlók az egész lapon, sőt még azon túl is, miután a címe is az, hogy: 

„Szabályosan strukturált végtelen felület része”. Az összes többi struktúra is végtelen, mint 

például a már nem ceruzával, hanem ecsettel készítettek is. Miután Kovács négy hét után 

először hagyhatja el a tábort és szabad felhasználásra 30 német márkát kap, abból többek 

között egy fehér és egy fekete tubus temperafestéket, és egy kis ecsetet vásárol. Kísérletező 

kedvének öröme ettől kezdve nem ismer határt. Még egy narancshálót is festékbe márt, hogy 

lenyomatot készítsen. A pontos rács-struktúrának eddigi ceruzarajza táncra perdül. A fekete és 

fehér ornamentális struktúrák pedig oly levegősek, hogy szinte efemer könnyűségűeknek 

tűnnek. És pontosan ez a magas intellektuális igény és az érzéki jelenlét közötti kapocs adja 

meg Kovács Attila rajzainak rangját. Egészen eltekintve attól, hogy egy akkoriban megvetett 

életmű alapjainak kezdetét jelentették, amelyet a művész a mai napig a legnagyobb 

konzekvenciával bont ki. Az 1964-ben keletkezett struktúrák törékenységében és felfokozott 

szenzibilitásában található az a varázs, ami a kezdeti munkában fellelhető. 

A művészetnek ez az alapvetően új megfogalmazása a differenciálódás folyamán maga 

mögött hagyott minden klasszikus-mimetikus, azaz utánzó koncepciót éppen úgy, mint az 

összes absztrakt-konstruktivista elképzelést. „Absztrakt” az elvonatkoztatás szóból származik, 

az egyedi jelenség, tehát a látható realitás a kiindulási alapja a láthatatlan elvonatkoztatásnak. 

Ezzel szemben Kovács Attila művészi elemei adottak, mint a geometria egyenesei, 

párhuzamosai és körei. Ezeket nem kell egy absztraháló folyamatban nyerni, ezek a művész 

szavaival szólva „művi autonómok”. A műviesség a garancia a természettől való 

függetlenségre. „Eszembe jutottak Lord Byron és Oscar Wilde aforizmái, amelyeket 16 

évesen szenvedélyesen olvastam. Oscar Wilde azt írja: Művinek lenni kötelességünk.” 

A konstruktivizmusban Kovács „a konstruálás szándékát” becsüli, melynek Magyarországon 

is nagy jelentősége volt, gondoljunk csak a saját múzeumunkban található Kassák Lajos 

munkáira: A vizualitást éppen úgy konstruálták, mint „… egy autót, egy repülőgépet vagy egy 

rakétát.” Mégis hangsúlyozza a különbséget saját művészetével szemben: „A konstruktivisták 

első generációja képeiket és plasztikáikat intuitív, mértékegységek használata nélkül 

készítették. Ma ettől olyan messze vagyunk, mint a föld déli sarka az északitól”, írta Kovács 

1975-ben és kiemeli a racionalitás, az objektivitás, a tudományosság fokát, amely döntően 

megkülönbözteti saját művészetét a konstruktivizmustól. 

Itt kell megemlítenünk, hogy 1964-ben a fiatalember a kortárs művészet területén 

társadalompolitikai kényszerek miatt, önhibáján kívül analfabéta volt, távol tartották a Nyugat 

dekadens, formalista művészetétől. Stefan Kraus a katalógus előszavában kiemeli: 

„Művészettörténeti párhuzamos törekvésekről nem tud semmit. Még a honfitársai művészetét 

sem ismeri, mint pl. Moholy-Nagy László, Weininger Andor vagy Vasarely Viktor munkáit; 

Josef Albers-től sem ismer semmit, nem is beszélve Agnes Martin, Donald Judd vagy Robert 

Ryman törekvéseiről.” Egy kezünkön megszámolhatjuk a modern művészetről írott azon 

könyvek számát, amelyekhez Kovács Budapesten hozzáférhetett. Ezek között találunk egy 

kubizmusról szóló Skira-kiadványt, melynek bátorító hatására 1958 és 1960 között az első 

strukturális tanulmányai készültek; a dolog pikantériájaként említendő még Hans Sedelmayr: 

A modern művészet bálványai című, 1960-ban rövidített kiadásban megjelentetett könyve. 16 

fekete-fehér, gyenge minőségű reprodukció mutatta be Claude-Nicolas Ledoux forradalmi 

építészetétől Duchamp palackszárítójáig a modern művészet Sedlmayer által elítélt 

„művészeten kívüli hatalmakon” történő tájékozódását, illetve a művészet autonómiájának 
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feloldását nem-művészeti hatalmakban. A szocialista realizmus gondnokai Sedlmayer 

írásaiban valószínűleg szószólójukat vélték felfedezni. Sedlmayer kultúrkritikai sorai Kovács 

Attilának viszont a legkevésbé sem adtak kellő tájékozódást. Viszont egy 1960-ban tett utazás 

a Szovjetunióba, Moszkvába, Leningrádba és Zágorszkba ismertette meg vele Picasso és 

Matisse műveit. 

Beszélhetünk-e ilyen helyzetben egyáltalán horizontról? És mégis: Kovács Attila saját erőből 

katapultálta magát egy valódi kortárs tudatba, amelynek művészeti formáját úgy szeretném 

meghatározni, mint ahogy az akkoriban az USA-ban non-relational, azaz nem-relációkkal 

szerkesztett struktúrájúként váltak vita tárgyává. Ezen antikompozíciós struktúrákat értettek, 

például a szimmetrikus vagy All-Over-Strukturen, azaz a képfelületre egyformán kiterjedő 

struktúrák. A Non-Relational-Art, a nem-relációs-művészet anti-hierarchikus volt, ignorálta a 

Die Macht der Mitte-t, a reneszánsz kompozíció enyészpontjának hatalmát, véget vetett a 

különböző képi elemek kiegyensúlyozásának, melyek kompozícióvá álltak össze. 

Kovács 1964-ben készült rajzaiban is visszautasít mindenféle kompozíciós elképzelést az 

iteratív, az ismétlődő elemek segítségével. A munkák szekvenciális szerkesztése, 

racionalitása, parametrikus elképzelése, a II. világháború után a 12-fokú zenéből kialakult 

szeriális zenére enged gondolni. Létezne valóban egy korszellem, amely egymástól teljesen 

függetlenül különböző embereket ugyanarra az ötletre vagy felismerésre késztetné, amely a 

gondolkodásban és a művészetben a fejlődés hasonló eredményeit kiváltaná? Emlékszünk a 

nem-euklideszi matematika 1820-as éveinek két megalapítójára: Hogyan is mondják: ez a 

levegőben lógott.  

Kovács gondolkodásának oly központi additív alapelvét is nevezhetjük non-relationalnak, 

nem-relációsnak. Szemben az évszázadokon keresztül kétségbevonhatatlan osztás alapelvével, 

ez primér. Kovács megindokolja: mivel csak az osztható, amit előzőleg összeadtunk, ezért az 

addició elsődleges (primer), az osztás másodlagos (szekunder). 

Az osztás a művészet reneszánsz értelmezésének felel meg, az addició „transzklasszikus”. 

Az osztás elve csak a létező világ leképzésére, leírására, deszkripciójára alkalmas elv. 

Ezzel szemben az additiv alapelv a teremtés, a képzés, a létrehozás princípiuma – kulcs az új, 

más világhoz. 

Ennek a potenciálnak a koronatanúja, és ami a művészet jövőjét is garantálja Kovács 

honfitársa Beöthy István, akinek már 1919-ben támadt az az ötlete, hogy az aranymetszés 

részarányait additív számsorba rendezze. 

Már 1964-ben Zirndorfban rajzolta Kovács egyik vonalat a másik után: 1 plusz 1 plusz 1 és 

így tovább. Nem kevesebb, mint a művészet új nyelve volt ez számára akkor is és most is. 

Új nyelv született a „művészetet, tudományt és matematikát összehangoló tapasztalati 

funduszból” nyert meggyőződésből. Ezt a nyelvet beszélni, ahogyan ezt Kovács a műveiben 

teszi, annyit jelent, mint megszabadulni minden kifejezéstől, anekdotikustól, 

szubjektivizmustól, irracionalizmustól és ideológiától. 

Egy nyelv, ami egyszerre igaz – és szép is. 
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Végezetül engedjenek meg egy idézetet Kovács Attilának 1971-ben írt szövegéből: 

„A szél fúj, a felhők szállnak az égen. 

Hirtelen nem süt a nap. 

A jelenséget ketten figyelték meg. 

Az író azt írja: ’A nap elbújt a felhők mögé.’ 

Ez szép, de nem igaz. 

A meteorológus jelenti, hogy: ’A felhők eltakarták a napot.’ 

Ez igaz, de nem elég szépen fogalmazott. 

Viszont én olyan kijelentéseket szeretek, amelyek egyszerre igazak is meg szépek is. 

Az 1964-ben rajzolt első szekvenciák pontosan ilyenek: igazak és szépek.”  

Kedves Kovács úr, szeretnénk nagyon szívélyes köszönetet mondani azért, hogy múzeumunk 

elsőként mutathatja be ezt a komplett kincset. Utalásként említeném meg, hogy miért is mi 

vagyunk ennek a bemutatónak a megfelelő kiállítója: a mellettünk lévő középső teremben 

kiállítottuk Anni Albers három faliszőnyegét és Lajos Kassák néhány rajzát és kollázsát. A 

konkrét és konstruktív művészet gyűjtési területére Attila Kovács új fényt vet. Ezt is 

szeretnénk, kedves Kovács úr, önnek megköszönni. 

  

Thomas Heyden 
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