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Kedves Attila!  

 

Ne haragudj, hogy nem az itt lévő munkáidról beszélek, hanem csak úgy általában egy 

helyzetről. 

 

Ne zavard köreimet, mondta állítólag Archimédesz a görög természettudós, filozófus és 

művész annak a barbár katonának, aki a háború kellős közepén odalépett ahhoz a bizonyos 

körhöz, amit ő megrajzolt. Azóta is ezt a szituációt éljük át ismételten. A kör létünk szellemi 

értékeit, létét védi. A kör alatt a teljességről beszélek. A kérdés a behatoló, illetve a behatolás 

mineműségéről szól. Kovács Attila látványos hőse a szembeszegülésnek a behatolások 

bonyolulttá válása közepette.  

 

Ma nem csak a támadás és védekezés olyan jellegű szembesüléséről van szó, mint 

annakidején annak a bizonyos görögnek az esetében volt, és nem is olyan, mint ami 

végigvezetett a művészet egész történetén. És olyan művészek is áldozatául estek, hogy ne 

mondjak kisebb nevet, mint Leonardo da Vinci.  

 

Mert a harc a ráció és az ösztön között ma már nem csak a művészet szuverén területe és a 

kívülálló támadó között zajlik, hanem a művészet terréniumán belül is. Itt rajzolódik ki 

Kovács Attila különös helyzete. A művészek zöme már nem akar olyan tiszta körön belül 

maradni, mint amiről szó volt, és valóban kérdéses, hogy a harci vonalat egyáltalán 

lehetséges-e még meghúzni. Most ugrok egy nagyot a kedvenc témámhoz. 

 

Volt egyszer egy korszak, az a bizonyos avantgárdizmus, úgy a századfordulón, amely 

hatalmas, illuzórikus erőfeszítéseket tett a valaha megvolt körnek a megvédésére. 

Geometriáról volt szó akkor is, meg most is Kovács Attila munkáiban, de nagyon különbözö 

értelmű geometriáról. Ahhoz a bizonyos régihez, a klasszikushoz – mármint amin én most az 

utóbbi régit értem, a Malevics, Mondrian, mondhatnám még a Gabo, Pewsner és Kassák 

Lajos nevét is – a világ totális feltérképezésének elve fűződött. Ez már akkor is puszta fikció 

volt, de mégis nagyon hasonlított ahhoz az archimédeszi szituációhoz, amikor a világegyetem 

valóban egyetemesség volt. Ezt Fülep Lajos rajzolta meg érzékletesen írásaiban.  

 

A természet része az ember, és az emberalkotta világ, a művészet, egyetlen egyetemesség 

volt. A klasszikus avantgárdizmus, amire most utaltam, amire magyarul Kassák Lajos nevével 

jelzek, illúziója nagyon rövid ideig tartotta magát. 
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Most is geometrizmussal van dolgunk, mint Kovács Attila esetében. Úgy tűnik, a geometria a 

civilizált emberiség legklasszikusabb kapaszkodója. Csakhogy Kovács Attila geometriája 

szükségszerűen más természetű, mint a görögöké volt, és más, mint a klasszikus avantgárdé 

volt. Próbálom leegyszerűsíteni a különbséget, és kérem az érdeklődőket, hogy 

tanulmányozzák Kovács Attila saját maga által megfogalmazott teóriáit meg a róla szóló 

bőséges irodalmat.  

 

A különbség nem kevesebből áll, mint abból, és ismét kérem, hogy mindenki mélyedjen el az 

egyébb teoretikus tanulmányokban, a különbség abból áll, mint a totális és a szekvenciális 

geometria különbségében. Most kimondtam a nagy különbséget. 

 

Ezuttal már nem ideológiáról van szó, most Kovács Attila esetében, mint Malevicsék esetében 

is még legutóbb szó volt, hanem fizikáról is, olyan fizikáról, ami a szó szigorúan modern 

tudományos értelmében már különvált a geometriától. Csakhogy míg a nagyon exakt elveket 

alkalmazó Kovács Attila munkásságában is benne rejlik az a bizonyos görög teljességeszme, 

még akkor is, ha az ő mai teóriái meg a görögöké közé például beépült Newton, meg a 

Bolyaiak fizikája. Igen, minden rész-szakszerűsége mellett is ebben a munkában ott van az 

eredeti gondolat valahol a maga teljességében.  

 

Ahhoz, hogy Kovács Attila megvédje a maga köreit, új nagyságrendekbe kell helyezkedni. Itt 

már nem úgy van szó a teljes világról, mint korábban, ami mindig valahogy teljesen kollektiv 

volt, hanem egy egyszemélyes vállalkozásról van szó, egy egyszemélyes védelemről, egy 

egyszemélyes védekezésről, egy egyszemélyes megvalósításról. Kovács Attila amit csinál, 

képletes világ, és a világ megőrzéséről szól. Sokan, akik először látják munkáit, a 

komputergrafika lehetőségeire gyanakszanak, holott a lényeges különbség, a világszemléleti 

különbség az, hogy Kovács Attila minden munkája, bármennyire is szekvenciális, 

bármennyire is úgy tűnik, mintha teljesen gépi úton lenne előállítva, egyáltalán nem gépi úton 

kiszámított dolog, hanem az ő egyszemélyes mitológiája által kiszámított szekvencia-

rendszere. A módszere nem gépies, hanem manufakturális. 

  

És ha szabad ezt a szót most utolsóként hangsúlyoznom, és remélem, nem sértődik meg ezért, 

ez a munka mélyen érzelmes.  

 

 

Körner Éva 

 

 

(Forrás: magnetofonfelvétel: Kiscelli Múzeum, Budapest, 1994. október 28. 

 

A művész megjegyzése: Körner Éva mesélte később nekem, hogy sehol sem sikerült ezt a  

 megnyitóbeszédet megjelentetnie. Pedig Körner Éva az egyik legnevesebb magyar 

művészettörténész.  

 

Első megjelenés: Kovács Attila Idő-geometriák 1968-1998 című kiállításának megnyitója  

alkalmából 2014. szeptember 13-án. Viltin Galéria, Budapest) 

 


