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Gaál József

Földhöz tapadva, 
térben feloldódva

A lezárult, már egységében értékelhető életmű új-
raértelmezésében egy új szempont vált jelentős-
sé. Kovács Péter műcsarnoki emlékkiállításán a 

magába roskadó, szorongó ember stációi után az egyre 
légiesebbé váló figurák kerülnek túlsúlyba, majd újra 
körbejárva a kiállítást, a ciklikus ismétlődés révén szin-
te reinkarnációs folyamatban részesülhetünk. Spiritua-
lizmusként kell meghatározni az eddig inkább negatív 
életszemléletként tárgyalt, a mulandóságot előtérbe 
helyező értelmezést, amely már csak eleme a beavatá-
si folyamatnak. A címadással is megerősítve – penész-, 
rozsda- és hamurajzok – dominál a determinált lét nega-
tív élménye, de az utána következő éteri ritkulásban és 
lebegésben egzisztáló alakjai feloldozást és belenyug-
vást adnak a tragikus létábrázolásra. Nem egyenletes 
átalakulásként, egymásra épülő fejlődésként, hanem 
hullámzó folyamatból kivilágló hangsúlyként bukkannak 
fel a jelképi egyszerűségű munkák.

A kvázi analitikus felfogás tévedése a csupán mor-
fológiai megközelítés, amelynek lényege a mimézis és 
a mimikri. Az egyik leképző utánzás, a másik a klasz-
szicizáló burok általi megtévesztés, ami sokszor egy 
stílusrendszerbe, vonulatba ágyazva rejtené el az új 
formát és tartalmat. Kovács Péter munkáit ilyen analiti-
kus módszerekkel értelmezve alkotásainak lényegét ta-
karnánk el. Bevezetésként azonban fontos a morfológiai 
vizsgálat mint a fenomenológiai megközelítés első szint-
je. A rejtettség egy keresési folyamat, amely által maga 
a keresés válik esztétikummá. A térben összekapcsoló-
dó, sokszor besűrűsödő, már folttá alakuló vonalak a 
kitüremkedés illúzióját teremtik. A felület ürességéből 
formálódik az alak, a finom vonalak elhalnak, de bizo-
nyos találkozási pontjaikon a mélyülés és kitüremkedés 
illúzióját teremtik meg. A térben való fészkelődése ez 
annak a teremtménynek, aki a meghatározhatatlan min-
denségből vagy épp fordítva, a mindenségben feloldód-
va egyesül azzal a határtalannal, amely most a kihasí-
tott papír által behatárolva látható. A rajzok így, sziluett 
és körvonal nélkül egy láthatatlan tengelyre épülnek, a 
centrum helye sokszor az üresség, mert a tengely az ant-
ropomorfizáló látás által jön létre. Az antropomorfizáló 
látás pótolja a hiányt, így a körülhatároló sziluett hiá-
nyát is. A fogyások és kitüremkedések, a vonalkötegek 

közti üregek és rések csak illúziók, belülről generálódó 
képzetek. A befejezhetetlen folyamat sugallja a létezés 
végtelen mozgását. A burok nélküli testek elevensége 
valójában az alkotó energiáinak átvitele a papírra. Meg-
határozhatatlan a határ, nincs burok, nincs körülhatá-
roltság, de nem oldódik fel a térben sem. Az alakzatként 
látható energiagubancok valamit megformáznak, felé-
pítenek, majd mégis lebomló állapotban rekednek meg. 
A megteremthetetlen és a folytonos teremtés inkább 
fenomenológiai története az embernek. A fenomenális 
testlét tragikuma ábrázolhatatlan, s ez a „monomániás 
monologizmus” mégis a köztes lét képi mantrájává vá-
lik. Paralel megközelítések, parallaktikus többnézőpon-
túság által lehetséges az az értelmezés, melynek során 
a megfigyelt és a megfigyelő kölcsönösen módosítják 
egymást. Annak ellenére, hogy inkább fenomenológiai 
alakként közelítünk a figurákhoz, mégis testi, zsigeri ér-
zületekből áll össze a képzet. Olyan szférába lendíte-
nek át a lüktető és elhaló jelekből szőtt lények, ahol az 
ideologikus prekoncepciók már félrevezethetnek. Nem 
a jelenkorhoz szólnak, hanem a mindenkori létállapot 
beavató képletei, csupaszságuk mellett, hiányosságuk 
ellenére többet jelenítenek meg, mint amennyi látható.  
A földi realizmus véget ér, de mégsem lép át a démoni-
kus világba, nem romboló vízió.

Egy szekularizált világban a kép jelentését nem lehet 
hitfogalmakkal feltárni. A keresztény vallás szublimálva 
és más hitrendszerekkel elegyedve – a szinkronicitás fo-
lyamatai által – rejtett, de belső szerkezetében lényegi 
összetevője a műalkotásnak. Hajlamnak vagy mentali-
tásnak nevezve mint lelki maradványt tárgyalják a je-
lenkori esztétikákban. A vallás által megőrzött fogalmak 
mozgatják az esztétikai ítélet rendszerét; a művészet 
definíciója valójában a transzcendens többlet által kü-
löníthető el a vizuális termelődés mindent bekebelező 
burjánzásától. A digitális médiumokból ömlő képanyag 
zöme spektákulum jellegű, a régi képi formulák naiv va-
riánsainak tömege. A vallást dekonstruáló posztgiccs  
többszörösen hibridizált, radikalizmus nélküli, bájos, 
mázas dizájn. A disszonáns és megrekedt állapot eszté-
tikája a nyitott mű elméletének félreértelmezése, mivel 
az ambivalens viszony miatt nincs transzcendens jelen-
téstöbblete. A modernizmus újításai alapvetően formai 
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megoldások, a redukcionizmus mellett a metafizikai 
tartalmak dekonstrukciója a fő mozgatórugó. A disztó-
pia-utópia páros játéka a lineáris, materialista apoka-
lipszis-posztapokalipszis szemléletből csak egydimen-
ziós „szépség kontra szörny” szériákat termel.

Ezzel szemben Kovács Péter antropomorf reduk-
ciói megtartják a testi jelenlét érzékiségét. A beavató 
átváltozás a test metamorfózisának belső története, a 
hagyományos képalakítás módszereihez csak részben 
kapcsolható. A hús-vér emberi személy részleges elő-
hívása, annak ambivalens köztes létállapota – terem-
tése, teremtetlen félbehagyottsága, teremtésben rejlő 
elmú lása, enyészetként való megrekedtsége – a beve-
zető stációk lényege. Nem a harmóniából való kiesés 
traumája, amely a romantikából eredő modernista eg-
zisztencializmus fájdalma. Nem az ideális egész csökött 
torzója, az elképzelt egyensúly elvesztésének trauma-
tikus csonkasága. Inkább egy olyan létállapot bemuta-
tása, amelynek lényege a felbukkanás és eltűnés vég-
telen folyama, ennek érzékletes kifejezése a test által. 
A morfológiai sajátossága ezeknek a munkáknak a fel-
oldódás, az expresszív gesztusok elhalkulása. A művek 
befejezettsége inkább ritkulás, feloldódás, törlés vagy 
elmosódó visszarendeződés. A konkrét tárgyiasság, 
a téri helyzet is bizonytalan. A test feloldottsága egy-
ben a tér dimenzionálatlansága. Az ürességet kitölteni 
akaró figura megteremtése térfoglalási küzdelem, a lét 
akarása, a létezés pillanatnyi felbukkanása és eltűnése.  
A dísztelen pőreség, a testi és testetlen lét meghatároz-
hatatlan pontján, a köztes létben felvillanó Alakban az 
enyészet rettenete válik érzékelhetővé a halandó szá-
mára. Az első jelentésréteg a látható burok, s az érzé-
kelhető forma az eltűnés folyamatainak különböző fá-
zisa. A tudattal rendelkező emberi lét megoldhatatlan 
konfliktusa a mulandóság, amely alapvető létkonfliktus. 
A monomániával megáldott vagy elátkozott művészek 
egyetlen tengely körüli forgását összehasonlíthatjuk a 
dervistánc révületté váló szédületével. A racionalizmu-
son túli érzelmi szférákból szőtt képletek megfejtése le-
hetetlen, mert az eksztázisnak és a meditációnak része 
az önfeladás, az egón túli lét szabadsága. Ez a spirituá-

lis összetevő Kovács Péter munkáiban kimondatlanul is 
jelen van, az már hitvita, hogy mennyire lehet bevonni 
a jelenlegi, pragmatikusnak látszó esztétikai kánonba. 
Talán nem is fontos, csak azoknak, akik még képesek 
ezeket a rejtett tartalmakat érzékelni. Mindezt rezignált 
visszafogottsággal kell sugallni, hisz nincs a beavatott-
ságnak előnye. Olyan szférában történik a belső katar-
zis, ahol a megkonstruált esztétikai szabályrendszerek, 
kategorizálások érvényüket veszítik.

A köztes állapot a tibeti bardó átmeneti állapota, 
de a testtől leváló lélek szabadsága, titka és hite a ke-
resztényi testáldozat átlényegülésének is. A keresztényi 
megváltó áldozat, az önfeladó mártírkultusz és a Tibeti  
halottaskönyv értelmezései összeolvadva a létezés 
alapvető kérdéseivel sűrűsödnek vagy ritkulnak je-
lekké. A narratíva a testben van, a test membránként 
működik, amely befogadva és kiterjedve a világot ar-
tikulálja. Nem ötvöződés ez, hanem koncentráló-
dás, formailag pedig a testkoncentrátum feloldódása.  
A testiség nemcsak anyagi, hanem folyamatos közelítés 
a szellemiséghez. Számos keleti bölcs is a tér teremtő 
és elenyésző relativitásába helyezi a kibomló születést 
és a visszatérő elmúlást. Az írott szövegek képzetek és 
lehetőségek konstrukciói, ahogyan Kovács Péter képei, 
rajzai is, viszont nála a verbális helyett az érzéki megje-
lenítés felvillantja a lehetőségeket, túlmutat a monologi-
kus variációkon. Testi és létállapotok összevonása által 
a köztes lét az alkotás lebegő, köztes tere is egyben.  
A holt fosszília mint az élet lenyomata és a kézjegyek 
által életre keltett lebegő és megfoghatatlan illúzió ke-
veredik különböző arányokban. Így a köztes lét, a bar-
dóállapot nem jelképes, hanem a művek sajátja. Ezáltal 
válik pillanatokra mágikus megidézéssé, szinte az újjá-
születést sugalló reménnyé az eredendően mulandó-
ságmódozatokat bemutató képek sora.

Az elmúlás módjainak érzéki képzeteiről nincs mit 
magyarázni, a feloldozó vigaszt vagy az egót törlő, 
belenyugvó megvilágosodást csak befelé fordulva le-
het megtalálni. A gnosztikus tanokban – a hindu vagy 
buddhista képzetek mellett – fellelhető fényenergia és 
az anyag viszonya mint összesűrűsödött, leülepedett 
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és fagyott fény a figurák különböző halmazállapotához 
is kapcsolható. A testben született belső képek a külső 
térbe kivetítve teremtettnek tűnő, illékony teremtetle-
nek. A kép tér-idő torlódásában a születés és az elmúlás 
metszik egymást. A metszések felszámolják a testiséget, 
de nem torzók, hanem inkább párlatok, ritkuló légiessé-
gük által káprázatokká válnak, az áttetsző test már nem 
bomlás, hanem elillanó füst és pára. Az Alak vagy Lény 

már túl van az emberin, de a kiméraszerű keveredés is 
új szintézisben oldódik fel. A Lény az életet képviseli, a 
Lét lüktető, ciklikus metamorfózisát, a Tér pulzálását a 
semmi és a végtelen között. A szenvedő sárember egyre 
áttetszőbb, légies állapota, amikor megszűnik a nehéz-
kedés. Feldereng az árnyék nélküli lény, a fényáteresz-
tő, mintha az áldozati test gnosztikus, földi test nélküli 
lénnyé tisztulna.
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