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EEzúttal úgy döntöttem, hogy magamra vállalom 
a 70-edik évemben készülő – némi túlzással élet-
mű – katalógusom előszavát megírását. Erre több 
okom is van. Először is szeretném személyesen 
megszólítani azokat a tárlatlátogatókat, baráto-
kat, ismerősöket és ismeretleneket, akik figye-
lemre méltatják jubileumi kiállításomat. 

Másodszor szeretnék e helyen is köszönetet 
mondani mestereimnek, akik elindítottak alkotó 
művészi pályámon. Közülük is kiemelném Bal-
lagó Imre festőművészt, aki a Képzőművészeti 
Főiskolán Szőnyi István tanársegédje volt és ezt 
az állást cserélte fal Székesfehérvárra költözés-
sel a megyei rajz szakfelügyelői állással. Számos, 
később ismertté vált művészt fedezett fel Szé-
kesfehérváron és környékén. Elég talán a Kőnig 
testvérekre gondolni, egyikük a Képzőművésze-
ti Főiskola rektorává vált. A fehérvári Derkovits 
Képzőművészeti Körben diákkoromtól kezdve 

ELŐSZÓ
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mintegy tíz évig irányította, korrigálta munká-
imat Ballagó mester. Számomra a legnagyobb 
ajándék volt, amikor búcsúzóul nekem ajándé-
kozta féltve őrzött főiskolai vázlatfüzetét. 

Pályám másik meghatározó személyisége Má-
riási (Masznyik) Iván festőművész volt. Egyetemi 
éveim alatt folyamatosan irányította munkámat. 
Kivételes lehetőség volt számomra, hogy Máriási 
mester rendszeres, alapos korrektúrája mellett a 
Műegyetem Építészmérnöki Karán a Rajzi és For-
maismereti Tanszék Műtermében dolgozhattam.
Nagy örömömre szolgált, hogy már hivatásos 
művészként megszervezhettem a győri múzeum 
képtárában egykori mesterem retrospektív kiál-
lítását. 

Harmadszor pedig, most van itt az ideje egy 
átfogó visszatekintésnek. Vajon honnan hová ju-
tottam? Erre a kérdésre persze nem én vagyok 
hivatott válaszolni. A katalógusban műfajonként 
válogatott képeket szerepeltetek, nyilván a teljes-
ség igénye nélkül, de mégis valami jellemzőt sze-
retnék mutatni. Ne tévesszen meg senkit a mű-
fajok sokfélesége, hiszen a közel ötven év alatt 
született mintegy ezer alkotás közül válogattam. 
Általában összefüggő képciklusokon dolgozom 
egy-egy időszakban. Ez talán a képmellékletekből 
is látszik. Amikor „kifárad” egy téma, vagy feldol-
gozásmód, akkor váltok. Ez persze nem zárja ki 
azt, hogy később visszatérek egy korábbi útra. Az 
utóbbi években rátaláltam az elektrográfia esz-
közrendszerére és nagy érdeklődéssel próbálom a 

határait feszegetni. Ez a technika nem az ecsetet, 
festéket és vásznat helyettesíti, hanem olyan ki-
fejezési módokat tesz lehetővé, amiket hagyomá-
nyos módon nem lehet elérni.

Azt szeretném érzékeltetni a katalógus olvasói 
és minden tárlatlátogató számára, hogy a művé-
szeti alkotásoknak – az enyémeknek is – sajátos 
belső szerkezetük, lelkük van. Ez az, ami el nem 
mondható, le nem írható, hiszen akkor már más 
művészeti ág területére tévednénk. Ha valaki 
elfogultságtól mentesen, nyitott szívvel nézi és 
fogadja be a látványukat, akkor a művek meg-
nyílnak, megszólalnak. Nem is folytatom tovább, 
beszéljenek helyettem a képek.

Koppány Attila
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Székesfehérvár. Mestere: Ballagó 
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tőművészek

 1963 és 1965 Keszthelyi Helikoni Művészeti 
Fesztivál: aranyérmes képzőmű-
vészet kategóriában

 1968 Az első önálló tárlata Budapes-
ten. Megnyitotta: Dr. Pogány Fri-
gyes az Iparművészeti Főiskola 
főigazgatója. Recenzió a Művé-
szet c. folyóiratban (Bauer Jenő)

 1973 Tagfelvétel a Képzőművésze-
ti Alapba (jelenleg MAOE). Ettől 
kezdve rendszeresen kiállít.
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Országos Képzőművészeti 
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 2016 Móri Művésztelep





KIÁLLÍTÁSI 
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TTöbbször nyitottam meg kiállítást, melyen Kop-
pány Attila képei is szerepeltek. De most szá-
momra is öröm, hogy nagyon tehetséges fiatal 
barátom egymaga betölti a termet, önálló kiállí-
tással lép a nyilvánosság elé. Jó érzés figyelemmel 
kísérni egy fiatal tehetség kibontakozását, fejlő-
dését, mert bennünk, öregekben erősíti a hitet a 
jövőben, kultúránk, művészetünk fejlődésében. 
Hiszen a jövő, bár mi öregek már nem leszünk ré-
szesei, bennünket is mélységesen érdekel, hiszen 
a hivatásunk az oktatás, nevelés. A mi életünket 
is csak a jövő igazolhatja.

Mindezzel nem azt akarom mondani, hogy 
Koppány Attila fejlődésében, alakulásában egy-
két tanácsadáson túl bármilyen mértékben is 
szerepem volt.

Szívós akaraterővel fejlesztette képességeit, 
nehéz munkája, egyetemi tanulmányai mellett, 
példát mutatva mai korunkban az egyrétű, egy-

MEGNYITÓ BESZÉD KOPPÁNY ATTILA ELSŐ BUDAPESTI KIÁLLÍTÁSÁN  
1968. OKTÓBER 24-ÉN. 
MŰEGYETEM, VÁSÁRHELYI KOLLÉGIUM GALÉRIÁJA

DR. POGÁNY FRIGYES
PROFESSZOR, (AZ IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA FŐIGAZGATÓJA) 
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oldalú tudás veszélyének elhárítására. De nehéz 
helyzetben van a fi atal művész, aki saját erejéből, 
sok tekintetben önmaga ítéletére támaszkodva 
küzdi előre magát a művészi fejlődés útján.

Nehéz eligazodni az irányzatok, művészeti ten-
denciák kaleidoszkópikus zűrzavarában. Nyilván 
Koppány Attila sem vonhatja ki magát bizonyos 
törekvések, irányzatok hatása alól, de ez nem 
is baj, mert látókörét szélesíti, s ami még fon-
tosabb,nála az ilyen tendenciák nem öncélúak. 
Nem külsőségekben, felszínes stílustörekvések-
ben kívánja képességeit csillogtatni; önmagából, 
konkrét élményeiből merít, s mondanivalóját a 
művészet nyelvén fogalmazza meg. Képeinek, 
rajzainak gondolati tartalma mély és éppen ezért 
a szemlélő asszociációira épít. Ezek az asszociáci-
ók képeinek szemlélésekor életre is kelnek, a va-
lóság talajában gyökereznek.

Koppány Attila kifejezési módja sokrétű. Talán 
ezért is tűnhetik – felszínesen nézve – úgy, 
mintha hol az egyik, hol a másik irány-
zat felé hajlanék, mert ez vagy az a 
tendencia hatalmába kerítette. De 
nézzük csak meg alaposabban műve-
it. Mindig a tartalom, a mondanivaló 
indokolja az éppen választott, köve-
tett kifejezési módot. S ezt látom leg-
nagyobb értékének. A széles skála nem 
bizonytalan keresés, hanem belülről 
jövő szükségszerűség. S hogy 
egy-egy képében még valóban 
keresi a végleges teljes ér-
tékű megnyilatkozás mód-
ját, érleli, fejleszti néhány 
kedvenc témáját, ez érthető. 

Valóban ez a fejlődés záloga. Élményeit magában 
hordozza és szívósan, többszöri megfogalmazás-
ban fejleszti képpé. Néhány képén már el is jutott 
a célhoz.

Ha iskolás szemmel közelítünk képeihez, talán 
ellentmondások is tűnhetnek szemünkbe. Natúra 
és elvontság, perspektíva és síkszerűség például 
látszólag keverednek kompozícióiban. De csak 
látszólag, mert ne feledjük, az ellentmondás, el-
lentét, ha tartalmilag indokolt, a művészi kont-
raszt erejével hat a tudatban. Ezt érzem például 
„asszociációk” című képét nézve is. Kétségtelen, 
hogy nehéz, sőt veszélyes utakon jár, de ezt tu-
datosan teszi. A mondanivalót, annak pregnáns 
kifejezését nem áldozza fel konvencionális „sza-
bályoknak”, s vállalja a keresést, továbbérlelést, 
küzdelmet, hogy végülis tartalom-formaegység-
ben a kép egyvveretű legyen.

Ha körülnézünk a kiállító teremben, meglep a 
gazdag formavilág, a technikában is jelent-

kező változatosság. Lágy fi nom hangvé-
telű grafi káktól energikus hatású szín-
kompozíciókig bontakozik ki a skála.

Koppány Attila rövid idő alatt emel-
kedett arra a szintre, hogy a kis kul-
turközpont, a Vásárhelyi Kollégium 

meghitt hangulatú termében megszó-
laljon. S amit szép képeivel elmond, 

mély meggyőződésből fakad 
és előremutató. Ismervén 

fejlődésének lendületét, 
pályájának ez az állomása 
nemcsak értékes eredmé-
nyeiot bizonyítja, hanem 
komoly ígéret is.

ezért is tűnhetik – felszínesen nézve – úgy, 
mintha hol az egyik, hol a másik irány-
zat felé hajlanék, mert ez vagy az a 
tendencia hatalmába kerítette. De 
nézzük csak meg alaposabban műve-
it. Mindig a tartalom, a mondanivaló 
indokolja az éppen választott, köve-
tett kifejezési módot. S ezt látom leg-
nagyobb értékének. A széles skála nem 
bizonytalan keresés, hanem belülről 
jövő szükségszerűség. S hogy 
egy-egy képében még valóban 
keresi a végleges teljes ér-
tékű megnyilatkozás mód-
ját, érleli, fejleszti néhány 
kedvenc témáját, ez érthető. 

gazdag formavilág, a technikában is jelent-
kező változatosság. Lágy fi nom hangvé-

telű grafi káktól energikus hatású szín-
kompozíciókig bontakozik ki a skála.

Koppány Attila rövid idő alatt emel-
kedett arra a szintre, hogy a kis kul-
turközpont, a Vásárhelyi Kollégium 

meghitt hangulatú termében megszó-
laljon. S amit szép képeivel elmond, 

mély meggyőződésből fakad 
és előremutató. Ismervén 
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KKoppány Attila pályakezdésére legerőteljesebben 
az építészeti és természettudományos gondolko-
dás hatott, amely festészetében és rajzi munkás-
ságában is sajátos elveken alapuló, speciális nyelv 
kialakulásához vezetett. Ennek legfőbb elemei 
a vonal, a sík, a körvonalakra redukált forma és 
gazdagon burjánzó részletei, valamint a szín, de 
ami ennél is fontosabb, a színes síkokból és abszt-
rahált természeti motívumokból való racionális, 
sőt tektonikus képépítés, amelynek eredménye-
ként a műben a lírai színválasztás és látomásos 
megjelenítés ellenére is megőrződik a leképezett 
forma valósággal való lényegi kapcsolata: reális 
léptékviszonya, valós arányrendszere és a termé-
szet belső mozgásait megelevenítő formakezelés. 

Talán éppen ezzel magyarázható, hogy művé-
szetében az önálló látásmód és kifejezés elsőként 
organikus formációkban öltött testet, s csak jóval 
később jelentkeztek azok a kristályos szerkeze-

KOPPÁNY ATTILA RETROSPEKTÍV TÁRLATA  
A GYŐRI VÁROSI MŰVÉSZETI MÚZEUM TERMEIBEN
GYŐR, 2006.

N. MÉSZÁROS JÚLIA
MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ
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tek, amelyek az elvonatkoztatás újabb fázisaként 
a képi elemek komplexebb rendszerbe tagolódá-
sához és univerzális tartalmak kifejezési lehető-
ségéhez vezettek.

A külső-és belső erők küzdelmét sejtető képal-
kotói módszerében előbb a lebontás, dekonstru-
álás, majd az egymásnak feszítés, a dekonstruált 
elemek új mondanivalót hordozó motívummá 
való összekapcsolása, végül a töredékek egész-
ben való láttatásának igénye dominált és az ezt 
szolgáló kettős formafelfogás: egy erőteljes vona-
las szerkezetbe rejtett, árnyalt világ.

Műveiben a jel és a jelzett fokozatosan helyet 
cserélt: az organikus elem gesztusokra emlékez-
tető geometrikus jellé vagy jelrendszerré, a ko-
rábbi sík háttér pedig organikus asszociációkkal 
teli táji elemekké, elevenen lüktető sejtekké, szö-
vetekké vált. 

A képek monumentalitása a két fő kompozíci-
ós elem és arányainak felcserélődésétől kezdődő-
en állandósult. 

Koppány Attila mai művészetére a dimenziók 
egymásba való szabad átjárhatósága, a formák 
átláthatósága, a közöttük lévő összefüggések ele-
mi kontrasztokra redukált, modellértékű megfo-
galmazása, a dolgok lényegének belülről való lát-
tatása jellemző.

Képi világa természeti és más katasztrófa-áb-
rázolásokkal, elementáris tájélményeket összeg-
ző, és mikroszkópikus részleteket kiemelő for-
makombinációk sorával bővült. Színhasználata 
megélénkült, alkotásaiban a fény egyre fonto-
sabb szerephez jut.

Témái között gyakori a városábrázolás, a ter-
mészeti és épített környezet kapcsolatának el-
mélyült elemzése, harmonikus összhangjának 
vagy disszonanciájának felerősítése, emblemati-
kus egyszerűsége, a kaotikus világban való rend-
keresés.

ZÖLDÁR 
(akril, farost, 100 x 70 cm)

(A Magyar Nemzeti Galéria tulajdona)
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NNem kisebb személyiség üdvözölte Koppány At-
tila jelentkezését első önálló, a Műegyetemen 
rendezett tárlatán, mint Pogány Frigyes, az Ipar-
művészeti Főiskola akkori főigazgatója, aki a ki-
állítás megnyitására is vállalkozott.

A professzor akkor elmondott szavai mintha 
jóslatként hangzottak volna: „Kétségtelen, hogy 
nehéz, sőt veszélyes utakon jár, de ezt tudatosan 
teszi. A mondanivalót, annak pregnáns kifejezé-
sét nem áldozza fel iskolás, konvencionális ‚sza-
bályoknak’, s vállalja a keresést, tovább érlelést, 
küzdelmet, hogy végül is tartalom-forma egy-
ségben a kép egyveretű legyen” – írta. 

A tartalom és a forma egysége mellett a külön-
böző jelrendszerek, az azokban rejlő kifejező erő 
iránti elmélyült érdeklődését, az eltérő minősé-
gek ötvözésének a szándékát, a tudatosságot kell 
megemlítenünk, amely a folytatásban, a pálya 
későbbi szakaszaiban is mindvégig jelen volt.

A JÖVŐ EMLÉKEI
KATALÓGUS ELŐSZÓ KOPPÁNY ATTILA  
KARINTHY SZALONBAN MEGRENDEZETT TÁRLATÁHOZ.  
BUDAPEST, 2007.

P. SZABÓ ERNŐ
MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ
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JÉGMADÁR  
(akril, vászon, 70 x 70 cm)

Ami azonban az utóbbi évek műveire egyre in-
kább jellemző, s amit ez a legutóbbi évek alkotá-
saiból összeállított tárlat is jól érzékeltet, az az, 
hogy az idők folyamán ez a tudatosság ötvöződött 
egy olyan természetességgel, spontaneitással, 
amelynek köszönhetően nem eleve kigondolt, hi-
deg tervszerűséggel valósítja meg művészi prog-
ramját, hanem a látvány, a kompozíció logikája, 
követelményei szerint. Ennek köszönhető, hogy 
képein föloldódnak azok a nehezen föloldható el-
lentmondások, amelyek a kortárs művészet vilá-
gán belül oly sokszor megfigyelhetőek. Egyrészt 
a különböző stílusok, szemléletmódok, kifejezés-
módok között, másrészt, és nem kis részben a 
nehezen dekódolható nyelvi rendszerek miatt, a 
művész és a mű nézője között.

A kiállítás művei három nagy egységre oszt-
hatók. Az elsőbe a félig átírt természeti élményt 
idéző néhány kép tartozik (Csapda, Kis kompo-
zíció), a másodikba azok, amelyeknél a külön-
böző léptékű struktúrák és a szilárd szerkezet 
adnak különös feszültséget a kompozícióknak 
(Ground Zero, A jövő emlékei I-II.), a harmadikba 
az elektrografikák, amelyeknél a grafikai, festői 
és fotográfiai elemek ötvöződnek (Blue(s), Az első 
nap). 

Akármelyik csoportról is van szó azonban, Kop-
pány Attila alkotásai szinte észrevétlenül indíta-
nak el messzire vezető asszociációsort nézőjük-
ben, s miközben egy nagyon személyes művészi 
világgal szembesítik, olyan problémákat idéznek 
föl, amelyekben művészi-filozófiai-történelmi 
kérdések sora összegződik. Alkotásról alkotásra 
követhető, a spontán gesztusok hogyan kapnak 
szilárd formát, szerkezetet, az élmény pillanat-
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nyisága hogyan alakul át hosszú távon érvényes 
megfogalmazásokká. 

Jónéhány olyan organikus kompozíciót talá-
lunk, amely mintegy a természeti folyamatok 
magától értetődőségét modellezi, vagy a múlt 
távoli folyamatait, emlékeit idézi meg (Merülés, 
G.A. Úr X-ben, Jákob létrái). Amikor ezekből a 
mikro- vagy makrovilágokból átlép a művész a 
XX. század történelmének sorsfordító időszaka-
iba, például 1956 drámájához (Mementó, Requi-
em ’56), a kompozíciók szerkezetességükkel, 
komor tónusaikkal revelatív élményként idézik 
meg az egykori történések lényegét. 

A múltban járunk? A jelenben? Vagy a jövő 
emlékei között? MEMENTÓ 

(akril, vászon 80 x 100 cm)
(az „In Memoriam 1956” című 

2. Országos Kiállítás  
I. díját érdemelte ki)
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KKoppány Attila rendszeres képzőművészeti ta-
nulmányait 1966-ban kezdte Budapesten. Mes-
terei Boross Géza és Máriási (Masznyik) Iván 
festőművészek voltak. 1968 óta állít ki rendsze-
resen, azóta 28 önálló tárlaton és közel 100 kol-
lektív kiállításon szerepeltek alkotásai. 

Legújabb alkotásai síkplasztikai és elekt-
rográfiai munkák. 

Síkplasztikai kísérletekkel Koppány kb. egy éve 
foglalkozik. A kisméretű (40x30 cm-es), tér fele 
óvatosan nyitó műhelymunkák inkább a kép-
felületek megmozgatására, izgalmassá tételére 
és finom optikai hatások keltésére törekszenek, 
mintsem a tér konkrét birtokba vételére, plaszti-
kai önállósulásra. Az általában vizuális élmények 
alapján szerveződő munkák térbeli kiterjedését 
a talált tárgyak, a fa és fém applikációk, illetve 

KOPPÁNY ATTILA FESTŐMŰVÉSZ
ELEKTROGRÁFIÁK ÉS SÍKPLASZTIKÁK CÍMŰ KIÁLLÍTÁSA
2007. MÁRCIUS 29–MÁJUS 6.
GYŐR, VÁCZY PÉTER GYŰJTEMÉNY, CZIRÁKI TEREM

PÁPAI EMESE
MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ
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helyenként a modern építészetben használatos, 
jól modellálható és színezhető csemperagasztó 
biztosítja.

Elektrográfiai munkái egy három évre visszate-
kintő folyamat eredményei. A művészre jellemző 
konstruktív-dekonstruktív gondolkodásmód szé-
les gesztusokkal ötvöződik alkotásain, tág teret 
biztosítva ezzel a spontán, direkt módon történő 
kifejezésnek és a sokirányú asszociációknak. Az 
invenció mellett alkotásain, fontos szerephez jut 
az innováció is, az új médium kínálta lehetősé-
gekkel való sáfárkodás, amelynek megismerése, 
önálló, belső szabályainak feltérképezése folya-
matban van.

FÁTUM  
(vegyes technika, farost, 40 x 30 cm)
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EErőszakosan célratörő, éles fémszerkezetek szúr-
nak bele a vászonba, fogaskerekeik karmokká 
görbültek, hogy feltépjék az ÉLET szövetét. Nyo-
mukban piroslik a vér és olthatatlan tűz lobban, 
a megolvadt anyag verejtékezve csorog alá. „Ve-
szélyes hely”-eken járunk. A feltartóztahatlanul 
bekövetkező kataklizma mindent elpusztít: a 
roppant szerkezetek is megroppannak s elemeik-
re törve hullanak alá a térbe – a „Változás szele” 
mindent elsöpör. Lepergett a világunknak kisza-
bott idő? Elérkeztünk a zéró-ponthoz? Ahol véget 
ér egy technicizált, önmagát felemésztő világ és 
– talán – kezdődik egy új? Az univerzum időtlen 
törvénye ez: a zéró-origó oválisa kapu múlt s je-
len, pusztítás és teremtés között. Kapu, amelyen 
betekintve mindnyájan átléphetünk hétköznap-
jaink világából Koppány Attila képeinek imagi-
nárius terébe.

KOPPÁNY ATTILA FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA  
A XANTUS JÁNOS MÚZEUMBAN,  
KATALÓGUS ELŐSZÓ

SZÉKELY ZOLTÁN
MŰVÉSZETÖRTÉNÉSZ
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E tér szellemi feszültséggel telített, amely 
energiáit világunk, életünk s mindennapjaink 
eseményeiből meríti s amelyet a mindezekért 
érzett aggodalom generál. Az ezredforduló meg-
határozó élménye az immár posztmodern fázisá-
ba jutott nyugati kultúra veszélyeztetettsége. A 
technikai-ökológiai-társadalmi-politikai válto-
zások erőhatásai szétfeszítik racionalitáson ala-
puló civilizációnk struktúráit – sőt, amit átélünk, 
az talán már maga az „Összeomlás”. Innen nézve 
– hogy a kiállított képeken is megidézett s mind-
annyiunk számára jól azonosítható eseményre 
utaljak – a kommunizmus bukása vagy a New 
Yorki-i World Trade Center elleni terrortámadás 
messze túlmutat saját egyediségén és az embe-
riség jelenét meghatározó nyugati kultúra alapo-
kig hatoló válságának jelévé értelmeződik át. 

Apokaliptikus víziókban láttatja mindezt Kop-
pány Attila, amelyekben szimbólumok (gép, 0, 
homokóra, csillag) valamint a színek, formák s 
anyagok egyéni alakítása révén nyert hatások 
sűrítik magukba az összetett intellektuális tar-
talmakat. Konstrukció és dekonstrukció, szigorú, 
racionális struktúrák és szabadon, esetlegesen 
alakított felületek, kompakt színfoltok és érzé-
keny festőiség – hogy csak a legeklatánsabb el-
lentétpárokat soroljuk fel, amelyek erőterében 
formálódnak ki a képek. Látszólag egymást kizá-
ró alkotói módszerek ezek, ám a vásznakat életre 
hívó gondolatiság nyomása alatt egyetlen egy-
ségbe olvadnak – a szintézisre törekvő művészi 
útkeresés eredményeként. 

A drámai erejű, erős érzelmi töltésű és súlyos 
gondolatokkal terhes vásznak között egy-egy 

olyan kép is akad, amely kozmikus távlataival, 
meditatív jellegével, vagy éppen sajátos képi hu-
morával ellenpontozza s oldja a komor témákat. 
Az örök emberi remény hangjai…

Koppány Attila immáron négy évtizedet felö-
lelő munkásságát a folyamatos megújulás, az új 
lehetőségeket, új kifejezésformákat kereső ex-
perimentális attitűd jellemzi, amely mindenkor 
erős gondolatisággal párosul. Képei – alkotójuk 
intenciója szerint – hű lenyomatai világunknak 
és jelek, melyek mentén újragondolhatjuk civili-
zációnk problémáit.

WIND OF CHANGE
(akril, vászon, 60 x 80 cm)
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KKoppány Attila négy évtizede indult festői pálya-
futásának legutóbbi éveiből közöl válogatást az 
Abigail Galéria aukciós tárlata. A képek egy gon-
dolatkörhöz kapcsolódnak, mintegy reflexiók a 
korra, amiben élünk. A művész figyelme nem el-
sősorban mikrokörnyezetére irányul, képi világa 
nem egy önfeltáró, intim közeg. Utazásain szerzett 
benyomásai, a médiumok által a távoli vidékekről 
közvetített impulzusok és a jövőről alkotott speku-
lációk révén globális kérdésekben, makroszinten 
gondolkodik. E gondolatok képi lenyomatait lát-
juk viszont festményein, melyek az emberalkot-
ta környezet válságáról beszélnek, amelyben az 
elbizakodott ember „teremtményei”, a biztosnak 
hitt építmények, struktúrák valójában védtelenek, 
egy pillanat tört része alatt összeomlanak. A saját 
erejében elbizakodott, önhitt ember sebezhetősé-
gét; biztonságának, léte saját maga által teremtett 
alapjainak mulandóságát láttatják e képek.

TANULMÁNY AZ ABIGÉL GALÉRIA AUKCIÓS KATALÓGUSÁBAN  
KOPPÁNY ATTILA MŰVÉSZETÉRŐL.  
BUDAPEST, 2008.

KÉTHELYI ESZTER
MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ
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Koppány borúlátó korképet (vagy kórképet?) 
fest, de nem áll meg a jelen állapot diagnoszti-
zálásánál. Ahogy saját szavaival megfogalmazza: 
„…az ember által létrehozott „világ” mulandósá-
gára, törékenységére utalnak a recsegve szét-
törő formák és a technikai civilizáció hallgatag 
maradványai a felismerhetetlenné vált formák 
törmelékei, töredékei között. … Ezek szilánkok, 
egy darabjaira hullott világ, korunk szilánkjai. 
A feladat ezeket a darabokat összerakni…”Fest-
ményeinél ebből a gondolatkörből építkezik, csak 
többféle képi nyelven tolmácsolja őket ugyanúgy, 
mint amikor egy ember több nyelven beszél, egy-
azon gondolatait fejezi ki minden nyelven, csak 
más-más hangsort rendel a gondolatokhoz. Mo-
zaikok ill. üvegfestmények kartonjaira emlékez-
tető alkotásain a színfoltokat az ólomüvegabla-
kokhoz hasonlóan abronccsal keretezi és ezekből 
az önálló egységekből építi fel a formát. (Új Bábel; 
Jákob létrái.) 

Más képeinél viszont széles gesztusokat lá-
tunk, a magányos vagy összekapcsolódó ellipti-
kus gyűrűk; összeroppant, meghajlott vasúti sí-
nek; a veszély képzetét keltő „karmok” visszatérő 
motívumai. (Wind of Change; Zónák 2913.)

Ground Zero című festményének apropóját 
a new york-i ikertornyok elleni támadás adta, 
melyen a művész képeinek gyakran visszatérő 
motívumát, ha úgy tetszik, az emberi önhittség 
jelképévé vált Bábel tornyát látjuk viszont átlé-
nyegítve. „A kettős párhuzamos lángnyelv vagy 
elektromos kisülés-nyaláb az acélt megolvasztó 
forróságot idézi, míg az ovális keretezés egyfaj-
ta távolságtartó közvetlenséget céloz meg, arra 
utalva, hogy a világ nagy nyilvánossága csupán 

JÁKOB LÉTRÁI  
(akril, vászon, 120 x100 cm)
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(kerek) optikán, azaz egy szűk nyíláson keresztül 
látta ezt a drámai jelenséget” – mondja a művész.
„A „Zónák 2913” című festmény - miként a címe 
is mutatja - a Föld nevű bolygó lehetséges jövő-
képével foglalkozik 

…A földfelszín egy kis szeletét látjuk a képen, 
amelynek külső fogazott burka a világűrből fe-
nyegető veszélyekkel szembeni első védelmi vo-
nal. Ettől lefelé látható egy kékeszöld védőgáz-
zal telitett héj, ami alatt az élet, a vegetáció még 
megőrzött, megvédett elemei láthatók az ember 
által alkotott, épített környezet néhány marad-
ványával együtt.

„Koppány Attila székesfehérvári diákéveiben 
képzőművészeti körök és szabadiskolai képzés 
során ismerkedett meg a képzőművészet alap-
jaival. Tanárai Áron Nagy Lajos és Ballagó Imre 
festőművészek voltak. 1966-tól építőmérnökként 
a budapesti Műegyetemen tanult, egyéni érdeklő-
désének megfelelően a kötelező stúdiumok mel-
lett az Építészmérnöki Kar Rajz- és Formaismereti 
Tanszékének művészeti kurzusain képezte tovább 
magát Boross Géza és Máriási (Masznyik) Iván 
vezetésével, ahol műtermet is kapott. Első egyé-
ni kiállítására 1968-ban került sor, ettől kezdve 
rendszeresen kiállító művész. Pályája során foko-
zatosan eltávolodott a figurális képi nyelvezettől, 
mert a szintézist, amit festői pályája során ki-
tartóan keresett az elvontabb formák világában 
vélte megtalálni. Alkotó munkája során sokféle 
művészi impulzusból merített, művészetének 
alakulására hatással volt a szürrealizmus, a fu-
turizmus és az amerikai expresszionisták közül 
Robert Motherwell is. 1973-tól a Képzőművészeti 
Alap tagja. Középületek és magángyűjtemények 
mellett művei megtalálhatók a Magyar Nemzeti 
Galéria, a Xantus János Múzeum, a győri Városi 
Művészeti Múzeum gyűjteményében. Középület-
ben lévő mozaikképe a székesfehérvári Jáky Jó-
zsef Műszaki Szakközépiskola auláját díszíti.GROUND ZERO (2006.)
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AA világ azonos, csak bennünk él ezer lenyomat? 
Részei vagyunk, vagy csak szemlélői? Alakítói 
vagy alakítottságában is elszenvedői? Miért csu-
pa kérdés az egész? Miért nincsen egy érvényes 
válasz, egy érvényes festmény? Mert akkor meg-
szűnünk emberként létezni? Hisz bizton mond-
hatjuk, a másféle látások szebbé teszik az amúgy 
matematikával is bizonyára leírhatót, az ingová-
nyos terep nem elvesztésünkre lett ilyenné, ha-
nem értünk, hogy megtanuljunk járni.

Koppány Attila nem először zavarja meg el-
rendezettségében is tökéletlen világunkat, az 
enyémet is. S mióta ismerem festményeit, azóta 
nyugtalanabbul alszom, mert tudom, a harmónia 
széttörtségében ragyog igazán, s teremtett vilá-
gunk rettenetesen esendő. S milyen értékes is egy-
ben. S hogy attól különösen az, hogy múlékony.

Koppány Attila képeiből a megdermedettség 
sugárzik, s olyan rend látszik rajtuk, amelyet 

A TÖRÉKENY LÉT LENYOMATAI
KOPPÁNY ATTILA KIÁLLÍTÁS ELÉ 
ÉLET ÉS IRODALOM  
2008. LII. ÉVF. 35. SZ.

BÖRÖNDI LAJOS
KÖLTŐ
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csak természettudományos műveltséggel is meg-
áldott alkotó tud teremteni. S fénylik minden. 
Színházi maszk mögül néz ránk valaki, az elha-
sított összeforr, tengerpart ragyog, s a Haragvó 
angyal ítélete hallatszik, kardja suhint le ránk. 
El kell mondanom, Attila képei címükkel együtt 
teljesednek ki, s ezt azért is fontos hangsúlyozni, 
mert jó címadó ő, a benne lévő magyarázat felé 
terel bennünket. Nem tudom jól megfogalmazni, 
de legtöbb képén a szétfröccsenés, a középponttól 
a szélek felé tágulás, a szemünk előtti kifeszülés 
teremt különös atmoszférát, de a mértani rend 
ezt a robbanékony állapotot mégis egységbe fog-
ja. Valami előtt vagyunk.

S lehet, hogy teljesen félreértem, de mondom, a 
pusztulás előtti pillanat képeinek is látom dolgait.

 Fázom ezek alatt a képek alatt, s didergésem 
az emberiségé, a széthullás, a rend fölbomlása 
érződik a vásznakon. Pedig az építész szigorú 
rendet tart dolgai között, s ha festő is egyben, ez 
képeinek szervező ereje is. A rend utáni vágyó-
dásra is gondolok a ‚rendetlenség’ közben, s re-
ményre. Ezek a kékhideg dolgok azonban vacogó 
szájjal mondatják velem, a vágy kevés, kellene 
valami kapaszkodó is. 

Szép új világ, írja egyik képe alá címül Koppány 
Attila, s én idézőjeles mellékjelentést is érzek eb-
ben a címben. Persze lenyelt indulatokkal szabad 
e képeket szemlélni, s a zárt formák fegyelmez-
nek, az előbb említett széthullás is a belső erózi-
óját jelenti, a keret adott, az szinte túlléphetetlen.

Mintha ez a belső robbanásig vitt feszültség 
lenne a titka e dolgoknak, marad valami nehezen 
megmagyarázható bennük, s ránk kérdeznek, s a 
választ nem tudjuk pontosan nyelvi módon meg-

adni, ezért még sokáig forgolódunk otthon az ágy-
ban, s magunkkal vívódunk, s kérdezünk tovább: 
kellett-e nekünk e pimaszul modern kép-tükörbe 
néznünk?

S tudjuk, kellett. S mert az emberi lét, az ember 
kifejezhetősége a tét, nem lehet hát úgy tennünk, 
mintha nem értenénk semmit.

Katasztrófák-karambolok lenyomatait látjuk, 
s olyan egységes világot, amely szépségében is 
a törékenységet mutatja fel, sőt már-már eltört-
ségét. S arra figyelmeztet, hogy csak azért, mert 
nem akarjuk tudomásul venni esendőségünket, a 
világ másik arcát, az attól még „realitás”.

Ez a létező realitás az, amitől igazán elszomo-
rodhatunk.

MEGFAGYOTT LÉLEK  
(akril, vászon, 130 x 100 cm)
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NNyugtalanságot és magabiztosságot, rend és 
káosz harcát, fény és árnyék kontrasztját egyi-
dejűleg tárják elénk Koppány Attila kristályai, 
kemény élek és markáns ívek között-mögött tes-
tet öltő alakzataikkal. Azt mondhatjuk, a világ 
megértésének vágya és befogadhatatlanságának 
elfogadása hívta életre ezeket a személyes jele-
ket és spirituális rácsokat. Ugyanakkor mély áté-
léssel, magas hőfokon, széles látómezőt feltárva 
létrehozott képek előtt állunk. De mielőtt azt a 
leegyszerűsített vélekedést olvasnánk e sorok 
között, hogy Koppány Attila jó és rossz, békés és 
arrogáns tartalmakat feleltet meg pusztán egy-
mással, úgy kell pontosítanunk, hogy a világ sze-
líd és vad, spirituális és fizikai, negatív és pozitív 
megnyilvánulásai feszülnek egymásnak képein. 
Nem tudhatjuk, csak sejthetjük, hogy merész és 
éles színválasztásai-ütköztetései a természetes 
és a mesterséges, a racionális és az irracionális 

SZEMÉLYES HOMOKÓRA, 
KOPPÁNY ATTILA FESTMÉNYEI
VAMART DESIGN GALÉRIA,
BUDAPEST, 2009. IV. 9–V. 7.

TOLNAY IMRE 
FESTŐMŰVÉSZ, MŰVÉSZETI ÍRÓ
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minőségek hűvös társításai-e vagy azok alakulá-
sának küzdelmes fázisai.

Bár mint mindenkire, így Koppány Attila több 
évtizedes művészeti pályaívére is a folyamatos 
keresés, kutatás jellemző, nála ez a tudós, szer-
kezet-vallató és feltáró szemlélet az egyik legerő-
sebb mozgató tényező. De nem holmi óvatos mé-
ricskélést kell azonban elképzelnünk egyre inkább 
a koppányi piktúra obszervatóriumában, hanem 
ösztönös és tudatos alámerülést. Talán valami 
ilyen kockázatvállalás, alászállás is a nagycsü-
törtök-nagypéntek az abszolútum részéről a rela-
tívum árnyékvilágában. Koppány tehát egy (vagy 
inkább több) misztériumban merül alá, melynek 
részévé avat: ilyen beavatás a Princípium, a Lyuk, 
a Last Night című képek atmoszférája, helye. Az 
efféle vizsgálódás, spirituális-vizuális tapaszta-
lat fázisait rögzítik a Változás, Wind of Change, a 
Fátum nevet kapott festmények. A műveiben le-
zajló metamorfózisokról így írt N. Mészáros Júlia: 
„műveiben a jel és a jelzett fokozatosan helyet cse-
rélt: az organikus elem gesztusokra emlékeztető 
geometrikus jelekké, jelrendszerré, a korábbi sík 
háttér pedig organikus asszociációkkal teli táji ele-
mekké, elevenen lüktető sejtekké, szövetekké vált.

A festő felelős és súlyos ecsetvonásokban tö-
rekszik a rendteremtésre, még ha szikár vagy 
nyers struktúrái között lágy és lírai hangok kér-
nek-kapnak is létjogosultságot. Beethoven zené-
jében, Dosztojevszkij regényeiben, vagy Caravag-
gio piktúrájában is lágy és kemény hangok és 
tartalmak csendülnek-csapnak össze. Koppány 
Attila láthatólag nem foglal állást, de ténykedé-
se annak elmélyült vallatására vall, ama ellent-
mondás és tény elfogadását jelzi, hogy világunk 

HOMOKÓRA 
(akril, vászon, 120 x 100 cm)
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hol talpig ünnepélyesen, hol keresztre feszítve, 
hol meg letolt gatyával leledzik-vergődik az ösz-
szefüggések viszonylatában.

Koppány Attila homokórája nem nosztalgi-
kus és beletörődő, hanem friss és kereső. Nem 
válaszokat és kinyilatkoztatásokat látunk álta-
la magunk körül, hanem kérdés-felvetéseket és 
töredékként kiragadott kutatási fázisokat. Ezek 
remélhetőleg bennünk állnak össze eggyé. Kop-
pány képcímei sokat sejtetők és sokfelé tekin-
tők, mélyből igyekszik meríteni, magasra próbál 
nyúlni és horizontálisan is messzire terjeszkedő 
a piktúrája és érdeklődése. Tömören megragadott 
témái egyénien faggatják/bírálják globalizálódó 
világunkat, hommage-ai, jelei a közelmúlt és a 
jelen történéseire, vagy épp művészi életműveire 
is reagálnak.

Memento-k és szellemi fricskák, intim és koz-
mikus történések, emlékek és víziók, jelek és 
helyek, geometria és gesztus festői nyelveze-
tén szólalnak meg, dermednek hideg vagy izzó 
kristályokká. Menjünk közelebb hozzájuk vagy 
fürkésszük őket kellő távolságból, hogy misz-
tériumuk részévé váljunk, hogy életre keljenek 
bennünk.
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KKoppány Attila festőművész újra és újra egzisz-
tenciális vonatkozású kérdésekre keresi a vá-
laszt, olyan problémákra, nehezen föloldható 
ellentmondásokra, amelyek egyrészt a művészet 
világán belül, másrészt a művészet és az azt kö-
rülvevő, egyszerre inspiráló és a művészet által 
is irányított világban jelentkeznek. Műveinek ta-
núsága szerint az ezredforduló körüli évek egyik 
legfontosabb kérdése éppen az, hogy képes-e 
olyan válaszokat adni a kortárs művészet a világ 
kihívásaira, amelyek, az itt és most összefüggé-
seiből kiemelve is megállják a helyüket, amelyek 
értelmezhetőek maradnak, s ennek következté-
ben a mű maga is túléli saját korát az idő és a tér 
legyőzhetőségének dokumentumaként. 

Sokakat foglalkoztat ez az összetett probléma. 
Nem véletlenül rendezték meg az egyik velencei 
biennálé központi kiállítását éppen ezzel a cím-
mel: A mű állhatatossága. A nyolcvanas-kilenc-
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venes években jól kitapintható törekvés volt a 
kortárs művészetben azoknak a szubjektív mito-
lógiáknak a jelenléte, amelyek mintegy az antik-
vitás töredékeiből építkezve, sosem volt korokat, 
kultúrákat elképzelve rekonstruálták az emberi-
ség múltját, művészetét. És lehetséges, hogy va-
lóban ez a megoldás: egységben szemlélni koro-
kat, művészeti ágakat, történelmet, természetet, 
egyéni élethelyzeteket. Ez volt a jellemző például 
arra a kiváló szakemberre, Pogány Frigyesre, az 
Iparművészeti Főiskola egykori főigazgatójára, 
akinek a tárgyban annyi remek könyvet köszön-
hetünk. Évtizedek távlatából visszanézve szinte 
törvényszerűnek tűnik, hogy ő ajánlotta a közön-
ség figyelmébe Koppány Attila első, fiatalkori, a 
Műegyetemen rendezett tárlatát 1968-ban: „Két-
ségtelen, hogy nehéz, sőt veszélyes utakon jár, de 
ezt tudatosan teszi. A mondanivalót, annak preg-
náns kifejezését nem áldozza fel iskolás, kon-
vencionális ’szabályoknak’, s vállalja a keresést, 
tovább érlelést, küzdelmet, hogy végül is tarta-
lom-forma egységben a kép egyveretű legyen” – 
írta. A tudatosság azóta is jellemző Koppány At-
tilára, aki egyre mélyebbre hatol a természet és 
az emberi lélek, a történelem és a filozófia s első-
sorban a legkülönbözőbb diszciplínák összegzé-
sére törekvő képiség titokzatos világában. Keresi 
a tökéletes formát, megteremtve a teljességet ki-
fejező kör vagy épp a születést, újjászületést jel-
képező tojás alakzatot, s megnyílik azok előtt az 
emberi világon túli erők előtt, amelyek szüntelen 
átalakítják, lerombolják majd a maguk módján 
újjáteremtik ezt a tökéletesnek hitt, valójában 
azonban nagyon is törékeny világot, amelyben 
a művész, ahogyan a kiállításon a Kassák Lajos 

előtt tisztelgő lap mutatja, újra és újra szilárd 
rendet akar létrehozni.

Nemcsak a festő Koppány Attilára jellemző az 
említett tudatosság, hanem a különböző műfa-
jok,technikák közötti határterületet kereső mű-
vészre is. Az utóbbi évtizedben egyre többször 
lépett ki a sík két dimenziójából, a síkplasztika 
műfaja felé, ugyanakkor folyamatosan kisér-
letezik az elektrográfia lehetőségeivel is, öt év-
vel ezelőtt a Váczy Péter Gyűjteményben együtt 
mutatta be a két területen elért eredményeit. 
Az elektrográfia azóta is foglalkoztatja, néhány 
héttel ezelőtt a franciaországi Socheaux-ban, a 
kortárs magyar festőket bemutató sorozatban 
rendezett kiállításán akrilképek mellett elekt-
rográfiákat is bemutatott. Mintegy harminc, ez-
zel a technikával készült munkáját mutatja be 
a mostani kiállításon is, ami egyrészt arra utal, 
hogy az elektrográfia távolról sem egyszeri ka-
land volt számára, hanem folyamatos, a festé-
szettel egyre inkább egyenrangúként kezelt te-
vékenység. Ami nyilván szorosan összefügg azzal 
is, hogy olyan eszközöket talált, amelyek révén 
megfordította azt a folyamatot, amely a fest-
mény két dimenziós, de fakturális értékekben 
mégiscsak gazdag felületének a létrehozásától az 
elektrográfia valóban teljesen egynemű, mond-
hatni steril síkjának a kialakítása felé vezet. Aho-
gyan a kiállított művek sora mutatja, Koppány 
Attila elektrogáfiáinak a felülete gazdag rendkí-
vül finom fakturális hatásokban. Ez egyrészt an-
nak köszönhető, hogy az elkészült nyomaton fes-
tői eszközökkel is tovább dolgozik, de még inkább 
annak, hogy a kézzel merített papír, amelyet 
használ, nem egyszerűen hordozóanyaga a grafi-
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kának, hanem annak szerves részévé válik. Ha 
távoli hasonlatot kellene találnom, akkor talán 
a freskó és a szekkó közötti különbségre utalhat-
nék. Az utóbbi, száraz vakolatrétegként hordozza 
a rajta lévő, hozzá nem igazán szervesen kötődő 
festékréteget, míg az előbbi nedves, éppen elké-
szült vakolatrétegébe a festék úgy beleszívódik, 
hogy később valójában már nem különíthetőek 
el egymástól. Hasonló a hatás a még alakuló, a 
formálható papírba beillesztett elektrográfiák-
nál is: szinte tökéletesen eggyé válnak a papír-
ral, mintha csak nem is a technika mechanikus 
működésének az eredményeként, hanem a papír 
formálódásának a következményeként jönnének 
létre. 

Az anyag és a technika közötti különös kapcso-
lat akár annak a metaforája is lehetne, hogy mi-
lyen összetett belső folyamatok eredményeként 
születik meg a mű, hogy a már említett tudatos-
ság mellett milyen fontos szerepe van létrejöt-
tében az öntudatlan, spontán mozzanatoknak, 
illetve hogy a kétféle tényező milyen elválaszt-
hatatlanul eggyé válik a műalkotás folyamatá-
ban. Koppány Attila, mint egyébként festményei 
esetében sem ritkán, igen gyakran reflektál saját 
korábbi alkotásaira, emel ki belőlük motívumo-
kat, fontos elemeket, hogy új összefüggésekben 
helyezze el őket, ahogyan a kiállított művek so-
rában arra elsősorban az igen gyakran felbuk-
kanó motívumot újrafogalmazó Égig érő torony 
utal. Az egyik oldalon a Visszapillantó, Szaba-
dulás, Méregpohár jelzi, hogy az organikus for-
mákat fegyelmező, keretbe szorító geometrikus 
elemek nemcsak festményein, de nyomatain is 
jelen vannak, a másikon a már említett gesztu-

DALLIPSZOID  
(elektrográfia öntött papírba ágyazva)
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sok erejére, intenzitására utal a Fire, a Tudat-da-
rab, a Valóság-részlet.

Egyrészt a visszafogottabb színvilágú Halvá-
nyuló emlék, az Álomhajó jelenti az átmenetet a 
művek két csoportja között, másrészt az inten-
zívebb Time over, , Blade. A Godzilla, Forgás a 
teljességet jelentő kör, az elliptoid formák fontos-
ságát hangsúlyozza, ugyanakkor a Dallipszoid, 
Ódali című műveken keresztül ez a műcsoport 
átmenetet is jelen afelé a csoport felé, amelynek 
darabjai a figurális és az elvont motívumok szer-
ves kapcsolatának köszönhetően jönnek létre, 
mint a Kompozíció szemmel, a Generációk, a Pit-
bull, a Skizo, az Angyal torzó. 

A végére hagytam az Önarckép című alkotást, 
amelyen valóban a művész önportréja látható, 
néhány szó, évszám tárrsaságában. Önéletrajz, 
tőmondatokban. Ilyen egyszerű lenne? Kérdezhe-
ti a művek nézője. Igen, ilyen egyszerű, de tudjuk, 
éppen a legegyszerűbb, legpontosabb mondatok, 
szavak megtalálása a legnehezebb. 
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MMegszokhattuk már, hogy Koppány Attila várat-
lan meglepetést és fejtörést okoz nézőinek. Nem 
mintha nem ismernénk őt kimeríthetetlen kísér-
letező kedvéről, tudós precizitásáról, nyughatat-
lan felfedezőútjairól, a folyamatos megújulásról. 

Kétségtelen, Koppány Attilából nehéz felké-
szülni. Amikor éppen összegeznénk egy-egy so-
rozatának mondandóját, újabb világhódító ka-
landra szólít fel bennünket. Ezúttal éppen Ég és 
Föld felfedezésére.

Tudjuk, hogy minden dolgok legbensőbb sajátja 
a titok. Mégis bennünk van az igyekezet, a kíván-
csiság, hogy megfejtsük őket, hogy a mélyükre 
hatoljunk. Szeretnénk minél többet megérteni 
abból, amit látunk, a műről éppúgy, mint alkotó-
járól. Mindenkiben benne van a természetes vágy, 
hogy minél többet megragadjon a láthatatlan, de 
létező ismeretlenből, valamint a látható világból. 
Azonban a valóság mindig más arcot mutat és 
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nehezen megragadható. A megközelíthetetlen-
ségtől és a távolság legyőzhetetlenségétől az ér-
deklődés intenzitása nem csökken, hanem egyre 
nő. Minden, ami igazán érdekes és rejtelmes, az 
további kíváncsiságot, újabb feszültséget ébreszt 
bennünk, és ez újabb kutatásra, újrakezdésre szó-
lít fel bennünket, laikusokat, tudósokat és művé-
szeket egyaránt. 

A magyar művészettörténetben Kállai Ernő 
A természet rejtett arca című írásában fejti ki a 
mikro- és a makrokozmosz egyetemes összefüg-
géseit.

Koppány Attila legújabb sorozatában a termé-
szet törvényeinek megjelenítésén munkálkodik. 
Nem biológiai, hanem művészeti és esztétikai 
szempontból kutatja az organikusan és struk-
turálisan szerveződő sejtek világát és azokat az 
összefüggéseket, amelyeket képi eszközökkel is 
rögzíthet. 

A megértést segítve messziről tekint a jelensé-
gekre. Az élet szerveződésének logikája, a világ 
lényege, az ember és a természet kapcsolatának 
megragadása foglalkoztatja. Nem kis dologra 
vállalkozik!… A természet jeleit aprólékosan meg-
vizsgálta, és rájött arra, hogy ebből az atomizált 
jelrendszerből, struktúrákból és fraktálokból – a 
teremtés mintájára – minden felépíthető. Fest-
ményei rejtett, lelki tájakra vezetnek.

Összefogottság és erős színkontrasztok, líra-
iság és lágy színharmóniák figyelhetők meg a 
képeken. A táguló-összehúzódó, kicsinyített és 
felnagyított, felülnézetből láttatott, a természeti 
alakzatokra visszautaló, egységes szövetet képző 
kompozíciók a legizgalmasabb darabjai a kiállí-
tásnak. Spontaneitás – tudatosság, véletlen – ki-
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számítottság, szigorú, racionális struktúrák és 
érzékeny festőiség; ezek a festészetére legjellem-
zőbb ellentétpárok.

Egyfajta bioromantika ez – mondaná Kállai 
Ernő, a két világháború közötti kritikaírás leg-
sokoldalúbb alakja. Kállai nem értett egyet azzal, 
hogy az absztrakt művészet elszakad a valóság-
tól. Az absztrakt művek belső szerkezetét a sejtek 
működéséhez hasonlította: a természetben mű-
ködő összefüggéseket fedezte fel a nonfiguratív 
világban. 

A bioromantika nem tűnt komolyabb, hosz-
szabban tartó jelenségnek bármelyik izmusnál. 
Egyfajta modern természetvallás kifejezése volt, 
mégis, ez a gondolatforma azóta is termékeny 
táptalaja az újabb generációknak.

„Aki a természetet csak tájképként vagy csen-
déletként tudja élvezni, az fennakad ezeknek a 
képi jeleknek az ornamentikáján, anélkül, hogy 
elementáris, a természet szelleméből fakadó éle-
terejének ösztönzését be tudná fogadni. Ezeknek 
a képeknek a nézéséhez olyan fantáziára van 
szükség, amely fel tud nőni szociális és biológiai 
kapcsolatok bonyolultságához és a rejtett irraci-
onális tényezőkhöz; röviden szólva létünk általá-
nos elveihez.” – írja Kállai.

A mikrovilág határozza meg Koppány Attila 
motívumait, innen jut el a makroformához, az uni-
verzum térképszerű ábrázolásához. Töredékekben 
láttatja az egészet. Művészete mégis szabad, ön-
törvényű, absztrakt festészet, ahol a kép színek, 
formák, ritmusok variánsaiból épül föl; művészete 
analízisre épül, analizálja a látványt, tiszta fes-
tőiségre törekszik. Az emlékek, víziók és helyek a 
gesztusok festői nyelvezetén szólalnak meg.
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AAkrillal vászonra és farostlemezre festett közép- 
és kisméretű táblaképek előtt állunk Koppány 
Attila festőművész kiállításán. Mindezen túl-
menően még néhány formai jellemző megraga-
dására van lehetőségünk a tévedések kockázata 
nélkül: így azt konstatálhatjuk, hogy a színvilág 
visszafogott, gyakran monokrómiába hajló, hogy 
hol vonalas jellegűek, hol foltszerűek a központi 
motívumok és hogy a képek címei főként a fo-
galmiságok világába kalauzolnak. És aztán a fel-
tételezések, a tévedések, a megérzések birodal-
mába kell lépnünk, mert azt sem szögezhetjük le 
biztosan, hogy Koppány Attila absztrakt, elvont 
képeket fest, mert ugyanúgy lehetnek e kompozí-
ciók elvonatkoztatott, nem ábrázoló, nem termé-
szetelvű megjelenítések, mint ahogy nagyon is 
valóság- idézések: mikrovilág-feltárások, parányi 
lények, sejtek, organikus szövetek, élettani met-
szetek képi rögzítései.

KOPPÁNY ATTILA „UNIVERZUM” CÍMŰ TÁRLATA 
AZ ÚJLIPÓTVÁROSI KLUB-GALÉRIÁBAN 
MEGNYITÓ BESZÉD 
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A hetvenedik életéve felé ballagó Koppány Atti-
la festőművész már pályája kezdete óta vonzódik 
e konkrét-elvont világhoz. Egy 1969-ben, tehát 
négy és fél évtizede megjelent kiállítás-ismerte-
tőben Bauer Jenő művészetkritikus grafikáiról, és 
grafikai ihletésű síkba komponált festményeiről 
értekezett, 2amelyeknek stiláris absztrakciója 
egy igen erőteljes művészi önnevelés, de egyben 
nagyméretű belső vívódás jeleit is felmutatta”. És 
a hangsúly itt a stiláris absztrakció-kifejezésen 
van. A Budapesti Műszaki egyetem Vásárhelyi 
Pál Kollégiumában rendezett kiállítás recenzen-
se azt is megállapította, hogy a kiállított műve-
ken a „reális természetábrázolás váltakozik az 
elvontan stilikzált megjelenési formával”. „Virá-
gok, egy-egy akt finom vonalai, tájképi vagy in-
terieur-motívumok egyaránt elindítják a képzet-
társítási láncreakciót, amely hol elvont kontúros 
kompozíciók, hol pedig markáns színösszetételű 
foltjátékok egybefűzésében találja meg művészi 
vetületét”.

Nos a festő, akinek művészi törekvéseit az olt-
hatatlan kísérletező kedv által meghatározott-
nak, a nyughatatlan festői kutatómunka által 
ösztönzöttnek, folytonosan megújulónak jelle-
mez Izinger Katalin művészettörténész az e ki-
állítást kísérő katalógus bevezetőjében, mintha 
mégiscsak hű maradt volna ifjúkori önmagához: 
kiindulópontja a természet, de festői összegzése 
már elvonatkoztatott: absztrakt formavilágot tár 
elénk. Absztrakt formavilágot, amely áttétele-
sen az organikus, élő természet nagyon távolról, 
vagy nagyon közelről, felnagyítottan szemlélt 
jelenségeire hivatkozik talán, hogy aztán gon-

KISVILÁG  
(akril, vászon, 100 x 100 cm.)
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dolatainkat, fantáziánkat elragadja, és a szédítő 
végtelenek, a titkok és sejtésszerűségek világába 
lendítse. A hálószerűen gubancolódó, egymást 
keresztező vonalas elemek kavargásából mindig 
kirajzolódik valamilyen rendszer, és a szabály-
talan foltok egybeolvadásából, az át- és előszü-
remlésekkel éltetett finom árnyalatokból is ren-
det sugalló – kiemelésekkel sé alárendelésekkel, 
összefüggésekkel, kapcsolódásokkal jellemzett – 
képszövet szerveződik.

 A tér, a kép tere szabad és megfoghatatlan. 
Nem kitapinthatók a határok, nincsenek biztos 
lezárások, nem érzékelhetők a mélységek és a tá-
volságok, illetve mindent áthat az illuzionizmus, 
a látszatszerűség: minden síkban megjelenő és 
térben lebegő egyszerre. Mint jeleztük, Koppány 
Attila meglehetősen korán – még akkor, amikor a 
modern magyar művészet melletti határozott ál-
lásfoglalás volt elvont képet festeni – csatlakozott 
a meglehetősen háttérbe szorított, az absztrakció 
híveiként dolgozó kortársai törekvéseihez: a hat-
vanas években alig-alig ismerte meg a szélesebb 
szakma is Lossonczy Tamás, Gyarmathy Tihamér 
művészetét, s csak a megtűrt kategória járt ki 
Kassák Lajosnak és Martyn Ferencnek – akik az 
európai modern művészet szellemiségével átha-
tott műveikkel alig-alig léphettek nyilvánosság 
elé. Az évtizedek lassú múlásával aztán ez a festői 
nyelv, ez a művészi kifejezés is szabad teret kap-
hatott, s miként a világ művészetében, a magyar 
piktúrában is hallatlan lehetőségeket teremtett: a 
természetelvű festészet merev szabályrendszerét, 
formai konvencióit meghaladva a festői kifejező-
eszközök, a szín, a forma önértékei, a festői kifeje-

zés szabadon alakított öntörvényei előtt nyitotta 
tágra a kapukat. Megannyi áramlata bontakozha-
tott ki: organikus és geometrikus, lírai, expresszív, 
minimalista, gesztusszerű: a nonfiguratív művé-
szet alig több mint száz év alatt építette fel hatal-
mas, változatosságokból szervezett katedrálisát.

Koppány Attila nagy-nagy áttételeken ke-
resztül a realitásokra hivatkozó vagy emlékező 
– vagy talán, mint gyanúnkat már jeleztük, na-
gyon is konkrét – festői világának egyéni karak-
tere, különleges atmoszférája a formateremtés 
változatosság és gazdagsága, a színvilág érzé-
kenysége és finomsága, és e két kompozicionális 
tényező összhangja révén artikulálódik. A mű-
vekben rejlő vibrálás, izgalom talán onnan is ere-
deztethető, hogy e képi látomásokat ugyanúgy 
elképzelhetjük a biológiai tudományok legújabb 
felfedezéseit, vagy a kozmikus jelenségek kuta-
tásának tudományos eredményeit közlő könyvek 
vagy tanulmányok fantasztikumokkal feleselge-
tő illusztrációi gyanánt, mint lírai képi vallomá-
sokként, a belső én, a lelki jelenségek festői kiírá-
saként. Hűvös jelenség-tükröztetés és érzékeny 
belső lobogás egyszerre élteti e műveket.

A bevezetőben idézett 1969-es kiállítási beszá-
moló a következő mondattal zárult: „Úgy érezzük, 
hogy Koppány Attila őszinte meggyőződésből fa-
kadó, spontán művészete tehetségének kibonta-
koztatására nyújt bőséges reményt”.

Nos, az Újlipótvárosi Klub-Galéria kiállítását 
szemlélve, visszapillantva Koppány Attila mun-
kásságára elmondhatjuk, hogy a bőséges kritiku-
si remények bőségesen beteljesedtek.
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