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A. Bak Péter 
 
Művészcsaládok X. 
Kováts Albert (1936–) festőművész, művészeti 
író és családja: Kelemen Kata, Kováts Borbála, 
Kováts Gergely, Kováts Rozália 
 
Kováts Albert (Budapest, 1936. ápr ilis 
10.) Munkácsy-díjas festőművész, művészeti író. 
Nős, első felesége Pártos Vera gimnáziumi tanár 
volt, 1982-ben meghalt. Ő volt Borbála lányuk 
édesanyja. 1984-ben feleségül vette Kelemen 
Katalint, aki Gergely és Rozália édesanyja. Ko-
váts Albert édesanyja Braun Magdolna, Temes-
váron született. A Braun család hangszerkészí-
téssel foglalkozott. Édesanyja bátyja hegedűké-
szítést tanult Németországban, az öccse rézfúvók 
készítését Csehországban. Az első világháború 
alatt meggazdagodtak. Nagyapja korán meghalt 
a háborúban szerzett betegségben, így nagyanyja 
vezette a hangszerüzletet. 

Kováts Albert édesapjának úgynevezett 
„hadiérettségit” kellett tennie, hogy 19 évesen 
már mint gyorstalpaló tanfolyamot végzett tiszt 
az olasz fronton találja magát. Arra volt büszke, 
hogy századát épségben hozta haza az összeom-
láskor. Remek nyelvérzéke volt, magyar–angol–
francia szakot végzett. Eötvös-kollégista korá-
ban, az 1920-as években ösztöndíjasként tanult 
Párizsban és az Amerikai Egyesült Államokban. 
Későbbi feleségével egy olaszországi utazáson 
ismerkedett meg. 

Kováts Albert az Árpád Gimnáziumba járt. 
Mivel jól rajzolt, így a szülei megegyeztek a fes-
tőművész-rajztanárral, hogy külön foglalkozzon 
vele. A szülők építészmérnöknek szánták, de ő 
inkább a Képzőművészeti Főiskolára jelentke-
zett. A felvételi nem sikerült. Grafikusi állást vál-
lalt a Közért Karbantartó és Dekorációs Vállalat-
nál. Itt tablókat festegetett, aztán raktárban dol-
gozott, de volt kocsikísérő is. Közben egy sza-
badiskolába járt rajzolni. A változatosság kedvé-
ért az Iparművészeti Főiskolára jelentkezett, de 
a felvételije itt sem sikerült. Kitanulta a cukrász 
szakmát abban a vendéglátóipari szakiskolában, 
ahol az édesapja tanított, így lett 1955-ben a Ger-
baud-ban (akkor Vörösmarty cukrászda) cuk-
rászinas. A szakmunkás bizonyítvány megszer-
zése után, 1956-ban újra felvételizett a Képző-
művészeti Főiskolára, ahol bevezettek egy új ka-
tegóriát: nem csak felvettek és kirúgottak voltak, 
hanem vidéki főiskolák rajz szakára is ajánlottak 
hallgatókat. Így került Kováts Albert a szegedi 
főiskola rajz–földrajz szakára. A forradalom 
előtti időszak nagyon izgalmas volt, az Irodalmi 
Újság, a Hétfői Hírek hőskora. Szegeden alakult 
meg a MEFESZ, a KISZ-től független ifjúsági 
szervezet. Éppen egy kiállítást szerveztek, ami-
kor kitört a forradalom. November 1-jén jutott 
vissza Budapestre, 4-én pedig már megtörtént a 

szovjet csapatok inváziója. A karácsonyi szünet 
után ismét elkezdődött a főiskolai tanítás, és 
visszautazott Szegedre egy halom Kádár- és 
szovjetellenes röpcédulával, amiket különféle 
módon terjesztettek. Lebuktak, másodrendű 
vádlott lett az „Arnold Miklós és társai” bűnügy-
ben. 1957 februárjáig a budapesti Fő utcában, 
aztán a Markóban volt őrizetben. Az első ítélete 
egy év négy hónap volt, de a Legfelsőbb Bíróság, 
mint enyhe ítéletet, visszaadta első fokra súlyos-
bításért. Így kapott három évet, de ebből csak 
két év négy hónapot ült le, mert az első, 1959. 
áprilisi amnesztiával szabadult. 

Megérlelődött benne, hogy festő akar lenni. 
Visszament abba a szakkörbe, ahová érettségi 
előtt járt. Nappal dolgozott a Kiállításokat Kivi-
telező Vállalat fatelepén, este pedig elment raj-
zolni. Két év után kezdett megbízásokat kapni az 
Európa Kiadótól és a Magvetőtől. Statisztált a 
Madách Színházban, és segédszerkesztőként 
dolgozott a Világirodalmi Lexikonnál. 

Kováts Albert a rendszerváltás után kiteljese-
dett. Kiderült, hogy remekül tud írni. Rendszere-
sen jelentek meg képzőművészeti írásai az Élet 
és Irodalomban, a Beszélő minden számában és 
szakmai lapokban is. Szélesebb ismertségre tett 
így szert, mint a festészetével. A Magyar Televí-
zióban 1993-tól 1998-ig képzőművészeti műso-
rokat szerkesztett, amivel sokat tett a művészet, 
különösen a festészet elismertetéséért, népsze-
rűsítéséért. Nagy kár, hogy manapság nem gya-
korolja a televízió ezt a hivatását, holott vizuális 
műfajánál fogva erre lenne hivatott. 

Magyarországon a képzőművészet megbe-
csültsége hátul kullog. Úgy tűnik, nem tartozik 
az általános műveltséghez a képzőművészeti is-
meret. Nálunk nem szégyen, még értelmiségi 
körökben sem, értetlenül és megvetően szólni a 
kortárs festészetről. A megnyitóktól eltekintve 
konganak a kiállítótermek az ürességtől. Az in-
tézmények nem vásárolnak műveket, a polgár-
nak meg eszébe sem jut. A nagy múltú galériákat 

Kováts Albert az esztergomi Szent Adalbert Központ-
ban kiállított képe előtt, 2016. 
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az egész országban megszüntették (például a fő-
városban: Mednyánszky Terem, Csók István Ga-
léria, Csontváry Terem, Helikon Galéria), a Kép-
csarnok Vállalatot szétlopták, a Műcsarnokban 
megszűntek az éves országos seregszemlék, 
szakmai kiállítások. Lassan a múzeumok, képtá-
rak is ajándékozás útján jutnak műtárgyhoz. 

Kováts Albert 1961 óta vesz részt kiállításo-
kon. 1969-ben lett a Művészeti Alap tagja. 1994-
től a Belvárosi Művészek Társaságának alapító 
és vezetőségi tagja. 1996 óta a Magyar Vízfestők 
Társaságának tagja. Számos tárlatot rendezett és 
nyitott meg eddigi pályafutása során. 1995-től a 
Magyar Festők Társaságának alapító tagja, ügy-
vezető alelnöke, majd 2002-től elnöke. Évente 
három-négy csoportos kiállítást szervez, rendez, 
hoz létre a társaság tagjainak, amihez szép, nívós 
katalógust is kiad. A kiállítások témáját, címét is 
ő találja ki (pl. Síkplasztikák, Fehér képek, Hajó, 
Képpárok, A titkos kert, Utazás, Sziget, Karátson 
Gábor emlékezete, A száműzött parkja, A töre-
dék metaforái, Kisvárosi anzix, Belső utak). A 
Ráday Galéria kiadásában, a Mai magyar képző-
művészet sorozatban jelent meg a Labirintus és 
Hálózat című, 2001–2009 között született mun-
káit összefoglaló kiadvány. 

Egyéni kiállításai (válogatás): 1967: Fé-
nyes Adolf Terem, Budapest; 1968: Bartók Béla 
Klub, Pécs; 1969: Művelődési Ház, Szentendre; 
1982: Helikon Galéria, Budapest; 1984: Bartók 
Galéria, Szeged; 1986: Óbudai Pincegaléria, Bu-
dapest; 1992: Budapest Galéria, Óbuda, Lajos 
utca; 1994: Vigadó Galéria, Budapest (Mózes 
Katalinnal, Ganczaugh Miklóssal); 1996: Hor-
váth Endre Galéria, Balassagyarmat; 1997: Fran-
cia Intézet, Budapest; 1998: Xantus János Múze-
um, Győr; 1999: Rozsnyó (Barabás Mártonnal); 
2000: Gyergyószentmiklós (Barabás Márton-
nal), Csepel Galéria, Budapest; 2001: Pintér 
Sonja Galéria, Budapest (Kelemen Katával); 
2005: Pintér Sonja Galéria; 2006: Art9 Galéria, 
Budapest 

Csoportos kiállításai (válogatás): 1971: 
Balatonboglári kápolnatárlatok; 1978: Kvázi-
építészet, Budapesti Műszaki Egyetem Bercsényi 
Klubja; 1982: Mindenki mindenkivel, Fiatal Mű-
vészek Klubja, Budapest; 1983: Új művészetért, 
Szeged; 1985: 101 tárgy. Objektművészet Ma-
gyarországon, Óbuda Galéria; 1988: Országos 
Rajzbiennále, Nógrádi Történeti Múzeum, Sal-
gótarján; 1989: A 80-as évek magyar művészete, 
Passau; Más-Kép, Ernst Múzeum, Budapest; 
1991: Hatvanas évek. Új törekvések a magyar 
képzőművészetben, Magyar Nemzeti Galéria; 
1997: Síkplasztikák, Újpest Galéria; Olaj / Vá-
szon, Műcsarnok; 1998: Kollázs ’98, Vigadó Ga-
léria; XVI. Országos Akvarell Biennále, Eger; 
Belső rajz, Országos Minirajz Kiállítás, Nádor 
Galéria, Budapest; 1999: Dobozba zárva, Fészek 
Klub, Budapest; IV. Országos Groteszk Pályázati 
Kiállítás, Vaszary Képtár, Kaposvár; II. Művé-

szeti Állami Díjazottak Kiállítása, Palme Ház, 
Budapest; 2000: Magyar Vízfestők Társasága 
kiállítása, Pelikán Galéria, Székesfehérvár; Ma-
gyar Tájak, Moldvay Győző Galéria, Hatvan; Az 
Első Magyar Látványtár Alapítvány kiállítása, 
Kassák Múzeum, Budapest; Közép-Kelet Euró-
pai Képeslap, Mail Art kiállítás, Vaszary Képtár; 
A Magyar Festők Társasága kiállítása, Szeged; 
2001: Feketén-fehéren, Műcsarnok; A Nádor 
Galéria 11 művészének kiállítása, Galerie Lehal-
le, Párizs; The International Festival of Visual 
Art in Acre, Izrael; XXXI. Szegedi Nyári Tárlat; 
Kortárs kiállítás, Mű-terem Galéria – Virág Ju-
dit, Budapest; 2002: Société des Artistes du 
Centre-ville de Budapest, Magyar Intézet, Pá-
rizs; Gyűjtők és Gyűjtemények kiállítás, Szom-
bathely; III. Szekszárdi Festészeti Triennále, 
Művészetek Háza, Szekszárd; 2003: A festészet 
vége? A Magyar Festők Társasága kiállítása, Olof 
Palme Ház, Budapest; 4. Kortárs Művészeti Auk-
ció kiállítása, BÁV kiállítóterem, Budapest; A 
lélek útja, MAOE kiállítás, Vigadó Galéria; 2004: 
Magyar Kollázs, Városi Múzeum Képtára, Győr; 
2005: Pulchri Studio, Hága (Ganczaugh Miklós-
sal, Mózes Katalinnal, Turcsányi Antallal). 2016: 
XXII. Tájkép Biennále, Hatvani Galéria 

Művei közgyűjteményekben: Artpool 
Művészetkutató Központ; Első Magyar Látvány-
tár, Budapest; Herman Ottó Múzeum, Miskolc; 
Janus Pannonius Múzeum, Pécs; Kecskeméti 
Képtár; Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerda-
hely; Magyar Nemzeti Galéria; Nógrádi Történe-
ti Múzeum, Salgótarján; Patkó Imre Gyűjte-
mény, Xantus János Múzeum, Győr 

Díjai, kitüntetései: 1991: 1956-os Emlék-
érem; 1993: Magyar Képző- és Iparművészek 
Szövetségének díja; Eötvös Alapítvány díja; Pro 
Urbe-díj arany fokozata; 1998: Magyar Képző-
művészeti és Iparművészeti Társaságok Szövet-
ségének díja; Magyar Festők Társaságának díja; 
1999: Munkácsy Mihály-díj; Simsay Ildikó-díj; 
2000: Magyar Festők Társaságának díja; Ma-
gyar Alkotóművészek Országos Egyesületének 

Kováts Albert: Barlangos, 2015 
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díja; 2002: Belváros-Lipótváros Művelődéséért 
Díj; Magyar Alkotóművészek Országos Egyesüle-
tének díja; 2016: Bronz diploma és a Hatvani 
Galéria díja 

Publikációi (válogatás): A rajzról, Bu-
dapest, 1973; Analitikus posztmodern? Schmal 
Károly kiállítása, Élet és Irodalom, 1992. XI. 13.; 
Az akvarell, Holmi, 1993/2.; A tárlat metafiziká-
ja, Magyar Napló, 1993. X. 1.; Kelet kezd – Nyu-
gat befejez. Swierkiewicz Róbert, Új Művészet, 
1994/5; Ország Lili: Kollázsok, Élet és Irodalom, 
1995. VIII. 11.; Fényfestészet. Gyarmathy Tiha-
mér életmű kiállítása, Új Művészet, 1995/10.; 
Vajda Júlia és kora, Liget, 1995/11.; A festő egye-
dül van (Bak Imre), Élet és Irodalom, 1996. VI. 
14.; Antropomorfizmus, figurativitás. Gaál Jó-
zsef művei, Új Művészet, 1996/11.; Művészeti 
élet és demokrácia, Új Művészet, 1998/10.; A 
tárlat metafizikája, Budapest, 1999. 

Kováts Albertnek a korai munkái csöndes, 
statikus, ikonhatású képek, velük – szellemi tün-
tetésként – Vajda Lajos emléke előtt tisztelgett. 
Az 1960-as évek végén festett mágikus tájai fö-
lött Vajda Lajos és Paul Klee szelleme lebeg. 
1967-es „Übü apóján” először pendült meg ké-
sőbbi nagy témája: Übü király. De Jarry diáktré-
fa-groteszkjének címszereplője értelmezésében a 
Kádár-korszak sötét áthallásokkal terhes, ikon-
pózba merevedő, dísztribünön magasodó Diktá-
tor-bábuja lett. 1980–1985 között kollázsokat 
készített: legtöbbször fekete alapon finom, ki-
egyensúlyozott fehér vonalrajzra fűzte fel a kol-
lázs-elemeket. Ezek misztikus palotabelsőket, 
halott városok faltöredékeit szuggerálják, szag-
gatott formáik vizuális sikolyként hatnak a fe-
gyelmezett vonalsíkokon. Tiszta, hűvös, zenei 
hatású precíz szürrealizmusa groteszk elemekkel 
gazdagodik Übü-mitológiájának kollázslapjain. 
Két év alatt közel ötven készült. Az Übü-képek 
egy mára letűnt világ, a brezsnyevizmus légkörét 
közvetítették. Sajnos Übük mindig voltak és 
mindig lesznek. 

1985 után visszatért a rajzhoz és a festéshez. 
Gyakran dolgozott csőtollal, vegyes technikával 
farostlemezre. Kedvelt kompozíciós eleme a mí-
ves-rajzos, nagy befoglaló forma, amelynek kon-
túrján belül fantasztikus utazás kezdődik egy 
aprólékosan kidolgozott, valószínűtlen tájon. 
Szeszélyesen indázó vonalakkal, pontok, pöty-
työk, szálas vonalkák sokaságával ír rájuk olyas-
mit, ami lehetne repülőgépről nézett szántóföld-
sakktábla, régészeti ásatás vagy mikroorganiz-
musok nyüzsgése egy vízcseppben. Összeolvasva 
mindez tollas kalapú profillá változhat: XX. szá-
zad végi Arcimboldo-fejjé vagy egy új, titokzatos 
létezővé, a vajdai, kafkai szürrealizmus szellemi 
kisugárzásából indulva elérkezett egyfajta intel-
lektuális, tűnődő, elegáns abszurdhoz, egy fino-
man szerkesztett, organikus szürrealizmushoz. 
Vibráló, élő képfelületein régi korok mívessége 
keveredik a Holdra szállás izgalmával. 

A rendszerváltás óta született munkái alapve-
tően két képciklusba sorolhatók: Labirintus, 
majd Hálózat. A képeken lassan a labirintusból 
hálózat lesz. A hálózat gondolatilag sokkal nyo-
masztóbb, mint a labirintus, mert a labirintus-
nak van megoldása, kijárata. A Hálózat képein a 
fekete vonalháló uralkodik. Amit ma a hálózat 
negatív értelemben jelenthet – a szervezett, de a 
személyiség számára átláthatatlan rendszerek 
uralma – van olyan fullasztó és depresszív, mint 
az 1970-es évek atmoszférája. A képeken a benti, 
a műtermi és a kinti, a mindennapi, a társadalmi 
világ együtt jelenik meg. A grafikus karakterű 
festő művein az egészen vékony, rajzi jellegű vo-
nalháló elkezdett vastagodni. Ettől aztán a képek 
szükségszerűen elfeketültek. Az alkotó benne 
van a képben, amikor csinálja. Klee módra jár 
benne, de uralja is. Vagyis mind a két élmény 
érvényesül. Kováts Albert pontosan fest, ponto-
san ír és fogalmaz, olyan optimista ember, aki 
élvezettel végzi alkotó munkáját. 
 
Kelemen Katalin (Budapest, 1952. au-
gusztus 17.) Ferenczy Noémi-díjas textilművész, 
művésznevén Kelemen Kata. Kováts Albert fes-
tőművész második felesége. Gyermekei: Gergely 
és Rozália szintén művészek lettek. 1972–1977 
között járt a Magyar Iparművészeti Főiskolára. 
Kézifestő és nyomottanyag tervező szakon diplo-
mázott. Két évig a Textilfestő Gyárban dolgozott 
tervezőként. 1980 óta szabadúszó iparművész. 

Kelemen Kata: Meghasadt kő, 2012 
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1980–1987 között tagja volt a 
Fiatal Iparművészek Stúdiójá-
nak. 1988-tól tagja a Magyar 
Képző- és Iparművészek Szö-
vetségének, 1989-től az Open 
View Stúdiónak, 1995-től a 
Belvárosi Művészek Társasá-
gának és 1996-tól a Közép-
Európa Fényműhelynek is. 

Kezdetben az Iparművészeti 
Vállalat (azóta megszűnt) bolt-
hálózatának készített egyedi 
nyomottanyagú lakástextileket. 
Nem-funkcionális munkákkal, 
tértextilekkel az 1983-as Velemi 
Művésztelepen kezdett foglal-
kozni. A textil szövéséből, szer-
kezetéből indult ki, abból a felis-
merésből, hogy ez önmagában 
is minta, ami grafikai hatást kelthet. Ha két vagy 
több különböző szövésű anyag rasztere tűnik át 
egymáson, újabb mintázat, transzparens-hatás 
keletkezik. Így jutott el finom, áttetsző gézanyagok 
használatával a réteg problémájához. Amikor bizo-
nyos textilek fény elé kerültek, festői színkeverések 
is létrejöttek. Kísérletezett ellentétes hatásokkal 
(könnyű géz és tömör szövésű filc), az anyagréte-
gek duplázásával, és a szövött felületeket nyomás-
sal is gazdagította. Alkalmazott szabálytalan folt-
technikát (patchworköt), ilyen munkája került be 
az 1986-ban, Hannoverben megjelent Patchwork 
Quilt című kiadványba. 1991-ben és 1995-ben sze-
repelt a svájci Galerie del Mese-Fischer patchwork 
kiállításán. 1986-ban hasonló szellemiségű mű-
vekkel vett részt a Szombathelyi Textilbiennálén és 
az Erfurti Quadriennálén. Rendszeres résztvevője 
a Minta Alapítvány által szervezett Minta kiállítá-
soknak, valamint zászlókiállításoknak itthon és 
külföldön. 

Sok munkáját a legkülönbözőbb kézi és sok-
szorosító technikájú grafika előzi meg. Ezek a 
papírmunkák és textiljei kölcsönhatásban van-
nak egymással. A rajzokon gyakran alkalmaz 
kollázst, a textileken pedig sűrűn él az applikáció 
lehetőségével. A legutóbbi munkái általában 
nagyméretű szabadvásznak. Ezeken gyakran ősi, 
tradicionális tartalmakat hordozó jelképek 
(spirál, kereszt, hullámvonal stb.) tűnnek fel. 
Ilyen típusú művei: Archeológia (2003), Beava-
tás, Újjászületés (2005), Kaleidoszkóp (2007), 
Jel-képtár, Ponyva-patchwork és Iniciálé 
(2008). Hasonló művel szerepelt a 2008-as 
Craft and Design című kiállításon az Iparművé-
szeti Múzeumban és 2009-ben a 3. Fal- és Tér-
textil Biennálén, Szombathelyen. 

Díjai, elismerései: 1984, 1985, 1986: 
Fiatal Iparművészek Stúdiójának Ösztöndíja; 
1986: Erfurt – iparművészeti díj (csoportos); 
1991: Magyar Hitelbank Ösztöndíja; 2004: Ma-
gyar Alkotóművészek Országos Egyesületének 
Iparművészeti Ösztöndíja; Ferenczy Noémi-díj 

Kelemen Kata függesztett tér-
textiljei a különböző típusú 
raszterminták, anyagminősé-
gek együttes hatására, a konst-
ruktív-organikus ellentétekre 
és a transzparencia jelenségére 
épülnek. Az áttetsző anyagokat 
újabb textilrétegekkel, nyo-
mott mintákkal gazdagítja. A 
rétegek, egymáshoz applikált 
textillapok keresztekké, zász-
lókká alakulnak, s így együtte-
sen kezdenek játékot a fénnyel. 
 Egyéni kiállításai (válo-
gatás): 1985: Ferencvárosi 
Pincegaléria, Budapest (Székelyi 
Katival); 1987: „Réteg”, Buda-
pest Galéria (Székelyi Katival, 
Oláh Enikővel); 1991: „Szál, 

struktúra, minta”, Tanítóképző Főiskola, Zsámbék; 
2001: „Titkosírás”, Pintér Sonja Galéria, Budapest 
(Kováts Alberttel); 2003: „Textilek, grafikák”, Art-
galéria Ökollégium, Óbuda; 2005: „Kelmetervek”, 
Zsókavár Galéria, Budapest; 2015: „Köveim-
Jeleim”, Artézi Galéria, Budapest. 

Csoportos kiállításai (válogatás): 1979: 
4. Ipari Textilművészeti Biennále, Savaria Mú-
zeum, Szombathely; 1980: Függönykiállítás, Fé-
nyes Adolf Terem, Budapest; 1984: 5. Nemzet-
közi Minitextil Biennále, Savaria Múzeum; Fia-
tal Iparművészek, Ernst Múzeum, Budapest; 
1986: Kézműves Kvadriennále, Erfurt; 9. Fal-és 
Tértextil Biennále, Savaria Múzeum; 1988: I. 
Nemzetközi Minta Triennále, Műcsarnok, Buda-
pest; 1989: „Die Welt in Mini”, Collegium Hun-
garicum, Bécs; 1990: „Von Mini zu Maxi”, Ei-
senstadt; 1991: Europäische Patchwork/Quilts, 
Galerie del Mese-Fischer, Meisterschwanden; A 
kis csomag, Iparművészeti Múzeum, Budapest; 
1994: Szín-Folt patchwork kiállítás, Vigadó, Bu-
dapest; 1997: Közép-Európa Fényműhely kiállí-
tása, Győri Műcsarnok; Textil-tér, Magdolna-
torony, Budai Vár; 1998: I. Nemzetközi Zászló 
Biennále, Szombathely; 1999: Hommage á Paul 
Klee, Nádor Galéria, Budapest; Színes Rajz, Or-
szágos Minirajz Kiállítás, Nádor Galéria; 2000: 
I. Kortárs Művészeti Fesztivál, Székesfehérvár; 
A kereszt, Nemzetközi Képzőművészeti Kiállí-
tás, Kaposvár; 2001: Zászlók, Fészek Galéria, 
Budapest; 2003: Origók, Erdős Renée Ház, Bu-
dapest; Művészzászlók, Gödör Klub, Erzsébet 
tér, Budapest; 50 éves a Zsennyei Alkotóház, 
Szombathelyi Képtár; 2004: A GŐZ mégis ma-
rad, Textilmúzeum, Budapest; Művészpénz, Ná-
dor Galéria; Quasi-kékfestő, Péter-Pál Galéria, 
Szentendre; 2005: Szabadtéri Művész Zászló-
tárlat, Ráday utca, Budapest; Művészeti Szemle, 
MAOE Ösztöndíjasok Kiállítása, Olof Palme 
Ház, Budapest; Nemzetközi Zászló Tárlat, Újvi-
dék (Novi Sad); Művészpénz, Magyar Intézet, 
Párizs. 

Kelemen Kata 
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Művei közgyűjteményben: Szom bathe-
lyi Képtár; Evangélikus Országos Múzeum. 

Kelemen Kata 2015. március 7. – április 8. 
között a budapesti Artézi Galériában mutatta be 
nagy érdeklődés mellett legújabb munkáit, Kö-
veim és Jeleim címmel (megnyitotta: dr. Feledy 
Balázs művészeti író). 

A textiles és a festő között érzi magát, művei-
ben e két karaktert egyesíti. Mindig is volt egy-
fajta festői szemlélete. A textilekre fest. A szita-
nyomás eleve közel áll a szabad festészet kifeje-
zési formájához, de a gondolkodásmódja is fes-
tői. Ahogy keveri az anyagokat, vagy egymásra 
rakja a rétegeket, az olyan, mintha színt keverne 
egy vásznon vagy táblán, ahogyan festékkel ten-
né. Ugyanezt követi el, de az anyaggal, amely 
iránt mindig is nagyon erős volt a vonzalma. Ke-
lemen Kata nem akar festő lenni, de festői szem-
léletű textiles igen. Munkáin időről időre új 
technikák jelennek meg. Miután a művésznő éle-
tében is rengeteg minden történt, természetes, 
hogy ő is változott, fejlődött. Belehímez a textil-
jeibe. A mondanivalója hívta életre a varrást, 
mert csak ezzel a technikával tudta legjobban 
kifejezni azt, amit akart. 

A jelek nagyon meghatározóak a munkássá-
gában. Mindenféle formában és méretben. Ren-
geteg mindent, a saját állapotait, gondolatait fe-
jezi ki ezekkel a jelekkel, hasonlóképp, mint az új 
technikákkal. Karakterjegyekként egyrészt a je-
lek, másrészt a kövek meghatározóak, azután 
pedig a textilkövek, melyekhez hasonlókat még 
nem csinál senki más. Nagyon szeret rajzolni, 
gyakorolja is, ezért a rajz is folyton visszatér a 
munkáinál. 

Művészetében a „Titkosírás” időszaka a 2000
-es évek elejétől indult, és tíz éven keresztül tar-
tott. Amíg munkált a téma benne, csinálta. Az-
után elindította a „Kövek” sorozatát, aminek 
egyik fontos darabja az Evangélikus Országos 
Múzeum tulajdonában lévő „Páros kő” című al-
kotása. Kelemen Kata világának van egy belső 
folyamata, miszerint mindig belülről dolgozik. 
Érzékeny, őszinte, mindenre figyelő kiváló mű-
vész, emellett társ és családanya. 
 
Kováts Borbála (Budapest, 1969. novem -
ber 26.) grafikusművész. Édesapja Kováts Albert 
festőművész, édesanyja Pártos Vera gimnáziumi 
tanár, Kováts Albert első felesége, 1982-ben 
meghalt. Pártos Verának is volt egy korábbi há-
zassága, első férje Eörsi István író volt. Ők elvál-
tak, de abból a házasságból született két fiú, Bor-
bála bátyjai. 

Művészeti tanulmányait 1984–1988 között a 
Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola alkal-
mazott grafika szakán kezdte. Szaktanára Pász-
tor Gábor, rajztanára Záborszky Gábor voltak. 
1990–1994 között Torinóban élt. Az 1993/94-es 
tanévben az ottani képzőművészeti főiskolán, az 
Accademia Albertina delle Belle Arti hallgatója-

ként a festőszak mellett grafikai kurzusra járt. 
2007–2010 között elvégezte a Kaposvári Egye-
tem Művészeti Főiskolai Karán (levelezőn) a rajz
–vizuális kommunikáció tanári szakot. 2011–
2012 között végezte el (levelezőn) a Kaposvári 
Egyetem Művészeti Karán a vizuális és környe-
zetkultúra tanári szakot. Kováts Borbála 1989 
óta kiállító művész. A hagyományos sokszorosító 
grafikai technikák, eljárások alkalmazása után 
fénymásoló géppel csinált képeket. A fénymáso-
lást, mint grafikai technikát, olaszországi tartóz-
kodása idején kezdte el alkalmazni, és 1998-ig 
elsősorban ez foglalkoztatta. Fokozatosan áttért 
a számítógépes grafikára, a komputergrafika 
művelésére. Az elektronikus eljárások igénybe-
vételével időnként kirándulásokat tesz a Mail Art 
és a művészkönyv (Livres-objet) területére. 
Újabban a digitális technika felhasználásával, 
mégis manuális úton készült vetíthető képeket 
készít. 

Kováts Borbála a műveihez elsősorban digitá-
lis fotókat használ, melyeket túlnyomó részben 
maga készíti. Kisebb részben felhasznál neten 
talált fotókat, beszkennelt anyagokat és mást is. 
A munka csak a számítógépen zajlik. A kész ké-
pet kinyomtatja. A méret változó: sok évig csi-
nált 1x1 méteres képeket, régebben még nagyob-
bakat is. Ma már kisebb, leginkább 40x40 cm-es 
négyzeteket nyomtat. 

A számítógépben minden anyag azonos térbe 
kerül, és ugyanolyan digitális matéria lesz belő-
le. Szereti a sokféle alapanyagot összekeverni, 
érdekli a különböző felületek, struktúrák együt-
tese, képi egységgé gyúrása, integrálása. Ez így 
a heterogén alapanyagokból építkező alkotó-
munka, a kollázstechnikára emlékeztethet. Az 
alkotói attitűd, a belső igény is hasonló lehet: 
összeegyeztetni, egységgé rendezni a látszólag 

Kováts Borbála: Központ (számítógépes grafika) 
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össze nem illő, különböző ele-
meket. Ahhoz, hogy azt a bi-
zonyos egységet megteremt-
sük, sokféle technikai lehető-
ség áll rendelkezésünkre, 
amennyiben számítógépen 
dolgozunk. A valós, illetve a 
digitális térben létrehozott 
kollázs között a lényegi kü-
lönbség azonban mégsem ez. 
A számítógépes munka során 
minden képi információ azo-
nos térbe kerül, azonos 
„anyagból” lesz gyúrva. Így a 
kész kompozíció sem lesz már 
heterogén – anyagi értelem-
ben. Míg az igazi kollázs izgal-
mát nagy részben éppen a materiális különbsé-
gek adják, a számítógépes munka során pont az 
egyneműsítő mozzanat az érdekes. 

A művésznőt vonzzák a konstruktív, ritmikus, 
ugyanakkor mégis szerves hatású struktúrák. Az 
organikus felület az élő, a személyes, az emberi 
mozzanat jelenlétére utal. A rendszer, amelybe 
mindez illeszkedik, ugyanakkor a tudatosságot 
jelenti számára, ami megteremti a lehetőségét az 
előbbi értékek megőrzésének, felmutatásának. 

Természetesen vannak további kérdések, 
amik izgatják. Ha átalakítja az „eredetit”, med-
dig lesz az felismerhető, honnan kezdve hasonlít 
másra, válik általánossá, absztrakttá? Hogyan 
viselkedik az ábrázolás az absztrakttal együtt, 
hogyan változtatja meg egymás hatását a felis-
merhető és a felismerhetetlen, ha együtt szere-
pel? Hogyan lehet illúziót kelteni absztrakt for-
mák, felületek segítségével? 

Tagsága szakmai szervezetekben: 1995: 
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 
(MAOE); 1996: Fiatal Iparművészek Stúdiója 
(FISE); Árnyékkötők (Fény-Árnyék Művészeti 
Egyesület); 1996–2001: Közép-Európa Fénymű-
hely Egyesület (alapító tag); 1997–2004: Fiatal 
Képzőművészek Stúdiója (FKSE); 2001–2006: 
Magyar Elektrográfiai Társaság (MET), alapító 
tag, alelnök. 

Önálló kiállításai (válogatás): 2000: 
Dzsámi, Szigetvár; 2002: Kép-Darab-Kép, Viga-
dó Galéria, Szigetvár; 2003: Táncosok, Teacher 
Gallery, San Francisco; Nagyítások, törések, Du-
na Galéria, Budapest; Zlatno Oko Galéria, Újvi-
dék; Kép-regény, Újlipótvárosi Klub-Galéria, 
Budapest; 2005: Kép-rétegek, Galéria IX., Buda-
pest; 2007: Átjárás, K.A.S. Galéria, Budapest; 
Kép-rétegek, Belvárosi Kamara Galéria, Szeged; 
2008: Át, keresztül, Curia Galéria, Vác (Kováts 
Alberttel); Falak, rétegek, Effetto Morgana, Ró-
ma; 2009: Elektrográfiák, Galerija Adum, Zlarin 
(Horvátország); Falak, rétegek, Csepel Galéria, 
Budapest; 2011: Város-falak, rétegek, Szkopjei 
Városi Múzeum; 2012: Próféta Galéria, Buda-
pest; 2016: Artézi Galéria, Budapest. 

 Díjai: 1987: Grafikai díj, 
XX. Kerületi Tavaszi Tárlat 
(Budapest); 1995: MAOE díja, 
Közép-Kelet-Európai Képes-
lap, nemzetközi Mail Art kiállí-
tás (Kaposvár); 1999: Nívódíj, 
Nemzetközi Mini-grafikai és 
Mini-festmény Kiállítás (Pisa); 
2000: II. díj, Nemzetközi Mini
-grafikai és Mini-festmény Ki-
állítás (Pisa); 2003: Diploma, 
Nemzetközi Mini-grafikai Bi-
ennále (Kolozsvár); 2004: 
Elektrográfiai díj, XXII. Orszá-
gos Grafikai Biennále 
(Miskolc); 2008: Római Ma-
gyar Akadémia Ösztöndíja; 

Nívódíj, Spanyolnátha MailArt (Miskolc); Ma-
gyar Alkotóművészek Országos Egyesületének 
alkotói támogatása; 2013: Kiállítási díj, Matricák 
2012 – Kisméretű Elektrográfiák Nemzetközi 
Kiállítása, Próféta; Galéria (Budapest). 

1998 óta a Budai Rajziskolában tanulmány-
rajzot, hagyományos sokszorosító grafikai eljá-
rásokat és grafikatörténetet oktat. Tervezőgrafi-
kusként is dolgozik. 2008 óta a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szocioló-
gia és Kommunikáció Tanszékén művészeti 
kommunikációt oktat óraadóként. Kováts Bor-
bála a maga útját járó kiforrott művész, aki a 
festői és grafikai látásmódot a legmagasabb mű-
vészi hőfokon egyesíti korszerű kompozícióiban. 
 
Kováts Gergely (Budapest, 1984. augusz-
tus 21.) grafikus- és fotóművész, dizájner. Kováts 
Albert és Kelemen Kata művészházaspár fia. Bu-
dapesten él és dolgozik. 2003-ban érettségizett a 
budapesti Csík Ferenc Gimnáziumban, nőtlen. 

Művészeti tanulmányai: 2003–2005: Bu-
dai Rajziskola; 2005–2007: Grafikus OKJ kép-
zés (Garabonciás SZKI); 2008–2011: Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem (MOME) (korábban 
Magyar Iparművészeti Főiskola) – vizuális kom-
munikáció / Média Design szak; 2010–2011: 
Academy of Arts, Architecture & Design, Prága – 
Graphic Design & New Media; 2011–2014: Mo-
holy-Nagy Művészeti Egyetem – Média design 
szak; 2017: MOME ID (UX Design tanfolyam a 
MOME szervezésében). 

Díjai, elismerései: 2010: Erasm us Ösz-
töndíj, Prága; 2011: Budapest V. kerületének vi-
deópályázata – I. helyezett; 2012: UNHCR pla-
kátpályázat – IV. helyezett; Funzine videópályá-
zat – I. helyezett; 2013: Campus Hungary tanul-
mányút – Ars Electronica Fesztivál, Linz- 

Kiállításai, vetítései: 2009: ARC videó-
pályázat; 2010: AAAD, Prága; 2011: DA fest, 
Szófia; 2011: Csepel Galéria, Budapest; 2011: 
Aranytíz Művelődési Ház, Budapest; 2012: Prin-
ta Galéria, Budapest; Bajor Gizi Színészmúzeum, 
Budapest; A38 Hajó, Budapest; 2013: New Gal-

Kováts Borbála 
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lery Chateau, Trebon; 2014: Ponton Galéria, Bu-
dapest. 

Alkotásai (válogatás): Vázlat / 3D, 3 D-s 
modellek Moholy-Nagy László vázlatai alapján 
(2011); District of Variety / District of Moveless-
ness, rövidfilm (2012); Wood Logs, videóinstal-
láció (2013) – farönkökre vetítette vissza a fa 
kivágásának történetét. A technika neve pro-
jection mapping (nem tudok róla, hogy lenne 
magyar megfelelője a kifejezésnek); QR Sonic 
(2014) – mobil applikáció, vagyis okostelefon-
alkalmazás. A QR Sonic egyébként a MOME MA 
diplomamunkája volt; Tinderátlagnőm 1. 2, digi-
tális fotó-kollázs (2017). 

Diplomamunkája a  QR Sonic, egy and-
roidos mobil eszközökre tervezett alkalmazás, 
amely a felhasználó által kiválasztott egy- és két-
dimenziós vonalkódok beolvasására és hanggá 
alakítására képes. Egy kódszkenner, amely az 
okos eszköz kameráján át hagyományos módon 
kéri be a kódot, illetve az abba kódolt informáci-
ót, majd egy algoritmus alapján egyedi hangok-
ként játssza le azt, kód- és adattípustól függően, 

egyedi zenei loopként. A különböző kódfajták 
eltérő adatokat tartalmaznak, a számsortól kezd-
ve (a legtöbb vonalkód esetében) a szöveges üze-
neten át a web-linkig vagy GPS-koordinátáig 
(QR kód tartalma lehet). De legyen szó ezen kó-
dok bármelyikéről, általánosságban jellemző rá-
juk, hogy valamit közölni akarnak, valami felé 
irányulnak. Gyakorlati síkon hasznosíthatónak 
szánt információval rendelkeznek. Az egyéni al-
kalmazás esetében a kód eredeti „szándékát” fi-
gyelmen kívül hagyva, az abban tárolt nyers adat 
algoritmus alapú szonifikációjára kerül sor. Az 
egyes kódok zenei looppá, továbbá a készülék 
képernyőjén kör alapú vizualizációvá alakulnak. 
A linearitás így cirkularitásba fordul, az adatsor 
esztétikai értelmet nyer az adódó helyzetben. A 
felhasználónak tehát lehetősége nyílik új irány-
ból közelíteni a kódok felé: a mobil eszközére 
telepített szoftverrel tetszőleges vonalkódokat 
fordíthat át, helyezhet „új kontextusba”. Kováts 
Gergely igazi 21.századi alkotó, aki alkalmazni is 
tudja a technikát. 
 
Kováts Rozália grafikus, fotográfus. K o-
váts Albert és Kelemen Katalin lánya. A művész-
család legfiatalabb tagja. „Kováts Rozália is új 
rend, összefüggés megvalósítására törekszik 
fényképeivel. Egyszerű, tiszta eszközökkel, apró 
tárgyak eredeti szemléletű fotózásával kelti vir-
tuális terek illúzióját. A talált tárgy fogalma itt is 
felbukkan, noha a megtalálás véletlene ez eset-
ben inkább irányított véletlen, amikor is a mű-
vész a képhez illő legmegfelelőbb tárgyat megta-
lálja. A törekvés a művész korához illően pozitív, 
itt a tárgyak megtalálják funkciójukat, egy kívánt 
képi rendben helyezkednek el. Még akkor is így 
van ez, ha tudatos törekvésként mindez látszat-
világ keretében történik. A tudatosság itt azért 
fontos, mert ez által kétszeres a látszat, az illú-
zió. Egyfelől a művészet valóságát látjuk, nem a 
külső valóságot; ez az első áttétel, az első illúzió. 
Ennek kerete a fénykép, mint hagyományos mé-
dium. A második látszatot a művész szándéka 
okozza, amikor olyan látványt, tér-illúziót, lát-
ványvilágot kelt, amivel zavarba hoz. Egy nem 
létező, képzeleti belsőbe lépünk, ami ez által lé-
tezővé válik. Borbála törekvésével rokon ez: Ro-
zália világa sem akar semmi ismertre hasonlíta-
ni, önálló, szuverén világot kíván teremteni, 
szándékosan nyitva hagyva a kettősség, a látszat 
és valóság ambivalenciáját.”(Ujlaki Gábor: Volt 
egyszer egy galéria és egy kiállítás) 

Kováts Rozáliának az Élet és Irodalom, a Va-
lóság, a Liget folyóiratokban megjelentek a gye-
rekkori, remek rajzai. Jelenleg a Budapest Galé-
riában dolgozik. Várjuk tehetségének újra- és 
újraszárnyalását. 

A sors ajándékának tekintem, hogy ezt a 
nagyszerű és sokoldalú művészcsaládot megis-
merhettem, és az olvasóval megismertethetem. 
Kísérjék figyelemmel művészetüket! Kováts Gergely videóinstallációja, 2013 

Kováts Gergely 
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 Végezetül a művészdinasztia megalapítójá-
nak, Kováts Albert Munkácsy-díjas festőmű-
vésznek a gondolatai: A FESTŐ FEST, mert nem 
tehet mást. És reméli, hogy ez nem kényszeres 
pótcselekvés, hanem értelmes, hasznos cseleke-
det. Reméli, nem biztos benne. Csak a benső 
meggyőződésére, a hitére támaszkodhat, mert 
kevés a visszajelzés. Kevés? Hiányzik, úgyszól-
ván. Ez nem a kritika hiányának felemlegetése. 
Kevés az érdemi reagálás. A tartalmas párbe-
széd. A szakmai vagy „civil” partner, aki firtatná 
a festő szándékait, s összevetné az eredménnyel. 
Aki értené a vizuális kifejezés, a képi nyelv táj-
szólásait, a nyelvjárás finomságait. Akinek önál-
lóan kiformált ízlése van, s ez nem áll meg vala-
hol a XX. század közepén, vagy még korábban. 
Aki együtt él a korával, s nem hökken meg azon 
(nem sértődik meg, nem háborodik fel amiatt), 
hogy a ma élő művész mai problémákkal küzd, 
élményanyaga a jelenkor, s új meg új (nem teg-
napi, századközepi, vagy még korábbi) kifejezés-
formákkal próbálkozik. Az ezredvég világához 
1998-as formakincset keres. És ha az eredmény 
netán hasonlít a kiinduló világhoz, világunkhoz, 
akkor nem borzad el (ahogyan a világtól, amely-
ben él, sem borzad el lépten-nyomon), hanem 
értékeli ezt a „hasonlóságot”. S netán megvesz 
és felakaszt az irodájában vagy a lakásában egy-
egy kortárs művet. Eldöntendő, hogy mit is akar 
az ember a művészettől. Sajnos, tanult embe-
rekről is lepereg mindaz, amit az iskolában hal-
lottak – „az csak afféle tananyag, az élet más” –, 
a művészet feladata szerintük a szórakoztatás, a 
munka utáni elandalítás, pihentetés. A művé-
szet legyen szép, mint a karácsonyfa, és látvá-
nyos, mint egy divatbemutató. Nem magyaror-
szági jelenség ez: világszerte elkülönült a popu-
láris művészet (a szórakoztatóipar) a magas mű-
vészettől. Az, hogy minálunk különösen elmara-
dott a vizuális műveltség az irodalmi és a zenei 
mellett, csak helyi ráadás, ami a magyar képző-
művészet különösen nehéz helyzetét okozza. Ha 
valaki belülről látja képzőművészeti életünket, 
figyelemre méltó ellentmondást fedezhet fel. 
Üzleti nyelven szólva: a kereslet szinte teljes hi-
ánya nem befolyásolja a kínálatot. A közönség 
érdektelensége, a kritika szegényessége, a pénz-
telenség nem csüggeszti el a képzőművész társa-
dalom túlnyomó részét. Ragyogóan színes és 
gazdag a mai magyar művészet. Mindenesetre a 
művészek dolgoznak, a FESTŐ FEST. 
 
Forrás 
 
Kortárs Magyar Művészeti Lexikon. Enciklopédia 

Kiadó, Budapest, 2001. 
Horgas Judit: Beszélgetés Kováts Alberttel,(kézirat).  
Ujlaki Gábor: Kiállításmegnyitó, Csepel Galéria, 

2001. 
 

Wernke Bernát 
 
lassan mennydörgés 
 
az erre reszketeg vitorlák 
mozdulatai, távolból 
lehelődő alkonyon… 
kényszerítették a partra, 
lubickolása fület simogató 
csörgetegét abbahagyatva 
…s rohanó káprázatok 
tépték, támlátlan sok ide férkőző 
ötletét, legbensője rejtekén… 
aztán lassan mennydörgés  
égre kerülte szelte a csendet… így 
hát futott, fogyó – víz kedvelő 
erényeiből – mélán ki-kidagadón… 
panaszával a kunyhó poharazgató 
összejötteire, kívánva 
                          bomlón… 
 
 
 

tekintete hamván 
 
földerítette a várt, reményébe lépő 
fényözön… hordatával csimpaszkodott 
társa haján, magasztos lehanyatlatokban 
omlottak a szálak, tekintete csillagzatába… 
és pompa támaszkodott áradatba, 
szemgolyója rávonuló rohantán… és 
csatangolóba ugrott képzelete, újra 
ifjúságukba pergette, immár leválaszthatatlan 
ragadtán… és vele együtt, szomjúzó csapódására 
várva hamarján, …a közeli árnyas 
lakba kérte, vele együtt, lángba 
borultát… 
 
 
 

ráhajlott homályt 
 
elmosódottsága 
kihunyt már… 
sápadt padra 
               hullván, a 
fülleteg hangok elmúltát 
sugározták, a rálobogó 
parki fák, mindjártba 
rá eregetve, hangulatuk 
honát… így kikönnyezte 
magából a ráhajlott 
                           homályt… 
hát összekapta erejét – 
ágazódott fojtásai  
feledtén… és furulyájával 
lobogtatta lelke mélyét… 
szendergőbe keringetett 
testén… 

 
 


