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A hatvanas évek lenyomatának fontos részei az épí-

tészet mellett rendre megjelenő társművészeti al-

kotások, együttesek, melyek alig tűnnek fel a korra 

vonatkozó építészettörténeti, művészettörténeti ku-

tatásokban, holott jelenlétük meghatározó eleme a kor 

építészeti alkotásainak. Ahhoz, hogy képet kapjunk 

a társművészetek mibenlétéről, a hatvanas években 

betöltött sajátos szerepéről, látnunk kell a megjele-

nésüket alakító folyamatokat, lehetőségeket és fel-

adatokat. Jelen tanulmány arra tesz kísérletet, hogy 

a jelentések és mechanizmusok általánosabb ismer-

tetése után egy-egy konkrét példán keresztül vizsgál-

ja a tervezést szabályozó intézményi környezetet, az 

egyes szereplők döntési helyzeteit, melyek nagyban 

alakították építészet és társművészetek kapcsolatát, 

az egyes alkotások létrejöttét. Mivel az intézményi 

környezet máig kevéssé tárgyalt terület, a jövőbeni 

kutatások számára különösen érdekes elsődleges for-

rásanyagként szolgálhatnak a Képző- és Iparművésze-

ti Lektorátus archívumában megőrzött dokumentu-

mok, az egyes megbízások megvalósulási folyamatát 

dokumentáló akták.1 Ezek ugyan részletesen adatol-

ták az egyes beruházások részeként megszülető mű-

vek keletkezésének körülményeit, a mozgatórugóit 

azonban sok tekintetben mégsem fedik fel. A kultúr-

politika működését, a művészeti közeget, az aktuális 

elméleti vitákat ismerhetjük meg a Wehner Tibor, a 

Képző- és Iparművészeti Lektorátus munkatársa által 

szerkesztett Adatok és adalékok a hatvanas évek művésze-

téhez. A Művészeti Bizottság jegyzőkönyvei, 1962–1966 cí-

mű kétkötetes forráskiadványból, amely a lektorátus 

XX. századi magyar művészeti dokumentumok címmel indí-

tott sorozatában jelent meg.2 Publikációnkban – dön-

tően e forrásokat felhasználva – kísérletet teszünk a 

hatásmechanizmusok feltérképezésére.

Az ötvenes évektől átfogó szabályozás adott ha-

tározott keretet a kortárs alkotások városszövetben 

való megjelenésének. Az 1953-ban bevezetett ún. két-

ezrelékes törvény megteremtette a lehetőségét az új 

állami beruházások esetében művészeti alkotások el-

helyezésének. Ezzel hozzájárult a kortárs alkotások 

mindennapokban való jelenlétéhez, szerves beépülésé-

hez, ugyanakkor intenzív környezetformáló szerepet is 

megcélzott. Ez nem jelentette azt, hogy a társművészeti 

alkotások feltétlenül ideológiai tartalomhoz kötődőek, 

azt illusztrálók lettek volna, bár az ötvenes években 

ez direktebb módon van jelen, mint ahogy azt a hat-

vanas-hetvenes években látjuk. A rendelkezés alapján 

az állami beruházások bekerülési költségkeretének két 

ezrelékét fordíthatták az új épületeken műalkotások 

elhelyezésére. A törvény hatása döntően a hatvanas 

évektől, az új beruházások elindítása keretében kezdte 

éreztetni a hatását. A műalkotások különböző anyagok 

felhasználásával készült szobrok, sgrafi ttók, dombor-

művek lehettek.3 Az építészeti kerámiára, mint a kor 

meghatározó társművészeti ágára, kiemelt fi gyelmet 

fordítunk. Fellendülése a hatvanas évekre, virágzása a 

hetvenes évekre tehető. Az 1980-as években még szá-

mos ilyen irányú megrendelés valósult meg, mára pedig 

szinte teljes mértékben kiszorult közösségi tereinkből, 

ahol korábban az egyedi jelleg megjelenítésének elsőd-

leges formája volt.

Kohut-Jankó Anna

A plasztikus hatvanas évek
A társművészetek szerepe 

a hatvanas években

1 A lektorátus archívumát 2014-től a Magyar Nemzeti Galéria adattá-
rába integrálták, anyaga jelenleg is feldolgozás alatt áll, így részlege-
sen kutatható, az Iparművészeti Tanács irattára (1955–1975) például 
nem hozzáférhető.

2 Adatok és adalékok a hatvanas évek művészetéhez. A Művészeti Bizottság 

jegyzőkönyvei, 1962–1966. I–II. Szerk. Wehner Tibor. Budapest, Képző- 
és Iparművészeti Lektorátus, 2002.

3 Uo. VIII.

2018-2.indd   2172018-2.indd   217 2018. 10. 09.   21:48:402018. 10. 09.   21:48:40



KOHUT-JANKÓ ANNA

218 ars hungarica 44. 2018 | 2

4 Pogány Frigyes: A társművészetek mai problémái, 1961. március 28-
án a Fészek Klubban elhangzott előadás. Magyar Építőművészet, 1961. 
6. sz. 42–46.

5 Uo. 43.
6 Uo.

7 Koczogh Ákos: Épületplasztika és Henry Moore. Magyar Építőművé-

szet, 1961. 6. sz. 39–41.
8 Pogány 1961 (ld. 4. j.) 46.
9 Maksay László: A modern díszítőművészet problémája. Magyar Épí-

tőművészet, 1961. 5. sz. 51.

Szintéziskeresés

A hatvanas évek elején nincs kialakult konszenzus a 

társművészetek megítélésére, létjogosultságára vonat-

kozóan, lényegében folyamatos elméleti vita zajlott a 

kérdésben. Ennek érzékeltetésére álljon itt Pogány Fri-

gyes egy 1961-ben megjelent, az építészet és társművé-

szetek viszonyát körbejáró, Fészek Klubban elhangzott 

előadását összefoglaló cikke, valamint dr. Maksay Lász-

ló, szintén a Magyar Építőművészetben megjelent írása.

Pogány kiemeli, hogy bár az intézményi, fi nanszíro-

zási háttér már adott, mégis tisztázatlan az elméleti 

háttér, amit ő négy alapvető kérdésben foglal össze: 

igényli-e a modern építészet a képzőművészet közre-

működését? Van-e már példa a szintézisükre? A kép-

zőművészet klasszikus vagy új műfaji jelleggel kap-

csolódhat-e az építészethez? Meddig tart az építész 

tervezési feladata, hol kezdődik a társművészet kép-

viselőinek szerepe?4 Kiindulópontja, hogy a történe-

ti korokban a szintézis magas színvonalon volt jelen, 

de a 20. században az építészet komoly változáson 

ment át kifejezőeszközeinek jellegében, rendszerében 

egyaránt. A térhatárolás függetlenedése a teherhordó 

elemektől, a téralkotás felszabadulását, ezzel pedig a 

burkolás fontosságát eredményezte. Így pedig kiemelt 

jelentőséghez jut a térszervezés, a térhatároló felüle-

tek kialakítása, valamint a burkolat: „Sokszor maga a 

szerkezet követeli a burkolást, így az ezzel együtt járó 

társművészeti kialakítás szerves kapcsolatban áll az 

épülettel, nem tekinthető szervetlen applikációnak.”5 

Ez az alapvető megújulás, „letisztulás” felveti a kérdést, 

hogyan viszonyulhat ezután az építészet a társmű-

vészetekhez, mennyiben változik meg hagyományos 

szerepe. Adódik a válasz, hogy a 19. század végi eklek-

tika, szecesszió kritikáját adja a kortárs szemlélet, a 

„zajos reprezentáció” helyett az új építészet visszatért 

kifejezőeszközeinek alapjaihoz, ahogyan a Bauhaus. 

„Ahol az erők szava döntő, a hordó, tartó elemek leg-

többször tisztán jelennek meg társművészeti metafo-

rák nélkül. De azért a modern építészet sem nélkülöz-

heti az emberi gesztusokat. […] ember és tér, ember 

és építészeti tömeg viszonyának megfogalmazásá-

nál. Ilyenkor e gesztusokat a teljes kompozíció végzi 

el: az épületek most is befogadnak, a terek vezetnek, 

terelnek, marasztalnak, monumentális arányaikkal 

felemelnek, vagy éppen intim hatással körülölelnek.”6 

A felszabaduló, dinamikussá váló térszervezésben, az 

építészetben megjelenő új feladatokban, és technikai 

lehetőségekben nyílnak a társművészetek számára 

is friss megnyilvánulási formák, melyek a társadalmi 

változásokra, formálódó világszemléletre kell reagál-

janak, abból új távlatokat merítve. Különösen fontos 

az alkotások széles spektrumon való megjelenése kör-

nyezetünkben, alapvető elvárás a szintézis létrejötte 

építészet és társművészetek között, ahogy épület és táj 

viszonyában is. A modern városban hétköznapjainkban 

kevésbé centralizáltan vesznek körül a társművészetek. 

Az újraformálódó szintézist tartja fontosnak Koczogh 

Ákos is: „Az építészet szoborral oldja fel kötött és ke-

mény ritmusát, a természet viszont a szobrot emeli 

ki elszigetelt magányából, s hozza emberközelségbe. 

Az épületplasztika nem puszta dekoráció többé, ha-

nem szerves kiegészítése az architektúrának.”7 Pogány 

nem rangsorolja a fi guratív és nonfi guratív művészetet. 

Ő az adott helyhez, funkcióhoz optimális művészi meg-

nyilvánulás szükségességét hangsúlyozza, legyen az 

ábrázoló vagy absztrakt kompozíció.8

Az építészet társművészeteivel, az absztrakció le-

hetőségeivel foglalkozik dr. Maksay László A modern dí-

szítőművészet problémája címmel megjelent cikkében. 

Eszerint a nonfi guratív művészetnek elsősorban díszí-

tőművészetként van jelentősége, helye a kortárs kör-

nyezetformálásban. Bár díszítőművészetnek titulálja, 

mégis kiemelten fontos szerepet tulajdonít ezeknek 

az alkotásoknak: „Megállapíthatjuk azt is, hogy az el-

méletet igazolja a gyakorlat: a nonfi guratív művészet 

díszítőművészeti lehetőségeit az utóbbi években mind 

szélesebb körben felismerik és hasznosítják. A modern 

építészetnek nem csak a materiális funkciók, hanem 

a lélek kívánta funkciók kielégítése is fontos feladata. 

Egy espresso falát nem hagyhatjuk unalmas üres fe-

lületként; s ha megtörjük ezt az unalmat valamilyen 

absztrakt díszítéssel, akkor ez már felületdíszítés, az-

az modern ornamentika.”9 Ebben az értelmezésben a 

magas színvonalon megvalósított dekoratív alkotás 

új minőségre emeli a befogadó épületet, szintézist al-

kotva együttesen összművészeti alkotássá válhatnak. 

Mindkét szerző hangsúlyozza a társművészeti alkotások 
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mindennapi környezetünkben betöltött társadalmilag 

és funkcionálisan is – a korábbiaknál jóval tágabb kör-

ben érvényes – jelentőségét.

A kérdés körüli bizonytalan értelmezést és aktív vi-

tát jól illusztrálja, hogy Maksay a Magyar Építőművé-

szet Vita rovatában is foglalkozott vele. Vámos Ferenc 

Az építészetről van szó című, a Művészetben10 megjelent 

írására reagált, mondván, Vámos kiforgatta az ő és Po-

gány Frigyes álláspontját, a kérdés pedig túl fontos ah-

hoz, hogy ezt a tévedést szó nélkül hagyja.11 Vámos épp 

a nonfi guratív, új ornamentika gondolatát támadja, 

amely „megelégszik uraságoktól levetett holmiknak, a 

képzőművészetben már elavultnak építészeti alkalma-

zásával”. Sőt Maksay hangsúlyozza, a nonfi gurativitást 

nem értékelhetjük negatívan. Sok esetben ennek van 

inkább relevanciája amellett, hogy bizonyos felülete-

ken, helyzetekben az épülettel együtt élő fi gurális al-

kotások preferálandók. A modern ornamentika tehát 

elengedhetetlen, de nem kérdőjelezi meg a fi gurativi-

tás relevanciáját.12

Komoly elméleti viták zajlottak a Művészeti Bizottság 

(MB), illetve a lektorátusi tervzsűrik előtt is arról, hogy 

minek tekinthetőek az újonnan emelt épületek része-

ként megjelenő alkotások, bírnak-e autonóm művészeti 

értékkel a nem fi gurális alkotások, vagy csak dekoratív 

funkció tulajdonítható nekik? Ennek adalékait az MB ülé-

sei, illetve a lektorátusi tervbírálatok jegyzőkönyveiben 

találhatjuk meg. A konkrét beruházások kapcsán kiala-

kuló viták adtak alapot a visszatérő elméleti diszkusz-

sziók lefolytatására. A Salgótarjánban, Jánossy György 

által tervezett Karancs Szálló kérdése számos MB-ülés 

napirendjén szerepelt 1962–1963 folyamán, ahogy Janáky 

István kecskeméti Aranyhomok Szállóját is problémás 

esetnek minősítették. Az MB álláspontja szerint túl sok 

dekoratív alkotás születik, mert az építészek főleg ilyen 

jellegű igényeket jelentenek be.13

A fi gurativitás–nonfi gurativitás elméleti vitáját e ta-

nulmány keretei közt nem tudjuk részleteiben tárgyal-

ni, de leszögezhetjük, hogy az absztrakt művészet szűk 

keretek között, társművészeti szerepben jutott legin-

kább megnyilvánulási lehetőséghez. Erre a jelenség-

re világított rá a Különutak: Karl-Heinz Adler és a magyar 

absztrakció című kiállítás is.14

Pogány Frigyes és Maksay László megközelítését a 

magas minőségű együttműködés iránti igény hatja át, 

amihez elengedhetetlen az alkotók együtt gondolko-

dása. Pogány álláspontja szerint az építész az általa 

tervezett épületet egységes műként kell felfogja, lát-

va benne a társművészeti alkotások lehetőségeit is. 

Ugyanakkor elismeri, hogy a valós helyzet sokszor tá-

vol áll az ideálistól: „Sajnos nem egyszer tapasztalom 

zsűriken, munkaelosztó tárgyalásokon, hogy számos 

építész szinte kilép a témából, a koncipiálás folyama-

tából, amikor terveinek egy légüres teréhez érkezve, 

a társművész kötelességének rója fel a vacuum kitöl-

tését.”15 A gyakorlati együttműködés nehézségét mu-

tatja az MB 1962. október 8-i ülésén tárgyalt, az épí-

tészekkel kapcsolatos problémákról szóló szaklektori 

beszámoló. Ujvári Béla szaklektor véleménye szerint 

rossz az építészek hozzáállása a társművészetek al-

kalmazásához, mert ők állami megrendelésekre, kö-

zösségi használatra terveznek, így a társművészeti 

alkotások igénylésénél sem volna szabad saját pre-

ferenciáikat előtérbe helyezniük. Elfogadhatatlannak 

tartja, hogy ha a Munkaelosztó Bizottság (MEB) nem 

hagyja jóvá az építészek igényét nonfi guratív alkotásra, 

azok inkább elutasítják más alkotás megvalósítását.16 

Ujvári elvitatja az építészek autonóm tervezői jogait 

azzal, hogy kétségbe vonja személyes preferenciáik 

érvényesítését amiatt, mert állami megrendelésre dol-

goznak, illetve állami tervezőirodák alkalmazásában 

állnak.

Ahogy a fentiekből is láttuk, a társművészeti alkotá-

sok elméleti, de gyakorlati megítélése sem volt egysé-

ges, és számos eltérő elvárással kellett szembenézniük 

az alkotóknak, építészeknek egyaránt.

A következőkben igyekszünk betekintést nyújtani a 

kultúrpolitika működési mechanizmusaiba, az intéz-

ményekben folyó elméleti vitákba, megmutatva, hogy 

annak ellenére, hogy termékeny időszak következett 

a társművészetek számára, mindez egy folyamatosan 

formálódó keretrendszeren belül zajlott. Az összetett 

működésű, ideológiailag kötött környezet indokolja, 

hogy az eddiginél diff erenciáltabban tekintsünk a meg-

valósult alkotásokra mind kutatási oldalról, mind a tár-

sadalmi megítélés szempontjából.
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Művészetformáló keretrendszerek

A hatvanas évek elejétől kialakuló művészettámogatási 

keretek alapvetően a rendszerváltásig meghatározták 

az ország kultúrpolitikáját. A Magyar Népköztársaság 

Művészeti Alapja hívta életre és működtette az MB-t, 

mely szakmai tanácsadó szervezetként funkcionált a 

forradalmat követő konszolidáció éveiben. A kultúrpo-

litika e kiemelt szereplője 1962. szeptember 10-én tar-

totta első ülését. Kezdetben hetente, majd kéthetente, 

később egyre ritkábban ülésezett. Az MB – melyet Ki-

lences Bizottságnak is neveztek – a kor neves, hivata-

losan is elismert alkotóiból állt, és az 1962. szeptember 

és 1964. február közötti időszakban állandó összeté-

tellel működött. Tagjai voltak: Aradi Nóra művészet-

történész, Bencze Gyula, Bernáth Aurél, Blaski János 

és Domanovszky Endre festőművészek, Pátzay Pál és 

Somogyi József szobrászművészek, Plesznivy Károly 

textiltervező iparművész és Raszler Károly grafi kus-

művész. 1964. február 17-étől megszűnik Aradi Nóra 

és Bencze Gyula tagsága, új tagként csatlakozik Bar-

csay Jenő festőművész. Az építészet növekvő elfoga-

dását mutatja Benkhard Ágost és Csaba László építé-

szek, valamint Németh István belsőépítész tagsága. 

Somogyi József 1966-ban mond le tagságáról, mivel 

azt a továbbiakban az érdekütközések miatt nem tart-

ja összeegyeztethetőnek a Képzőművészek Szövetsé-

gének vezetésével.17 Az üléseken részt vettek, a do-

kumentumokban szerepelnek még: Szilárd György (a 

Képzőművészeti Alap igazgatója 1952–1971) és Ormos 

Tibor (a Képző- és Iparművészeti Lektorátus igazgatója 

1963–1977), illetve jegyzőkönyvvezető munkatársaik.18 

Lebonyolító szerveként, később mintegy utódintézmé-

nyeként, a Minisztertanács határozata alapján 1963. 

szeptember 21-én jött létre a Képző- és Iparművészeti 

Lektorátus, mely működését 1964. február 1-jétől kezdte 

meg. Az MB 1968-ban alakult át Művészeti Tanáccsá, 

működése innentől dokumentumok hiányában nem 

rekonstruálható.19

A Képzőművészeti Alap mellett létrejött Képző- és 

Iparművészeti Lektorátus hármas feladatot látott el. 

Egyrészt felelt a beérkező társművészeti igények elbí-

rálásáért és a jóváhagyott művészeti igények alkotók 

közti szétosztásáért, másrészt a művek zsűrizéséért 

és bírálatáért, harmadrészt a tiszteletdíjak megállapí-

tásáért és kifi zetéséért is. Első igazgatója, Ormos Ti-

bor leginkább az ország képzőművészeti kultúrájának 

emelésében, a társadalmi igények kielégítésében lát-

ta a lektorátus feladatát. Szemléletében a szocialista 

realizmus jegyében a stílusirányoktól független, kísér-

letezést pártoló, ugyanakkor a formalizmust, öncé-

lú modernkedést elutasító megközelítést képviselte. 

Véleménye szerint „rögtönző” annak megítélése, hogy 

egy-egy beruházásnál milyen képző-, illetve iparművé-

szeti alkotásra volna szükség, emiatt nehezményezi, 

hogy a képzőművészet dekoratív, applikatív irányba 

mozdult el, háttérbe szorítva a szocialista tartalmak 

közvetítésére alkalmasabb műfajokat, így a freskót, 

seccót, mozaikot, üvegablakot.20

Az építészekkel való együttműködés erősítésére már 

az MB megalapításának kezdeteitől történt kísérlet. 

Második ülésükre meghívást kapott a Magyar Építő-

művészek Szövetsége (MÉSZ) képviseletében Benkhard 

Ágost, Pogány Frigyes és Rácz György. Az egyeztetés 

során Rácz György több sérelmes precedensről számolt 

be. Az MB ugyanis hiányolta, hogy nem elég korán, 

még tervfázisban érkeznek be az igények, ugyanakkor 

például a Rácz által tervezett, előregyártott elemekből 

épülő sztálinvárosi papírgyár esetében elutasították a 

tervezéskor benyújtott igényét mint még nem aktuá-

lisat. Így pedig az oda szánt művet később már nem 

lehetett a szerkezetre applikálni.21 Benkhard Ágost ar-

ra is felhívta a fi gyelmet, hogy igénybejelentési joga 

egyedül a beruházónak van, így számos probléma ve-

lük áll összefüggésben. Több általa javasolt alkotás igé-

nyét a beruházó például be sem nyújtotta. Üdvözölte, 

hogy az MB-be a MÉSZ képviselőjét is behívnák építé-

szeti vonatkozású vitás kérdésekben, és Rácz Györggyel 

egyetértésben a kétszemélyű képviselet mellett érvel-

tek.22 A későbbi folyamatok azonban sajnos inkább az 

együttműködés nehézségeit mutatják, mintsem annak 

gördülékenyebbé válását.

A kötöttségek és vontatott ügymenet ellenére az 

alakuló keretek feltételezett lehetőségeit mutatja Rácz 

György alábbi javaslata. Ő az építészközösség számára 

is hasznosíthatónak találta a művészeti bizottságok-

ban szerzett tapasztalatokat, intézményi formákat, és a 

képző- és iparművészekéhez hasonló magánmegbízási 

rendszer kidolgozását, egy Építőművészeti Alap (ÉM) 

létrehozását javasolta 1961-ben. Javaslatait a MÉSZ, a 
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23 1961. július 28-i keltezésű beadványa, Rácz György, Rácz György-élet-
útinterjú, Oral History Archivum, 163–173.

24 Uo. 163.
25 Adatok 2002 (ld. 2. j.) 108.

szakszervezet, az Építésügyi Minisztérium és az MSZMP 

részére küldte meg. Az építészek szakmai helyzetét, 

munka- és anyagi körülményeit elemezve23 a mérnökök 

körében szükségesnek látta (többek közt) a bérplafon 

feloldását, a másodállások engedélyezését, a prémium, 

egységes részesedés és hűségjutalom bevezetését. Mű-

vészi téren pedig az építőművészi teljesítmény külön 

honorálását, az alkotónap engedélyezését, a magán 

tervezői jog kizárólagos gyakorlásának bevezetését és 

a magándíjszabás kategorizálását. A címzettek közül 

az Építésügyi Minisztérium ad acta tette a beadványt, 

majd mikor az MSZMP illetékességből megküldte nekik, 

szétküldték a tervezővállalatok igazgatóinak. A MÉSZ – 

melynek ekkor Csaba László volt a főtitkára – közgyűlési 

napirendre tűzte, de az ÉM utasítására e helyett végül 

az ötéves terv elősegítésének kérdését tárgyalták. Rá-

czot behívatták a minisztériumba, de következményei 

nem lettek beadványának, mivel az építésügyi miniszter, 

Trautmann Rezső évfolyamtársa volt.24 És nem került 

sor az építészek szakmai környezetének megreformá-

lására sem.

Hatósági gondviselés

A hatvanas években az állami szervek a fokozatosan 

változó intézményformák rendszerében folyamatos 

szakmai felügyeletet, ellenőrző és jóváhagyó szerepet 

gyakoroltak a beruházásokhoz kapcsolódó alkotások 

megvalósulása felett.

Minden beruházás kapcsán felmerült művészeti igény 

esetében ugyanazt az utat kellett bejárni, bár a munka-

elosztás és a zsűrizések rendszere szinte folyamatosan 

formálódott. A folyamat egyrészt részletesen szabályo-

zott, bejáratott eljárásrendeknek megfelelően alakult, 

másrészt az eseti, egyéni szakmai vélemények, mérlege-

lések esetlegességét is magában hordozta. A már em-

lített Képzőművészeti Alap volt kezdetben a folyama-

tot működtető intézmény. Az aktuális munkaelosztási 

gyakorlat szerint a munkaelosztó bizottságok napirend 

szerint tárgyalták az egyes beruházások igényeit, az ér-

dekelt feleket, beruházót, építészt is meghívva. Vagyis 

az érdekeltek bevonása mellett döntött a szakmai bi-

zottság az igényekről, és volt lehetőség közvetlen vitá-

ra, egymás meggyőzésére.

A képzőművészeti alkotások létrehozására pályáza-

tot kellett kiírni, a művészeknek adott egyenes meg-

bízást első körben csak kis értékű igények esetében 

engedélyeztek. A pályáztatás működő gyakorlatában 

a művészek meghívásánál az alkalmasság mellett az 

elsődleges mérlegelési szempont a művészek munka-

ellátottsága volt, emiatt sokszor elhúzódtak a kiírások, 

döntéshozatalok. Pályázatot legalább három művész 

részvételével hirdethettek meg. Ötletpályázatot ak-

kor írhatott ki a MEB, ha nem tudott dönteni például 

az ideális műfajról, de művészeti alkotás elhelyezését 

indokoltnak látta.

A munkaelosztás és zsűrizés kérdését vitatta meg az 

MB 1962. október 15-i ülése Cifk a Péter, Domanovszky 

György, Redő Ferenc és Ujvári Béla szaklektorok feljegy-

zései alapján. Redő Ferenc festőművész így összegezte 

a lektor kötelességét: „A lektorálásnak az a célja, hogy 

biztosítsa az állami-társadalmi érdekek színvonalas vé-

delmét, erkölcsi, esztétikai és anyagi vonatkozásban.”25 

Hangsúlyozta, hogy a lektorok feladata az újító szelle-

mű alkotások pártolása is, és a közvetítés a zsűritagok, 

megrendelők és művész között. A lektorok személyes 

tapasztalataik alapján számos releváns problémát azo-

nosítottak. Domanovszky György észrevétele volt, hogy 

a benyújtott igények sok esetben nem kellően behatá-

roltak, műfaji igényük nem megfelelő, vagy témájuk 

nincs megadva, így a bizottságra hárul a döntéshozatal. 

Hasonlóan káros, ha a MEB ülésén nem vesz részt min-

den beruházásban érdekelt szereplő. Az így jóváhagyott 

igények az eltérő elvárások miatt a pályáztatás során 

vitákhoz vezethetnek a szakmai bizottság, a művészek, 

a beruházó és az építész között. Működésbeli probléma, 

hogy hosszan kell várni az igénylőknek az elbírálásra, 

ami a művészek idejét veszi el. Gond, hogy nem ugyan-

azok a szakmai zsűritagok vesznek részt a munkaelosztó 

bizottságokban, mint akik utána a konkrét pályázatot, 

tervezési folyamatot végigkísérik. A zsűrinek így meg 

kell vizsgálnia, hogy a kiírásnak megfelelő, elfogadható 

terveket nyújtottak-e be, vagy újabb tervet, kijelölést 

kell kérnie. Határozott véleménye, hogy ha nem tud-

nak első körben alkalmas tervet felmutatni a művészek, 

célravezetőbb lenne rögtön visszautalni a MEB elé az 

ügyet, új pályázati résztvevőket vagy kijelölést kérni, 

mint több körben, a bizottság útmutatásai szerint ala-

kíttatni a terveket a művészekkel. A munkaelosztás 

rendszere kapcsán arra hívta fel a fi gyelmet, hogy ösz-
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26 Domanovszky György 1962. október 9-én kelt feljegyzése. Adatok 
2002 (ld. 2. j.) 110–113.

27 A Művészeti Bizottság 1962. október 15-i ülésére készítették a lektorok 
feljegyzéseiket tapasztalataikról, javaslataikról. Adatok 2002 (ld. 2. j.) 111.

szeghatárhoz kötött a megbízások kiadásának rendje. 

50 000 forint alatt egyenes megbízás vagy előtervezés 

keretében is kiadható a munka, felette viszont kötele-

ző a pályáztatás. A költségek ugyanakkor nem állnak 

szükségszerűen arányban a műalkotások jelentőségé-

vel. Egyenes megbízásra csak olyan művész jelölhető ki, 

aki biztosan alkalmas a feladatra (előtervezésre pedig, 

ha a terv kimenetele kétséges volt). Domanovszky ja-

vasolta, hogy a pályáztatás rendszerébe iktassák be, 

hogy a meghívott alkotók között legyen mindig leg-

alább egy tehetséges fi atal – illetve ha nem budapesti 

a feladat – egy helyi művész.26

Cifk a Péter a szociális munkakiadás veszélyére hív-

ta fel a fi gyelmet, ami azt jelentette, hogy rászorulási 

alapon is juttattak például idősebb művészeknek meg-

bízásokat. Emellett sok középszerű alkotás születésé-

ben egyfajta kényelmes alkotói hozzáállást látott, a 

kétezrelékes megbízások sok alkotónak inkább a biz-

tos megélhetést, mintsem a szakmai kihívást jelentik.27

Közös a szaklektorok véleményében, hogy szorgal-

mazták a tételes, tárgyilagos bírálatot, és a szakbizott-

sági tagoktól külön-külön megfogalmazott véleményt, 

jegyzőkönyvezett indoklást vártak el. Az átláthatóság 

érdekében javasolták a pályázó művészek bírálaton való 

részvételét is. Több ponton láttak racionalizálási lehe-

tőséget a munkaelosztás és a zsűrizés folyamatában. 

Ezek a lektori javaslatok azonban, ha elvi állásfoglalás 

szintjén támogatást is nyertek, nemigen mentek át 

gyakorlatba, az elnagyolt, sommás munkaelosztási és 

bírálati jegyzőkönyvek maradnak jellemzőek.

1963. február 20-tól megújult a munkaelosztásban, 

elbírálásban és tiszteletdíj megállapításban zsűritag-

ként részt vevő művészek kijelölése. Minden művésze-

ti terület külön munkaelosztó bizottságot kapott, és 

a beruházásoknak is külön bizottságokat neveztek ki. 

A munkaelosztó és bírálóbizottsági ülésre a Magyar 

Képzőművészek Szövetsége bármely tagja behívható 

volt saját szakágában. A bizottságok között voltak át-

1. Kádár György: Tanulók sgrafi tto, 1961
Budapest, Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria, Fotótár
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28 Uo. 518–519.
29 A beszámoló a Művészeti Bizottság 1964. július 27-i ülésén hangzott 

el. Uo. 1281.
30 Igények. Adatok 2002 (ld. 2. j.) 1296.

31 Ez összesen hetvenegy igényt jelent, míg a beszámolóban hetven-
kilenc igényt adott meg Ormos Tibor. Uo. 1296.

32 Uo. 1282.

fedések, így például Illés Gyula, Kerényi Jenő, Martsa Ist-

ván mindkét szobrász zsűrinek, Csekovszky Árpád, Kiss 

Roóz Ilona, Majoros János, Simó József az iparművészeti 

és a beruházási keramikus zsűrinek is tagja volt. A be-

ruházási zsűriknél jóval nagyobb létszám volt jellemző, 

ennek praktikus okát a gyakori zsűriülések jelenthet-

ték, biztosítandó, hogy több művész is részt vegyen a 

bírálatokon. A zsűriben való részvételért honorárium 

illette meg a művészeket, így feltételezhetjük, hogy a 

díjak arányos szétosztása is cél volt.28

A Képzőművészeti Alap fent nevezett munkaelosz-

tási, zsűrizési és tiszteletdíj megállapítási hármas fel-

adatát vette át 1964-ben a Képző- és Iparművészeti 

Lektorátus. Érdemes áttekinteni a működése kezdetén, 

az 1964. február 1-jétől július 1-jéig terjedő időszakról 

szóló első beszámoló számadatait, melyet az MB-nek 

Ormos Tibor, a lektorátus igazgatója nyújtott be.29 

Eszerint a második negyedévben hetvenkilenc mű-

igény érkezett a lektorátushoz, huszonöt Budapestre, 

ötvennégy pedig vidéki településekre, ami önmagában 

erős Budapest-centrikusságot, illetve a fővárosra jel-

lemző tudatosabb tervezést mutat. (Az aránnyal maga 

a lektorátus sem volt elégedett). Az igények megosz-

lásában az idegenforgalmilag kiemelkedő területek, 

így első helyen Veszprém megye állt tíz igény benyúj-

tásával, ezt egészíti ki Somogy megye két igénye, a 

tizenkét igényből tizenegy a Balaton környékére kon-

centrálódott, elsődlegesen vendéglátóipari funkcióhoz 

kapcsolódóan, míg Hajdú, Komárom és Tolna megyék 

egyetlen igényt sem fogalmaztak meg. A statisztika 

rögzíti, hogy a megyék országosan a megyeszékhe-

lyekre összpontosítanak leginkább, és a beruházások 

is jellemzően ezen nagyvárosokat érintették.30 A funk-

ciók szerinti megoszlást tekintve országszerte az okta-

tási intézmények vannak nagyobb számban. (1–4. kép) 

(A tizenkilenc igénylés megyék szerinti megoszlása: 

Bács: három, Baranya: egy, Békés: három, Borsod: öt, 

Csongrád: egy, Fejér: hat, Győr: három, Heves: hét, 

Nógrád: kettő, Pest: egy, Somogy: kettő, Szabolcs: 

egy, Szolnok: egy, Vas: hét, Veszprém tíz, Zala: egy.) 

Az egészségügyi intézmények (ebbe a csoportba tar-

toztak a statisztika szerint a bölcsődék is): kilenc, az új 

lakótelepek: tizenegy, a vendéglátóipari intézmények: 

nyolc, művelődési intézmények: nyolc, pártházak: hat, 

üdülőtelepek: négy, ipari objektumok: négy műtárgy 

2. Kiss Kovács Gyula: vízköpők, Budapest, Magyar Autóklub 
székháza, 1964
Budapest, Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria, Fotótár

elhelyezését igényelték, míg mezőgazdasági kiállításra 

és szoboráthelyezésre is egy-egy igény mutatkozott.31 

A jelentés alapvetően helyes arányúnak nevezte ezt a 

megoszlást, kiemelte ugyanakkor, hogy a művelődé-

si intézmények, valamint az iskolák és a lakótelepek 

esetében fokozandó volna a műalkotások jelenléte, 

hiszen e funkciók esetében hangsúlyos a közízlésneve-

lés feladta. Műfajilag pedig a pannó és murális műfajt 

tartotta kívánatosnak.

Ormos Tibor első beszámolójában és a lektorátus 

alapító okiratában is olvashatjuk a kikötést, hogy a 

művészek képességeiknek megfelelő, arányos munka-

elosztásban kell részesüljenek.32 Álláspontja szerint a 

tiszteletdíj meghatározása a szakmai minőség skálá-

zását, a művészek optimálisnak tartott megoldások 
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33 Elhangzott az MB 1962. december 10-i ülésén. Uo. 236.
34 Uo. 1420.

35 Uo.
36 Uo. 1435.

felé való terelését kellene szolgálja. Csakhogy, amint 

azt a lektorok éves beszámolóján Redő Ferenc megál-

lapította, a művészek anyagi helyzete, a megbízásos 

munkáknak való kitettsége összetett kérdés. A „festők-

nél […] sokféle munkából tevődik össze a jövedelem, 

nem úgy, mint a szobrászoknál, akik általában a 2‰-

ből élnek”.33 Az 1965. október 25-i lektorátusi beszámo-

ló szerint aktuálisan kétszázhúsz művésznek volt élő 

megbízatása (beleértve a pályázati megbízatásokat is), 

ebből százhuszonhat szobrász-, ötvenhat iparművész-, 

harmincnyolc festőmegbízás volt. Az előírt arányosság 

jegyében két megbízásnál többet egyszerre nem kap-

hatott egy művész, abból is az egyik befejező, a má-

sik tervezési vagy kezdeti stádiumban lehetett. Ezzel 

igyekeztek gátolni, hogy a művészek rutinmunkaként 

oldják meg feladataikat.34

A környezetünkben megjelenő alkotások műfaji meg-

oszlása is fontos adalékot jelent. A lektorátus 1965-ös 

kimutatása szerint a megbízások nagyobb részt szob-

rászati munkák voltak. A százhatvanhat művésznek 

kiadott új feladat közül száztizenhetet szobrásznak, 

huszonkettőt festőnek, huszonhetet pedig iparművész-

nek osztottak ki. Bár egyetértés volt abban, hogy az 

építészek túlzott hangsúllyal nyújtanak be szobrásza-

ti igényeket, ami a festészet háttérbe szorulását ered-

ményezi, nem született javaslat a többéves tenden-

cia megváltoztatására.35 Az MB 1966. évi munkatervét 

megvitató ülésén ugyan Bernáth Aurél rákérdezett, 

hogy hol tart a festészet és építészet kapcsolata, az épí-

tész küldött, Boros Zoltán sommás válasza az volt: „Az 

építészet és festészet együttműködésére remény nin-

csen.”36 Megjegyezte azonban, hogy bár az építészet és 

képzőművészet problémás kapcsolatáért előszeretettel 

hibáztatják az építészeket, de látni kell azt is, hogy a 

Szovjetunióból vásárolt házgyárakkal sorozatgyártott 

épületekre nézete szerint nem lehet felhelyezni képző-

művészeti alkotásokat. Egyedi tervek alapján tervezett 

épületek esetében pedig az építészek élnek a lehetőség-

3. Garányi József: kerámiafríz, Debreceni Agrártudományi Főiskola tanulmányi épülete, 1964
Budapest, Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria, Fotótár
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37 Uo. 1439. 38 MNG Adattár: I/3 akta, 1963. január 7-i MEB-határozat.

gel, hogy megjelenési felületet biztosítsanak a képző-

művészet számára. De hangsúlyozta, hogy az összes 

építkezésnek csak 20%-a közületi beruházás, ami kép-

zőművészeti szempontból szóba jöhet, és a szobrászat 

helyzete előnyösebb, mert a térben való megjelenésnek 

könnyebb lehetőséget biztosítani.37

A számba vett gyakorlati nehézségeket, problémafel-

vetéseket alapul véve igyekszünk pár példán keresztül 

részletesebben is áttekinteni az alkotások megszüle-

tésének jellemző folyamatát, a művek formálódását, 

integráns vagy épp utólagos jellegét, a zsűrizés szem-

pontjait, jellemző lefolyását.

Az igénytől a megvalósulásig

A Budapesti Orvostudományi Egyetem a Képzőművé-

szeti Alaphoz fordult a Rezső tér 16. szám alatti, Mar-

kusovszky Lajos Kollégium épületén elhelyezendő mű-

alkotás igényével.38 Az alap a Munkaelosztó Bizottság 

véleményének fi gyelembevételével elfogadta az igényt, 

és pályázatot hirdettek homlokzati plasztika megterve-

zésére Illés Gyula, Kerényi Jenő és Somogyi József szob-

rászművészek meghívásával. A kiírásban rögzítették a 

pályázati feltételeket (benyújtás formája, határideje) 

és azt, hogy az alkotók a tervezés megkezdése előtt 

konzultáljanak az épület tervezőjével és a beruházó-

val. A megbízók a teljes homlokzatra kiterjedő mázat-

lan kerámia dombormű tervezését kérték, amelyen a 

plasztika egyharmada fi gurális ábrázolású. A tervező 

hálós fugát javasolt (de más megoldástól sem zárkó-

zott el). Bemutatásra az egész falfelület 1:20 léptékű 

rajzát kellett benyújtani a kompozíció rajzolatával, a 

fugahálózat jelölésével, valamint egy jellemző részlet 

0,25 m2 gipszmintáját. A pályázat részvételi díja alko-

tónként 4000 forint volt. Ennek első részletét a pályá-

zati kiírás elfogadásakor, a másodikat a pályatervek 

elbírálása után, az eredmény függvényében fi zették 

ki. A végleges megbízást elnyerő művész részvételi dí-

4. Majoros János: Orvostudomány, mázas samott plasztika, Pécsi Orvostudományi Egyetem klinikai főépülete, 1966
Budapest, Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria, Fotótár
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39 MNG Adattár: I/3 akta, 1963. május 2-i lektorátusi jegyzőkönyv.
40 MNG Adattár: I/3 akta, Illés Gyula 1963. július 3-án kelt levele.
41 MNG Adattár: I/3 akta, 1963. augusztus 29-i lektorátusi jegyzőkönyv.

42 Adatok 2002 (ld. 2. j.) 848.
43 Uo. 848–849.

ját az általános gyakorlatnak megfelelően levonták a 

szerződés szerinti tiszteletdíjból. A felhívás rögzítette, 

hogy a pályázati feltételek be nem tartása vagy egyéb 

hiányosságok esetében a pályaművet nem bírálják el. 

A három pályázó kétszer kérvényezte közös levélben a 

Képzőművészeti Alapnál a benyújtási határidő módo-

sítását, így végül május 2-án tartották meg a bírálatot. 

Az érdekeltek részéről jelen volt Azbej Sándor építész, 

a KÖZTI munkatársa, a beruházó egyetem és a kollé-

giumi bizottság képviselői, valamint Drimmer László, 

a Fővárosi Tanács Népművelési Osztályát képviselve. 

Illés Gyula három, Somogyi József kettő, Kerényi Jenő 

egy tervet nyújtott be. Az értékelés – bár méltatta a 

terveket – egyik változatot sem fogadta el, a művé-

szek hajlandósága esetén újabb fordulót, ellenkező 

esetben egy negyedik művész kijelölését javasolta.  Illés 

Gyula esetében (aki mindhárom tervén geometrikus 

alapmotívumokra helyezte el fi gurális kompozícióját) 

a bizottság nem tartotta helyesnek, hogy az építész 

által már egyszer megváltoztatott geometrikus orna-

mentika mellé egy nagyságban és megjelenésben közel 

azonos, de más motívum kerüljön, és helytelenítette a 

geometrikus ornamentika szervetlen összekapcsolását 

a fi gurális motívummal. Somogyi József tervét kompo-

zíciójában egységesnek, de túlzsúfoltnak és illusztratív 

jellegűnek tartották. Kerényi Jenő tervénél pedig kifo-

gásolták a teljes falfelületre kerülő motívumok kompo-

zíciós összefüggésének hiányát, de elismerték a részlet 

szép és gondos plasztikai megformálását. A beruházó 

képviselője viszont tematikai szempontból nem értett 

egyet az ábrázolt jegyekkel.39

Mindhárman vállalták az újrapályázást, de Illés Gyu-

la levélben kérte, hogy a konzultáció és pályázat idő-

pontjának megszabásakor vegyék fi gyelembe külföldi 

útját.40 A Képzőművészeti Alap augusztus 22-én küldött 

értesítést az alkotóknak a 29-ére meghirdetett kon-

zultációról. (A rövid határidő megadása, mely elvárta 

a művészek alkalmazkodását, jellemző a működésük-

re.) A meghirdetett konzultációt végül mégsem tudták 

megtartani, mert azon egyik pályázó sem jelent meg.41 

A művészek korábbi együttes, határidő-módosításra 

vonatkozó kérelmei sejteni engedik, hogy egyeztették 

távolmaradásukat. Az ügyet az alap kezdeményezésére 

tárgyalta az MB. Az ülésen Somogyi József elmondta, a 

pályázat első fordulója után újat rendeltek el, ugyanak-

kor a pályadíj második részletét nem fi zették ki. Meg-

jegyezte azt is, hogy „A lektor a zsűriben jelenlévő zsűri-

tagot ajánlotta egyenes megbízásban részesíteni. stb. 

Ezek olyan dolgok, amiktől az ember megbántódik, 

és teljesen elmegy a kedve a munkától. Én egyébként, 

ha Pesten tartózkodtam volna, a konzultáción részt 

vettem volna.”42 Cifk a, az ügy szaklektora erről azt kö-

zölte, hogy ő a pályázat lezárását javasolta, mert már 

az első fordulóban meddőnek látta az egyeztetést, és 

az egyenes megbízás kiadását szorgalmazta, amit pe-

dig a pályázaton részt vett művésznek nem lehet ki-

adni. A zsűrizés után kérdezte meg őt az építész, hogy 

kire gondolt az egyenes megbízással, erre javasolta ő 

Kiss Istvánt, aki a zsűrin is részt vett. Az MB határozata 

ezután új konzultáció mielőbbi kiírását írta elő.43 Hiá-

ba osztotta meg tehát tapasztalatait Somogyi József 

MB-tag az eredménytelen pályázati folyamatról, nem 

5. Kerényi Jenő: A gyógyítás története, tervvázlat
Budapest, Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria, Fotótár

6. Kerényi Jenő: A gyógyítás története, 1:5 léptékű agyagmodell
Budapest, Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria, Fotótár
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Megtekintették a helyszínt, és ennek alapján a pálya-

művek készítésénél előírták az épület prizmás pirogránit 

burkolatának fi gyelembevételét. Az építész kérése volt, 

hogy „a kompozíció szőnyegszerűen és nem túl magas 

plasztikával jelentkezzék”.45

A bizottság Illés kompozícióját színvonalasnak, de 

középszerűnek minősítette, és Kerényi tervében látta 

meg a lehetőséget az orvostudomány szimbolikus áb-

rázolására. Tervét elfogadta azzal, hogy a véglegesítés 

7. Kerényi Jenő: A gyógyítás története, részlet, 1965
Budapest, Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria, Fotótár

8. Kerényi Jenő: A gyógyítás története, részlet, 1965
©Fortepan 74586

44 MB 1963. október 7-i ülése. Uo. 945.
45 MNG Adattár: I/3 akta, 1963. október 29-i lektorátusi jegyzőkönyv.

kérdőjelezték meg a többkörös pályáztatás gyakorlatát. 

Sőt az MB új pályázati forduló mellett döntött Illés és 

Kerényi ismételt meghívásával (ezen Somogyi külföldi 

tartózkodása miatt nem vett részt). De fi gyelmen kívül 

hagyták a beruházónak a lassú döntésfolyamat és a mű-

vészek vélt érdektelensége miatti elégedetlenségét is.44 

Az eset kiválóan tükrözi, hogy a kötelező pályáztatás 

aránytalan terhet jelentett művészeknek, beruházónak 

egyaránt, egyben nem szolgálta kiváló alkotások szü-

letésének ügyét sem.

Az ismételt pályázat részvételi díja személyenként 

már csak 3000 forint volt. Tartalmi, formai szempon-

tokat a kiírás most sem rögzített. A konzultáción ok-

tóber 29-én részt vettek a pályázatra meghívott mű-

vészek, az Orvostudományi Egyetem részéről Oriskó 

József csoportvezető főmérnök, valamint az építész. 
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46 MNG Adattár: I/3 akta, 1963. december 18-i lektorátusi 
jegyzőkönyv.

47 MNG Adattár: I/3 akta, 1963. december 28-i dátummal aláírt 
szerződés.

előtt vegye fel a kapcsolatot a beruházó és az üzemel-

tető képviselőjével a tematikát illetően.46 (5. kép)

A beruházó és a művész közötti szerződéskötés a 

Képzőművészeti Alap típusszerződése szerint és ellen-

jegyzésével történt. Az általános szerződési feltételek 

közé tartozott a bírálati szemlék bírálóbizottsági mű-

vész tagjainak honoráriuma (esetenként és alkalman-

ként 50 forint, Budapest területén kívül 100 forint), mely 

a megrendelőt terhelte, és a Képzőművészeti Alapot 

adminisztratív tevékenysége ellenértékeként megillető 

összeg, mely a tiszteletdíj 3%-a volt. Szintén általános 

szerződési feltétel volt, hogy a művésznek ellenőriznie 

kell a mű szakipari kivitelezését, szállítását és elhelye-

zését szakmai és művészi szempontból. A megrendelő 

a tiszteletdíj 10%-át (maximálisan 3000 forintot) a ki-

vitelezés befejezéséig visszatartotta. A szerződésben 

tételesen rögzítették a terv léptékét, kivitelét, elkészíté-

sének véghatáridejét. A tiszteletdíjat Kerényi esetében 

alsó határon 3000 forint, felső határon 6000 forint/

m2 összegben állapították meg,47 esedékes részletét a 

terv egyhangú elfogadásakor fi zették ki. A következő 

bírálati körben Kerényi 1:5 léptékű agyagmodelljét a bi-

zottság egyöntetűen elfogadta (6. kép) Az ülésen sem 

László István, sem Azbej nem vett részt, az üzemelte-

tő Egyetemi Kollégiumi Bizottság képviselője viszont 

kérte, hogy a művész a terven szereplő két borjút más 

fi gurával helyettesítse. Ezt – bár beleszólást jelentett 

a kompozícióba –, Kerényi a véglegesítésnél elfogadta. 

Más adatunk nincs arról, hogy a konzultációkon a beru-

házó végül milyen mértékben adott tematikai koncep-

ciót, tekintettel arra, hogy az első pályázati fordulóban 

Kerényi tervének épp tematikáját bírálták.

A kivitelezhetőség felülvizsgálatát többször kérvé-

nyezte az egyetem. Ezért április 4-én a lektorátus levél-

9. Makrisz Agamemnon: Sellő, 1961
Budapest, Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria, Fotótár

10. Makrisz Agamemnon: Sellő, 1961
©Fortepan 31297 / Lechner Nonprofi t Kft. Dokumentációs Központ 
archivuma, fotó: VÁTI
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48 MNG Adattár: I/3 akta, 1964. augusztus 3-i lektorátusi jegyzőkönyv.
49 MNG Adattár: I/3 akta, 1964. szeptember 16-i lektorátusi jegyzőkönyv.
50 MNG Adattár: I/3 akta, Gondos József kivitelezési ajánlata, 1964. júni-

us 1. dátummal.

51 MNG Adattár: I/3 akta, az egyetem gazdasági igazgatója, Csizmadia 
Ferenc 1964. július 13-i keltezésű véleményeltérési nyilatkozata.

52 Az MB 1964. november 23-i ülésének jegyzőkönyve. A jegyzőkönyv 
mellékleteként szerepelt a Pályázatokkal kapcsolatos irányelvek doku-
mentuma, Adatok 2002 (ld. 2. j.) 1323–1326.

ben kérte Azbej Sándort, hogy újból vizsgálják felül a 

statikai számításokat, és ennek eredményéről értesít-

se a lektorátust. A május 15-i bírálaton, melyről Azbej 

ismét hiányzott, a beruházó és üzemeltető képviselői 

azonban jelen voltak, a bizottság egyöntetűen elfogadta 

az 1:1 léptékű agyagmodellt, és újra kérte „a fal statikai 

felülvizsgálását, kétségesnek tartván, hogy az elbírja a 

reá kerülő domborművet. A művész a munka folytatá-

sa előtt a statikai vizsgálat eredményéről tájékoztatást 

kér”. A KÖZTI május 4-i levelében ugyan megerősítette, 

„hogy a dombormű ráépíthető a homlokzatra. Gondos 

lehorgonyzás mellett ebből semmi kellemetlenség nem 

lehet”, és a levélre Azbej Sándor kézzel rá is írta június 

4-i dátummal, hogy „Ez a levél a május 15-i zsűrin el-

hangzott aggályra is válasz”, de mivel személyesen nem 

vett részt a zsűriken, az üzemeltető statikai aggályai 

többször megismétlődtek.48

A dombormű IV. részének zsűrizése már Azbej rész-

vételével, de akkor az egyetem és kollégium képviselői-

nek távolmaradása mellett zajlott, és a bizottság egy-

hangúlag elfogadta a plasztikát, a tiszteletdíjat pedig 

a felső határon, négyzetméterenként 6000 forintban 

állapította meg. Mivel a tervezettnél 20 m2-rel nagyobb 

plasztikus felületre volt szükség, így Kerényi szerződé-

sét 100 m2-re módosították.49

Az épület Rezső térre néző, zárt oldalhomlokzatára 

az eredetileg tervezettnél mozgalmasabb alkotás szüle-

tett (7–8. kép). Sűrű elhelyezésben emberalakok, gond-

talanul játszó gyermekek, anyák és csecsemők, növényi 

orvosságokat gyűjtő és gyógyító alakok csoportjai közt 

felröppenő madarak és kúszó-mászó kígyók kaptak he-

lyet. A sűrű, szőnyegszerű kompozíció kiváló ellenpontja 

a főhomlokzat bejárat feletti hatalmas üvegfelületének. 

Vésett formaalakításával, a negatív felületek hangsú-

lyával jól kiegészíti a lábazat rusztikus kőburkolatát és 

a homlokzatok pirogránit burkolatának geometriáját.

A tervezéssel párhuzamosan zajlott a kivitelezés elő-

készítése. Gondos József szobrászművész részletes ár-

ajánlatot adott a relief kivitelezésére, a kivitelezés és fel-

helyezés költségét négyzetméterenként 2600 forintban 

állapítva meg. Az ajánlatban vállalta a gipsznegatívok 

saját műtermébe való átszállítását, minden szükséges 

anyag beszerzését, a dombormű 20 cm vastag bordá-

zattal való kivitelezését, szárítását, összeillesztését, 

1200 ̊ C-on való kiégetését, majd a kifogástalan plaszti-

ka helyszínre szállítását és felhelyezését. Kerényi maga 

kérte Gondos kijelölését. Ezt és Gondos árajánlatát a 

lektorátus jóváhagyta.50 A szerződésben megállapított 

tiszteletdíj első részletét a szerződés aláírását, a máso-

dikat a kész alkotás helyszíni átvételét követően fi zet-

ték. A beruházó véleményeltérési nyilatkozatot adott 

ki, mely szerint a szerződést akkor tekinti érvényesnek, 

ha a teljesítés 1965. június 30-ra előrehozható.51 Az ak-

tában a kivitelezés késedelmének okai, egyeztetések 

nem szerepelnek, de csak 1965. október 25-én volt a fel-

helyezett pirogránit dombormű átadása, melyen részt 

vettek az építész és a beruházó képviselői is.

A társművészeti alkotások elhúzódó megvalósu-

lása érzékelteti, milyen nehézségeket jelenthetett az 

egyes beruházások esetében a műalkotások integrá-

ciója. Ez indokolja, hogy időről időre az MB elé került 

a pályáztatás, zsűrizés kérdése. A pályázati irányelvek 

kapcsán elhangzó javaslatok nagyban egybevágnak a 

szaklektorok korábban említett, az átláthatóságot segí-

tő javaslataival.52 Benkhard Ágost az építészpályázatok 

rendszerét nevezte mintaadónak, mivel évek óta nem 

voltak eredménytelen pályázatok, és határidő-módo-

sítások sincsenek. Javasolta részletes zsűrijegyzőkönyv 

megküldését is a pályázóknak, hogy az indoklásokat 

11. Jánossy György: Városi kórház, Kazincbarcika, 1967
©Fortepan 100931 / Erdei Katalin archívuma
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12–13. Illés Gyula: Betonplasztika, tervek
     Budapest, Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria, Fotótár
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53 Uo. 1315–1316.
54 MB 1965. április 5-i ülésén tárgyalta a bírálati irányelvek és zsűrizés 

menetét. Uo. 1361–1375.
55 Uo. 1364.
56 Uo. 1367.
57 Magyar építészet 1945–1970. Szerk. Szendrői Jenő. Budapest, Corvina, 

1972. 58.
58 MNG Adattár: M/4. akta. 1961. január 31. bírálati jegyzőkönyv.

59 MNG Adattár: V/I. akta.
60 Adatok 2002 (ld. 2. j.) 1286.
61 Mártonffy Melinda: Egészségügyi épületek. 

In: KÖZTI 66. Egy tervezőiroda története I. 1949–1991. 
        Szerk. Ferkai András. Budapest, Vince Kiadó, 2015. 371.
62 MNG Adattár: I/3. akta. É. M. Középülettervező Vállalat 1964. márci-

us 17-én kelt, a lektorátusnak címzett levelének melléklete Jánossy 
igénye, melyet 1964. március 3. küldött meg a KÖZTI-nek.

63 MNG Adattár: I/3. akta, 1964. július 2-i MEB-határozat.

megismerhessék. Egyetértett Somogyi Józseff el, hogy 

a pályázati részvételi díjat ne vonják le a győztes meg-

bízási díjából, hisz így jobban megérte másodiknak len-

ni, mint elnyerni a megbízatást.53 A bírálati irányelvek 

és zsűrizés kapcsán továbbra is probléma volt, hogy a 

zsűrizők közül sokan nem nyilvánítottak véleményt, il-

letve korrektúra jellegű bírálatot tartottak, ami a meg-

bízások elhúzódásához vezetett.54 Csaba László hang-

súlyozta, hogy az építészeti pályázatok zsűrije objektív 

szempontrendszer alapján zajlik. Egyetértett, hogy a 

bírálóbizottsági tagok személyenként mondjanak vé-

leményt, de a bírálatnál csak az elfogadás és elutasítás 

kategória megtartását javasolta, mert szerinte a zsűri 

által kikötött átdolgozások által nehezen születhet jó 

alkotás.55 Az MB elfogadta az irányelveket azzal, hogy 

a lektorátus segíti a zsűrizés ilyen irányú fejlesztését.56

Tapintható egység

Szerencsés esetben épület és társművészeti alkotása el-

választhatatlan egységgé váltak. A lakóházak kapcsán 

különleges, sikerült megoldásokkal főként az egyedileg 

tervezett épületek, így például a foghíjbeépítések eseté-

ben találkozhatunk. Ezeken a műalkotások jellemzően 

bejárathoz közeli homlokzati felületekre, vagy az elő-

csarnokba kerültek. Szegeden, a Korányi rakparton, a 

Dóm tér környékének rekonstrukciója keretében épült 

lakótömböt a Makrisz Agamemnon szobrászművész 

által tervezett, sellőt ábrázoló plasztika nyomán Sel-

lőházként említik (9–10. kép).57 A lemezdomborításos 

plasztika környezetformáló alkotás, mely épületével 

városképi elemmé vált. A művet a végleges jóváhagyás 

előtt helyezték el a házon, kísérleti jelleggel. (A Szege-

di Tanács kezdetben nem is akarta elfogadni az alko-

tást.)58 Végül a helyén maradhatott. Az előcsarnokba 

a megrendelői elvárás szerint a Hódmezővásárhelyi 

Majolikagyár csempéit felhasználó, a vízi világra ref-

lektáló, Végvári Gyula által tervezett kerámiaburkolat 

készült.59 A kötött színpaletta ellenére dinamikus, de-

14. Illés Gyula: Betonplasztika, gipszminta
Budapest, Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria, Fotótár

koratív alkotás született, mely szépen rímel a homlok-

zat sellőszobrára.

1964-ben a lektorátus fontos kísérleti feladatnak ne-

vezte a kazincbarcikai kórház homlokzati burkolásának 

megvalósulását művész és építész együttműködése, 

illetve nonfi guratív társművészeti alkotás integrálá-

sa szempontjából.60 A kórház terveit 1959-ben készí-

tette, majd az Építésügyi Minisztérium iránymutatá-

sa szerint 1962-ben egyszerűsítette le Jánossy György 

(11. kép).61A beruházó Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 

Tanácsa által benyújtott igénybejelentésben az oldal-

falak betonplasztikáinak tervezésére Megyeri Barna 

kijelölését, pályáztatás esetén pedig Illés Gyula és Vilt 

Tibor meghívását kérte Jánossy. Az előcsarnok előtti 

tér mennyezeti betonplasztikájának tervezésére Ber-

czeller Rudolf szobrászművészt javasolta.62 A lekto-

rátus mégis Illés Gyulát és Jánossy Györgyöt jelölte ki 

együttesen mindkét betonfelület megtervezésére, elő-

tervezési megbízás keretében, fejenként 10 000 forint 

tiszteletdíjért.63 A MEB határozata nem tartalmaz in-

doklást (ahogy más kijelölések esetében sem). Rögzíti, 

hogy az alkotás jellegéből adódóan csak a művészeti 
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64 Lantos Edit: Az 1945 utáni iskolatervezés. Típustervek és egyedi épü-
letek. Művészettörténeti Értesítő, 63. 2014. 2. sz. 374.

15. Illés Gyula: Betonplasztika, Városi kórház, Kazincbarcika, 1967
©Fortepan / 100929 / Erdei Katalin archívuma

tervezési tiszteletdíj és a kivitelezés művezetésének 

díja terheli a zárolt keretet, a kivitel költségeit a beru-

házónak kell állnia. Illés Gyula mindkét felületre több 

tervet is benyújtott, ezekből a mennyezet felületére a 

vonalhálóból kiemelkedő, nyújtott rombuszmintázat 

került, az oldalhomlokzatra pedig a hatszög változatos 

metszésére, döntésére épülő betonpanelek (12–14. kép) 

Az öt elem sorolása markáns plaszticitású, erőteljesen 

megmozgatott felületet eredményezett. Jánossy a vég-

leges tervekért, a megvalósíthatóságért, művezetésért 

felelt. Az emblematikus, a hetvenes évekre mintaadó 

alkotást 1967-ben adták át (15. kép).

Gyerekjáték

A hatvanas években nemcsak a lakásépítés hányada 

volt nagy, az oktatási- és egészségügyi intézmények 

száma is gyorsan növekedett. Idetartoztak az óvodai 

és bölcsődei beruházások is.64 A gyerekeket befogadó 

intézmények esetében feltételezhetjük, hogy játékos 

tartalmuk okán művészeti alkotásaik megszületése gör-

dülékenyebb volt. Az alábbi példa érzékelteti, hogy egy 

ilyen folyamat sem volt nehézségektől mentes.

A Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára 

1961. május 26-i, Képzőművészeti Alapnak címzett leve-
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16. Kumpost Éva: festett kerámia faliképek, Gorkij fasor 39–41. óvoda, 
Budapest, 1962
Budapest, Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria, Fotótár

lében tételesen szerepel építendő gyermekotthonuk 

tervezővel egyetértésben megadott képzőművészeti 

igénye. A foglalkoztató helyiségek válaszfalaiban elhe-

lyezendő, négy darab 2-3 m2 plasztikus síküveg techni-

kájú üvegbetét elkészítéséhez Báthori Júlia, az óvoda 

elé a lépcsőzet talapzatához egy 140 cm-es állatszobor 

felállításához Pándi Kiss János szobrászművész kijelölé-

sét kérték. Az óvoda tervezését, kivitelezését az ÁÉTV 

végezte, az építkezés teljes befejezésének határideje 

1961. december 31. volt.

A Képzőművészeti Alap Lektorátusi Osztályán 1961. 

szeptember 6-i dátummal rögzített igényt október 

2-án tárgyalta a MEB. Az állatszobrot jóváhagyta, az 

üvegbetétek megvalósítását viszont indoklás nélkül 

elutasította, helyette kerámia faliképeket javasolt a 

11 m2-es felületen elszórtan, egyenként kb. 1,5 m2-es 

kép elhelyezésével. A döntést a tervező és beruházó 

is elfogadta. A bizottság az egész falra ipari kerámia-

burkolást javasolt a beruházó költségterhére. A két-két 

falfelületre G. Staindl Katalin keramikusművészt és 

Csohány Kálmán grafi kusművészt jelölték ki. A kije-

lölt művészeknek a tematikáról konzultálniuk kellett 

a beruházóval, egyéb kérdésekben pedig az építésszel. 

Tiszteletdíjukat alsó határon 4000, felsőn 6000 fo-

rintban állapították meg négyzetméterenként. A kész 

művek műtermi átvételének határidejeként 1962. ja-

nuár 31-i határidőt szabtak, annak ellenére, hogy a 

megrendelő az óvoda átadására egy hónappal korábbi 

határidőt adott meg.

A Chinoin nem értett egyet az ipari kerámia háttér-

burkolat felhelyezésével.65 A nyilatkozat indoklást nem 

tartalmazott, de mivel az ipari burkolat szerződésen fe-

lüli összegként terhelte volna a megrendelőt, így felté-

telezhető, hogy költségvonzat állt a döntés hátterében. 

Ezzel elveszett a kerámiaburkolás praktikus funkciója, 

maradt a fi gurális ábrázolás dekoratív jelenléte a terek-

ben. (Pozitív ellenpéldája ennek a Gorkij fasor óvodája, 

ahol a zsibongóban Kumpost Éva állatfi gurái az egész 

felületet borító csempefelületen, elszórt mezőkként 

jelennek meg, a szellőzőrácsot pedig a nap fi gurájába 

rejtették.66) (16. kép).

Sem az absztrakcióba hajló Csohány, sem G. Staindl 

játékosan egyszerűsített ábrázolása nem kerülte el a terv-

módosító korrektúrát. Csohány 1:5 léptékű rajzvázlatai-

nak bírálatán a bizottság részletekbe menő javaslatokat 

tett a kompozíció elemeinek pozícionálásával és az egyes 

fi gurák megfogalmazásával kapcsolatban is: „A bárányos 

kompozícióval egyetért azzal a megjegyzéssel, hogy a 

baloldali hármas madár foltokat egy kissé balra tolja el. 

A bárány fi gurával a Bizottság egyetért, arra kéri a mű-

vészt, hogy színében és formájában a fémes jelleget szün-

tesse meg, lágyabban fogalmazza meg a fi gurákat.”67 G. 

Staindl Katalin 1:5 rajzvázlatának bírálatán az alternatív 

tervek közül az elefánt-, zsiráf- és bohóckompozíciót fo-

gadták el (17–18. kép), viszont javasolták az oroszlánmotí-

vum elhagyását. A bizottság itt is kérte a formák lágyítá-

sát, és a máz fémes hatásának kiküszöbölését, valamint 

intenzívebb színek használatát. Végül azonban elfogad-

ták a terveket és jóváhagyták a tiszteletdíj kifi zetését.68 

Csohány kész plasztikáit (19–20. kép) is érte még kri-

tika. Bár elégedetten nyugtázták, hogy teljesítette „a 

65 MNG Adattár: S/XXXII. akta, 1961. október 19-én kelt véleményeltérési 
nyilatkozat az október 6-án aláírt szerződés kiegészítésére.

66 MNG Adattár: K/50. akta.

67 MNG Adattár: C/16. akta, 1961. december 1-jei jegyzőkönyv.
68 MNG Adattár: S/XXXII. akta, 1961. december 1-jei jegyzőkönyv.
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zsűribizottságnak azt a kérését, hogy a róka és a bá-

rány fejeket tegye gyermekek számára érthetőbbé”, 

de megállapították, „hogy a mű színeiben kissé mo-

noton, legalább a sárga és vörös színek visszajátszá-

sában gazdagíthatta volna”.69 Az alkotási folyamatba, 

formaalkotásba ennél a megbízásnál is, mindkét alkotó 

esetében, határozottan beleszólt a bizottság. Egyben 

megjegyezték, hogy a megbízó nem jelent meg egyik 

alkotás zsűrizésén sem, és kikötötték, hogy 1962. május 

19-ig tekintse meg mindkét művész munkáját és írásban 

közölje véleményét.70 A Chinoin tudomásul vette, hogy a 

gyermekotthonhoz szükséges faliképek műtermi mun-

kálatai elkészültek, de a végleges átvételhez, vagyis a 

faliképek felrakásához kötötte az esedékes tiszteletdíj 

átutalását. Ezenkívül június 6. és június 9. közötti idő-

szakra adta meg a munkák kivitelezésének határidejét.71 

Az átvételi elismervény, mely szerint a Chinoin a „Cso-

hány-Garányiné kerámia felhelyezési munkáit” rend-

ben átvette, 1962. június 13-i dátummal született meg.72

A beruházó nem mutatott érdeklődést az intézmé-

nyükbe kerülő alkotások iránt, vagyis nem tűnik úgy, 

hogy azokat hozzáadott értékként kezelte volna. Azóta 

a fenntartó változott, a játékos plasztikák a mai napig 

díszítik a foglalkoztatókat.

Az elégedett megrendelők közé tartozott a Nyomo-

rék Gyermekek Állami Kórháza. Ott G. Staindl Katalin a 

soproni Gyermek Szívszanatórium kórtermeibe készített 

plasztikái nyomán ismét az ő kijelölését kérték a deb-

receni egészségügyi gyermekotthon beruházásánál. Az 

igazgatósági épület előcsarnokában a Négy évszak teljes 

falfelületet betöltő kompozícióján, a kék kerámiaalapot 

fehér, plasztikus rácsrendszer osztja, ebben jelennek meg 

az évszakokat jelképező nőalakok, sárga, okker színek-

kel emelve a kompozíció intenzitását. A szülői foglal-

koztató két oldalfalán dominóként építkező, az egyes 

elemeken negatív formaalakítással kontúros gyermek 

és mackó, illetve háztáji állatok fi guráit helyezték el.73

69 MNG Adattár: C/16. akta, 1962. május 15-i levél.
70 MNG Adattár: C/16. akta, 1962. május 10-i zsűri határozata.
71 MNG Adattár: C/16. akta, 1962. május 25-én kelt levél.

72 MNG Adattár: C/16. akta, 1962. június 13-án kelt, kézzel írt átvételi 
elismervény.

73 MNG Adattár: S/6. akta. 1962. április 28-án kelt igénybejelentése.

18. G. Staindl Katalin: Cirkuszi jelenet, elszórt kerámiaplasztikák, 
Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára, Gyermekotthon 
óvoda, Budapest, 1962
©Köztérkép / Oros Ágnes

17. G. Staindl Katalin: Macskák, elszórt kerámiaplasztikák, Chinoin 
Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára, Gyermekotthon óvoda, 
Budapest, 1962
©Köztérkép / Oros Ágnes
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Összegzés

A hatvanas éveket meghatározta az építészet és a társ-

művészetek együttes jelenléte. Elméleti szinten kon-

szenzus volt épületek és műalkotások egységéről, bár 

az ideális kifejezési formákat folyamatos viták övezték. 

A társművészetek születését elvben támogató szabályo-

zási környezet azonban sokszor hátráltatta az építésze-

ket az egyes beruházások megvalósítása során. Mégis 

izgalmas intervenciók születtek épített környezetünk-

ben, markáns lenyomatát adva a kortárs kultúrának. 

Alkalmazásukkal jellegzetes, időtálló, szerethető egy-

ségek jöttek létre. Helyenként még megtalálhatjuk az 

elérni kívánt szintézis lenyomatait városi szöveteinkben, 

ideje, hogy belekezdjünk behatóbb feltérképezésükbe.

Kohut-Jankó Anna

művészettörténész, design- és művészetmenedzser 

Magyar Formatervezési Tanács

annabeata.janko@gmail.com

19.  Csohány Kálmán: Róka és vadkacsák, elszórt kerámiaplasztikák, 
Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára, Gyermekotthon 
óvoda, Budapest, 1962 
Budapest, Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria, Fotótár

20. Csohány Kálmán: Bárányok és varjak, elszórt kerámiaplasztikák, 
Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára, Gyermekotthon 
óvoda, Budapest, 1962 
Budapest, Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria, Fotótár
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Plastically Sixties
The Role of Art in Architecture in the Sixties

Contemporary mural arts were widely spread in the 1960's in 

Hungary. The functions ranged from factory buildings and of-

fi ces to apartment buildings, from trading units, restaurants, 

and hotels to healthcare, cultural and educational institutions. 

At the theoretical level, there was consensus on the unity of 

buildings and art on architecture, although the ideal forms of 

expression were surrounded by continuous discussions. How-

ever, the regulatory environment was created to support the 

creation of art on architecture; it often hindered the indepen-

dent cooperation of architects and artists. This study is based 

on archive documents from the sixties. It traces through some 

casework the regulatory environment and the professional 

discourses of the time revealing the often struggling process 

of creating the integrated art pieces. The sixties, a period of 

wayfi nding built the fundament for the fl ourishing of the mural 

arts, especially ceramic art in the seventies. Nevertheless art 

in architecture of the period hardly appears in the architectur-

al and art history research. Despite the rapid demolishment, 

there is still plenty of undetected artistic values around us. 

Their protection is an essential task for the cultural heritage 

protection in the near future.
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