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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó neve: Simontornyai Települési Értéktár Bizottság 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Máté Imréné 

Levelezési cím: Simontornya, Siópart u. 2. 

Telefonszám: 30/825-3457 

E-mail cím: simontornyai.var@gmail.com 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: Grantner Jenő hagyatéka 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:1 

 

o agrár- és élelmiszergazdaság o egészség és életmód o épített környezet 

o ipari és műszaki megoldások o kulturális örökség o sport 

o természeti környezet o turizmus  

 

3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert 

nemzetiségekhez kapcsolódó érték: 

 

o igen 

  amely nemzetiség:2 

 

o nem 

4. A megyei értéktárba felvételre javasolt nemzeti értéket tartalmazó települési/tájegységi 

értéktár megnevezése és a felvétel dátuma: Simontornyai Értéktár Bizottság 2020. 10.  

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása, a 

megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó érték, a 

nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása): 

Grantner Jenő 1907. június 17-én született Budapesten. 1928-tól rendszeresen szerepelt 

kiállításokon.  

Művészeti tanulmányokat folytatott 1922-1929 között az Iparművészeti Főiskola díszítőszobrász 

szakán. Mesterei: Mátray Lajos, Simai Imre. 1930-ban egyéves képzésen a Képzőművészeti Főiskola 

Szentgyörgyi István szobrászművész osztályán végzett. 

 
1 Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges. 
2 Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként 

elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték. 



1929-ben megkapta a Szinyei Társaság kitüntető elismerését. 1934-35-ben ösztöndíjasként 

tanulmányutat tett Rómában. Az 1930-as évek elején több országos kiállításon és 

szoborpályázaton nyert díjat. 1944-ig külföldi kiállításokon is szerepelt. (Róma, Velence) 

Megbízták a Klebelsberg-szobor elkészítésével. A fővárosi Klebelsberg-emlékmű felavatásakor 1939-

ben Akadémiai-díjat, 1942-ben Ferencz József-díjat, a Súlylökő szoborért 1954-ben Munkácsy-díjat 

kapott.  

Főbb művei: 

- Hajdúk emlékköve (Bp. I., Északi várfal, Lovas út, 1936) 

- Klebelsberg Kunó-emlékmű (1939, az eredeti részben elpusztult, de 2001-ben újjáépítették) 

- Thököly Imre szobra (Bp. Millenniumi emlékmű, 1955) 

- Felszabadulási emlékmű (Várpalota 1955) 

- Díszkút (Tatabánya, 1959) 

- Olajkutatók (Zalaegerszeg. 1970) 

- Toldi Miklós szobra (Miskolc) 

1945 után is sok szoborpályázaton nyert díjat (Hunyady, Ady, Dózsa stb.) A szobrászat szinte 

valamennyi műfaját művelte, készített monumentális szobrokat, kisplasztikákat, épületplasztikát, 

lemezdomborításokat, portrékat és domborműveket, szoborrestaurálással is foglalkozott. (pl. a 

Lánchíd oroszlánjai) Kb. 40 köztéri szobrát állították fel. 

Az 1983. december 3-án Budapesten elhunyt művész nagy értékű hagyatékát az örökösök 1996 

októberében Simontornya városának adományozták.  

Grantner Jenő munkáit Simontornyán a Helytörténet Házának emeleti termében lehet 

megtekinteni. 

Forrás: Tóthné Unghy Ilona: Simontornya képes krónikája III. kötet 73. oldal 

6. Indoklás a megyei értéktárba történő felvétel mellett: A művész kulturális értékeket alkotott, 

országos jelentőségű, Tolna megye számára is fontos lehet. 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, 

multimédiás források): 

https://www.kozterkep.hu/alkotok/megtekintes/549/grantner-jeno 

http://intezet.nori.gov.hu/nemzeti-sirkert/budapest/farkasreti-temeto/grantner-jeno-grandtner-

jeno-abonyi-jeno/ 

https://mandadb.hu/tart/kereses?HNDTYPE=SEARCH&name=doc&page=1&_clearfacets=1&_clea

rfilters=1&fld_compound_target=names&fld_compound=%22Grantner%20Jen%C5%91%22 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

https://www.kozterkep.hu/alkotok/megtekintes/549/grantner-jeno
http://intezet.nori.gov.hu/nemzeti-sirkert/budapest/farkasreti-temeto/grantner-jeno-grandtner-jeno-abonyi-jeno/
http://intezet.nori.gov.hu/nemzeti-sirkert/budapest/farkasreti-temeto/grantner-jeno-grandtner-jeno-abonyi-jeno/
https://mandadb.hu/tart/kereses?HNDTYPE=SEARCH&name=doc&page=1&_clearfacets=1&_clearfilters=1&fld_compound_target=names&fld_compound=%22Grantner%20Jen%C5%91%22
https://mandadb.hu/tart/kereses?HNDTYPE=SEARCH&name=doc&page=1&_clearfacets=1&_clearfilters=1&fld_compound_target=names&fld_compound=%22Grantner%20Jen%C5%91%22


III. MELLÉKLETEK 

1. A megyei értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, - 

ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására 

is - vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat 

4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum 

tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról 

5. A nemzeti érték felvételéről a 4. pontban megjelölt értéktárba felvevő döntés másolata 
 

 

 

 

 



 

   


