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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: Kelemen Kristóf 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. 14. 

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): 

Kelemen Kristóf szobrászművész 1922. augusztus 5-én született Máriaföldön. Iskoláit 

Máriaföldön, Temesváron, Szegeden és Budapesten végezte. 

 

 
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. 



Művészi tanulmányokat 1937-40-ig a Szépművészeti Szakiskolában (szakláris 

faszobrászat) Temesvárott, 1947-49-ig a Budapesti Derkovits Népi Kollégiumban és a 

Képzőművészeti Főiskolán végzett. Közben 1946-47-ben Szegeden a Móricz Zsigmond 

Népi Kollégium tagja és a jogi egyetem hallgatója volt. Tanulmányúton járt: Bécsben, 

Moszkvában, Leningrádban, Algériában, Olaszországban. Temesváron: Szánthó László, 

Sipos János, Kelemen András, Budapesten; Beck András, Ferenczy Béni, Barcsay Jenő 

voltak a mesterei. 

 

Országos tárlatokon 1953 óta szerepelt: Műcsarnok, Ernst Múzeum, Magyar Nemzeti 

Galéria, Sárospataki Képtár, Marcali Múzeum, Békési Múzeum, Simontornyai 

Vármúzeum és más kiállítási helyiségekben - Szegeden, Sándorfalván, Balatonfüreden, 

Nagymaroson, Székesfehérvárott, Budapesten, Moszkvában, Bécsben, szikszón, 

Békéscsabán, Bonyhádon, Debrecenben, Szekszárdon, Hatvanban, 

Hódmezővásárhelyen, Nyíregyházán, Kiskunhalason, és számos üzemi bemutatón. 

Művei vannak a Magyar Nemzeti Galériában, a Sárospataki Képtárban, a Nagycenki 

Múzeumban és több magángyűjteményben. 

 

Külföldön és Magyarországon is számos helyen található köztéri alkotása, egyéb művei 

közgyűjteményekben: Magyar Nemzeti Galéria, Nagycenki Múzeum, Néprajzi Múzeum, 

Sárospataki Képtár. 

Kelemen Kristóf Jakab Károly festőművésszel közösen szerepelt kiállításokon, így 1981-

ben Simontornyán a várban is. Kelemen Kristóf személyes barátsága révén többször is 

járt Simontornyán, megkedvelte a települést, ebből adódóan őt kérték fel a köztéri 

szobrok elkészítésére. 

1988-ban állították és avatták fel Petőfi bronzportréját, azóta minden március 15-i 

műsor után az ünneplő tömeg fáklyákkal vonul a szoborhoz tisztelegni a szabadságharc 

költője előtt. 

1989-ben készült el Egressy Béni bronz mellszobra, amit csak 1998. március 15-én 

avattak fel.  Azóta minden évben október elsején, a zene világnapjáról e szobornál 

emlékeznek meg iskolánk diákjai. 

A szintén bronzból készült Szent István-portrét 2001-ben készítette és ajándékozta a 

városnak Kelemen Kristóf, avatása 2001. augusztus 20-án történt, azóta minden évben 

koszorúzással emlékezünk meg az ünnepről. 

Kelemen Kristóf 2001. október 25-én hunyt el, életművét lánya és unokája Simontornya 

városának ajándékozta. 

20 szobor a Helytörténet Házának állandó kiállításában megtekinthető, a többit a vár 

tetőtéri raktárában tároljuk. 

 

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): 



Jakab Károly, Kelemen Kristóf arcképcsarnoka  - Szíj Rezső, Budapest, 1977. 

     A Kelemen-szobrok egy része a Helytörténet Házában állandóan megtekinthető. A gyűjtemény 

többi darabja valamint több mint 100 db plakett terve a simontornyai vár raktárában található. 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

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 
 

 



 

            

 

 


