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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

KOVÁCS MARGIT ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS FELÚJÍTÁSA 

 

 

 

Az előzmények bemutatása 

 

Győr belvárosában, a Gutenberg-tér és Apáca utca sarkán áll a klasszicista stílusú Kreszta-ház, 

mely nevét a századfordulón itt működött fűszer- és vegyeskereskedés tulajdonosáról kapta. A 

középkori hangulatú, három utcára néző épület 1703-ban már emeletes volt, jellegzetesen 

meredek manzárdos tetőterét ezt követően kapta. 

1974-ben a Kreszta-ház tetőterében a művész aktív közreműködésével és irányítása mellett 

készült el a győri születésű Kovács Margit keramikusművész állandó kiállítása. Az állandó 

kiállítás céljára felajánlott „sufni” budapesti műtermére emlékeztette. Így az 1973-as győri 

gyűjteményes kiállítását követően több tucat alkotást ajánlott fel szülővárosának.  

A tárlat 1982-ben a szentendrei Kovács Margit Múzeum letéti anyagával bővült az épület 

emeletén, amelyet szeretnénk a Szentendrén 2019-ben megújult állandó kiállításból kimaradt 

tárgyakkal helyettesíteni, és új szakmai koncepció alapján újrarendezni.  

 

A kiállítótér és a látogatók fogadására szolgáló helység felújításra szorult. A műtárgyak 

biztonságos installálásához új posztamensek és üvegburák beszerzése vált szükségessé. A 

kiállítás korszerűsítéséhez kapcsolódóan elengedhetetlen volt a fűtés, a villamoshálózat, a 

világítás felújítása, és audiovizuális eszközök beszerzése. 

 

A kiállítás célja, tematikája: 

 

A győrihez képest egy évvel korábban, 1973-ban nyílt meg Szentendrén a keramikus saját 

múzeuma (a Ferenczy Múzeum részeként, a Pest megyeieknek juttatott „ajándék” fejében pedig 
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életjáradék járt az adományozónak. Nyilvánvalóan a szentendrei gyűjtemény mellett az anyagi 

igény és a „festők városának” rangja szólt, hiszen Kovács Margit életrajza és életműve más 

módon nem kapcsolódik Szentendréhez, a győri adományozás inkább tekinthető privát 

gesztusnak.  

A művész ajándékaként Győrbe került anyag 1982-ben a szentendrei Kovács Margit Múzeum 

letéti anyagával bővült, mely 2021-ig lényegében változatlan formában fogadta látogatóit. 

Az 1974-ben megnyitott kiállítás szembeötlő hiányossága a szakrális témájú művek 

alulreprezentáltsága volt. Miközben a művész nagyszabású alkotásainak zömét egyházi 

megrendelésre készítette, az 1970-80-as évek kiállítás- és kultúrpolitikája ezeket nem engedte 

bemutatni. A megújult állandó tárlaton az életmű ezen jelentős része külön teremben, 

hangsúlyosan került bemutatásra. Középpontjában az 1937-ben készült, a kisbéri katolikus 

plébánia tulajdonát képező és a múzeum által restaurált Szent Család triptichon került, melyet 

az egyházi ünnepköröknek megfelelően Krisztus életének fontos eseményei vesznek körül.  

A Kubinyi Ágoston pályázat támogatásából, a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum 

kölcsönzéséből megújult állandó kiállításunk egy reprezentatív, a teljes alkotói pályát bemutató 

válogatás, ami méltó az egyik legismertebb és legkedveltebb hazai keramikusművész, Kovács 

Margit Kossuth-díjas, érdemes és kiváló művész hírnevéhez. 

 
 

0. TEREM 

 

A kiállítás ezen termének legnagyobb falrészén egy nagy képernyős televízión Kovács 

Margitról készült portréfilmet vetítünk. A képernyővel szemben lehetőség lesz csoportok 

leültetésére, múzeumpedagógiai foglalkozások bonyolítására.  

Ezeken kívül néhány fali vitrinben elhelyezett, a szentendrei múzeum anyagából kölcsönzött 

agyag vázlat, „nokedli” szemlélteti Kovács Margit sajátos munkamódszerét.  

A térben kerül elhelyezésre a Betegápolás című samottos agyagból készült munka a hozzá 

tartozott agyag vázlattal együtt, ami alkalmas a tervtől a kész műalkotásig a teljes alkotói 

folyamat szemléltetésére.  

 

 

1. TEREM 
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A kiállítás első termében a jellegzetes Kovács Margit tárgyak és témák kerülnek bemutatásra 

az 1930-as évektől egészen az 1960-as évekig.  

Múzeumpedagógia szempontjából ez a terem alkalmas arra, hogy az óvodás és iskolás 

csoportok mellett a fiatal felnőtt és felnőtt korosztálynak XX. századi európai- és hazai 

kerámiatörténettel kapcsolatos tárlatvezetéseket, előadásokat, múzeumpedagógiai 

foglalkozásokat tartsunk.  

Az ablakok előtti árnyékolókon információkat helyezünk el a művészről és a teremben található 

műtárgyakról. 

 

Egy nagyméretű terrakotta falikép mellett (Szüret) bemutatásra kerülnek a művészre oly 

jellemző – elsősorban a népmesékből és népéletből, illetve a mitológiából ihletett –, humoros-

groteszk hangulatú alakos korsók, kancsók (Háry-figurák), plasztikusan formált tálak (Bor vitéz 

tál, Tál szarvassal, Madaras tál), vázák (Fedeles madaras edény, Madaras váza) és jellegzetesen 

karakteres önálló figurák (Terpsychore).   

 

Kovács Margit müncheni tanulmányútját követően szinte azonnal rátalált egyéni hangjára, bár 

a technikai kísérletezés, illetve a modernség és a hagyomány összefüggéseinek kérdése egész 

életén át intenzíven foglalkoztatták.  

Korai munkái fényes, összefüggő felületű, színes mázas, mintázott kerámiák. A plasztikai 

szemléletű, fegyelmezett mintázású alkotások mellett 1936 után művészete oldottabb, 

dekoratívabb, art deco irányba fordult. A megrendelésre készített nagyméretű alkotások mellett 

kitartóan alakította bensőséges, egyéni világát, amely a középkor művészetétől a 

népművészetig mindent magába olvasztott.  

Kovács Margit az 1940-es években készült munkáin a bizánci mozaikok, illetve a francia gótika 

hatása is felmerhető. Ebben az időszakban forrott ki végérvényesen sajátos művészi nyelvezete. 

A következő évtizedben átmenetileg háttérbe szorult művészetében az addig fontos szerepet 

játszó vallásos tematika. A szokásos típusportrék mellett ekkor kitűnően egyénített 

jellemportrékat is készített.  

Figuráit jó lélektani megfigyelőképesség jellemzi. Általában külön gondot fordított a kezek 

realista megformálására, amely ellentétben áll a fejek tipizáló és a testek sematizáló 

megoldásaival.  

Munkáinak ellenállhatatlan bája őszinteségükből, közvetlenségükből, bájos naivságukból és 

közérthetőségükből fakad. 
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Életművét, melynek középpontjában az ember áll, a szépség öröme, az anyagelvűség tisztelete 

és a virtuóz technika jellemzi.  

 

 

2. TEREM 

 

Ebben a teremben kisebb és nagyobb méretű, főleg színes, mázas terrakotta faliképek kerülnek 

elhelyezésre. A terem központjában a nagyméretű Csipkerózsika falikép kerül elhelyezésre, ami 

a népmesék világába kalauzolja el a látogatót. 

A képek népéletből vett jeleneteket dolgoznak fel mozgalmas, sokalakos történetek formájában. 

A színes jeleneteket stilizált, dekoratív szemléletű figurák csoportja népesítik be. A műveken 

sok a népművészeti elem és jellegzetes népies motívum. (Csipkefátyolos lányok, Márialányok, 

Sárköz rózsája). 

Az ajtó két oldalán fali vitrinben egy Madár és a Szerecsen királyfej kerül bemutatásra, ami a 

népélet mellett a mese, illetve távoli kultúrák egzotikus világát is felidézi.  

Múzeumpedagógia szempontjából ez a terem leginkább a kiállítást eddig is rendszeresen 

látogató gyerekcsoportok, óvodás és iskolás csoportok számára hasznosítható, akik az 

alkotásokon keresztül a népi világba és a mesék világába nyerhetnek bepillantást.  

 

 

3. TEREM 

 

A ma is látható Kovács Margit Állandó Kiállítás egyik hiányossága a korszerűtlenség mellett 

az egyházi tárgyú művek alulreprezentáltsága a kiállításban.  

Miközben a művész nagyszabású alkotásainak zömét egyházi megrendelésre készítette, az 

1970-80-as évek kiállításpolitikája ezeket nem engedte a maguk igazi jelentőségében 

bemutatni. 

Az új állandó kiállítás szakmai koncepciójának megfelelően az életmű ezen jelentős része méltó 

módon kerül majd bemutatásra ebben a különálló teremben, melyet az egyházi ünnepkörök 

mentén, illetve a különböző korosztályoknak és érdeklődési köröknek megfeleltetve lehet 

múzeumpedagógiai szempontból is ideálisan hasznosítani. 

Az egyházi terem középpontjában az 1937-ben készült, a múzeum által restaurált nagyméretű 

kisbéri Szent Család triptichon kerül, melyet térbe helyezve posztamenseken és a falakon 

Krisztus életének fontos eseményei vesznek körül. A kiállított művek között nagy- és kisméretű 
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faliképek, reliefek, illetve önálló plasztikák egyaránt bemutatásra kerülnek (Titkot leső angyal, 

Mária és Erzsébet találkozása, Betlehem, Júdás csókja), illetve a szentendrei múzeum kincsei 

közül a közönség által kedvelt Corpus is. 

 

 

4.  TETŐTÉR 

 

Az állandó kiállítás tetőtéri része még 1974-ben, a művész aktív közreműködésével és 

irányítása mellett készült el. Az állandó kiállítás céljára felajánlott „sufni”, ahogy ő nevezte – 

ami őt budapesti műtermére emlékeztette –, azonnal elnyerte tetszését. Így az 1973-as győri 

gyűjteményes kiállítását követően több tucat alkotást ajánlott fel szülővárosának.  

A tetőtérben kiállított művek között feltűnően sok a nagymérető, hagyományos korongolással 

készült figurális alkotás, melyek a hagyományos fazekasság határait feszegetve a mai napig 

igazi technikai bravúrnak számítanak (Szent Margit, Esőleső, Fonó lány). Kovács Margit érett 

alkotói korszakát egy sor kifejező plasztika reprezentálja (Anyám, Zsuzsanna, Titkos találka, 

Pásztor, Kürtös). Technikai szempontból szép példákat találunk a bemutatott alkotások között 

az engobe festéstől a fényes mázfestésen át a rusztikus hatású samottos anyaghasználatig, 

melyek eltérő kifejezésmódokra kínálnak a művész számára lehetőséget.   

A teljes életművet lefedő, jól átgondolt, reprezentatív válogatás kiválóan reprezentálja Kovács 

Margit sajátos művészi világát, személyes alkotói attitűdjét. Felvonultatja az oeuvreben 

előforduló jellegzetes témákat, sajátos technikai és kifejezésmódbeli variációkat.  

 

A tetőtér anyagát, ahol több falba beépített kerámiakép is található, megőriztük eredeti 

formájában. Mindössze néhány nem megfelelő helyen, például gerendákon elhelyezett 

alkotásnak keresünk műtárgyvédelmi szempontból biztonságos helyet a kiállítótérben.  

A tetőtérben is, akárcsak a kiállítás első emeletén minden tárgy esetében korszerű, esztétikus és 

biztonságos installációs megoldást valósítottunk meg az tánmogatásból vásárolt stabil 

posztamensekkel, portól és sérüléstől védő üvegbúrákkal. 

 

A pályázat eredménye, a megvalósult beruházás 

 

A 48 db egyedi posztamens elkészíttetése NKA pályázati keretből megkezdődött 2021 

novemberében. Az üvegburákat a múzeum saját keretből megrendelte, így 2022 januárjában 



6 

 

megkezdődhetett a kiállítás építése, amit szintén saját forrásból finanszírozott a múzeum. A 

kiállítás a múzeumi világnapon, 2022 május 18-án nyílt meg.  

A Kubinyi Ágoston Program keretében a kiállítótér felújítása történt meg, itt az alábbi 

fejlesztések történtek: 

- az elektromos hálózat felújítása érintette a vezetékek és biztosítótáblák szükséges 

cseréjét, a világítás teljes korszerűsítését: sínes energiatakarékos, műtárgybarát, 

állítható világítótestek beszerelését, a riasztó rendszer és a mozgásérzékelők 

korszerűsítését, falon kívüli vezetékeinek csatornázását,  

- megtörtént a falfelületek javítása, festése, parketta csiszolása, lakkozása, ablakkeretek, 

könyöklők javítása, csiszolása, mázolása a belső felületek teljes felújításával  

- a fűtéskorszerűsítés kapcsán maradt a gázkonvektoros rendszer, ugyanis ennek kiváltása 

komolyabb tervezési, engedélyeztetési eljárást vont volna maga után, ami sem az 

időben, sem a keretösszegbe nem fért volna bele. A felújítás kapcsán modern 

gázkonvektorok lettek beépítve, a kémények bélelve lettek (eredetileg nem voltak, 

olyan régi rendszer volt az épületben), és a kéménycsövek esztétikusabb kivezetéseket 

kaptak. 

- a földszinten bejövő közműszerelvények esztétikus takarást – bútorozást kaptak 

 

 

A megvalósítás tapasztalatai, várható eredmények 

 

A megújult tárlat lehetővé teszi, hogy a több évtizede változatlan kiállítási anyag új tárgyakkal 

bővülve, átrendezve, új kontextusban kerüljön bemutatásra, ezáltal azok a látogatók is 

visszatérnek, akik korábban már jártak ott. Az új megközelítési lehetőség újabb, más fókuszú, 

tematikájú rendezvényi lehetőségeket (tárlatvezetések, előadások, családi programok, stb.) és 

új kompetenciafejlesztő múzeumpedagógiai programlehetőségeket generálnak, melyek 

nagyobb látógatószám elérését biztosítják. Ezáltal a múzeum hatékonyabban, szakmailag 

megújulva tudja ellátni a kiállítási és ismeretátadási feladatait. 

Az új múzeumpedagógiai foglalkozások lehetővé teszik újabb vagy az eddig megszokottól 

eltérő módszertanok bevezetését, alkalmazását, mely által új foglalkozásaink elismertek és 

keresetté válnak és újabb oktatási-nevelési intézményeket tudunk megnyerni, újabb iskolás 

csoportokat tudunk bevonzani. A megújult kiállítás a várostól távolabb eső települések 

pedagógusai és diákjai számára is érdekesebbé válhat, így a régión túli intézményekkel is 
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hatékonyabb kapcsolatot tudunk kiépíteni. A tárgycsoportok változása ösztönzően, inspirálóan 

hat a múzeumi ismeretátadással foglalkozó munkatársakra is, így újabb és újabb 

programjavaslatok születnek, ami a közművelődési programok széles skáláját eredményezi. 

 

 

A célcsoport meghatározása, múzeumpedagógiai programok, köznevelési illeszkedés, 

hasznosulás: 

 

A helyi felnőtt közönség és az ifjúság mellett a megújult terek vonzóbbá válnak a Győrbe érkező 

csoportok és turisták (pl. nyaralók, osztálykirándulásra érkezők, stb.) számára is, kik hazatérve 

városunk, múzeumunk jó hírét keltve további látogatásokat generálhatnak, ezáltal erősítve a 

múzeum szerepét a helyi turizmusban. 

A kiállítás tematikája, látványvilága rendkívül jól illeszkedik a kisgyermekes családok 

igényeihez. A számukra szóló közművelődési, családi programok jó lehetőséget biztosítanak a 

közönség újabb célcsoportjának bevonzására. 

 

Korcsoport  A foglalkozás címe A foglalkozás leírása Idő-

keret 

Tantárgyi 

kapcsolódás 

középiskola, 

felnőtt 

csoportok 

Az európai 

kerámiaművészet 

története a XX. 

század első felében 

A művész 1930-as évektől a 

60-as évekig készült 

alkotásain keresztül a 

ráláthatunk az európai 

művészeti irányokra.  

45 

perc 

vizuális 

kultúra, 

művészettör-

ténet  

óvoda, alsó 

tagozat 

Mese-mese mátka Mesei elemek segítségével 

ismerkednek meg a 

kisgyermekek Kovács Margit 

díszes csempeképeivel. 

(Csipkefátyolos lányok, 

Szüret, Sárköz rózsája) 

45 

perc 

irodalom, 

vizuális 

kultúra 

óvoda, alsó 

tagozat  

Pásztorok keljünk 

fel… 

A karácsonyi ünnepkörhöz 

tartozó kerámiák lehetőséget 

teremtenek az adventi időszak 

múzeumi óráihoz. 

45 

perc  

hittan, vizuális 

kultúra 

óvoda, alsó 

tagozat 

A juhásznak jól van 

dolga… 

Kovács Margit pásztorokat 

ábrázoló műalkotásait mesei 

kontextusban feldolgozó 

múzeumi óra. 

45-60 

perc 

drámapedagó-

gia, magyar 

irodalom, 

ének-zene 

 

 

Tervezett látogatószám (2022. évre):    3000 fő  
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(ebből 1000 fő ingyenes, 500 bérletes, 1000 fő diák, 200 fő nyugdíjas és 100 fő 

felnőtt, előadások résztvevői 200  felnőtt és nyugdíjas ) 

SAJTÓBESZÁMOLÓ: 

 

 

2022. 05. 12. 

 

Megújul a Kovács Margit Állandó Kiállítás 

www.gyorplusz.hu/programok/megujul-a-kovacs-margit-allando-kiallitas-2/ 

 

2022. 05.18. 

J. KOVÁCS ANDREA: Megújult a Kovács Margit kiállítás 

www.gyorplusz.hu/gyor/megujult-a-kovacs-margit-kiallitas/ 

 

 

Győr Plusz TV 

https://youtu.be/XV9SuPJCQUM 

 

 

2022.05.19. 

Újragondolt kiállítás 

Kisalföld, 3 

 

http://www.gyorplusz.hu/programok/megujul-a-kovacs-margit-allando-kiallitas-2/
http://www.gyorplusz.hu/gyor/megujult-a-kovacs-margit-kiallitas/
https://youtu.be/XV9SuPJCQUM
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Múzeumpedagógiai játék:
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Győr, 2022. 06. 30. 


