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Szakmai beszámoló 

Viski Károly Múzeum Kalocsa – 2021 NKA Múzeumi Kollégium 

Múzeumi műtárgyak szerzeményezése 
Altéma kódszáma: 209110/4 

 

A Viski Károly Múzeum képzőművészeti gyűjteménye elsősorban a helyi alkotók 

munkásságát reprezentálja. A VKMK gyűjteményezési stratégiája, hogy elsősorban a lokális 

szempontból jelentős alkotók jelenjenek meg hangsúlyosan a képzőművészeti 

gyűjteményében. Kalocsa művészeti életének egyik jelentős szobrásza Szebényi Béla, akinek 

mindössze egyetlen alkotását őrizte a múzeum. Lokális gyűjteményezési szempontból 

kifolyólag – kiemelt jelentőségű volt, hogy munkássága a múzeumi gyűjteményben is 

megjelenjen. 

E gyűjteménygyarapítási célunkat a műtárgyvásárlási pályázattal tudtuk megvalósítani. 

A Viski Károly Múzeum eddig egyetlen Szebényi Béla szobrot őrzött, melyet az alkotó 

ajándékozott az intézmény alakulásának 65. évfordulóján rendezett kiállítás alkalmával. A 

szobor Bozsó Ferencet ábrázolja, aki jelentős méretű magángyűjteményének átadásával 

gazdagította a múzeumot. 

Szebényi Béla saját magát kőfaragónak tartotta, de alkotásainak minősége méltán emeli őt 

a szobrászok közé. Ő volt az első Kalocsán született és alkotó szobrász. 

A műtárgyvásárlási pályázat segítségével szerzeményezett szobrokat úgy válogattuk 

össze, hogy reprezentálja az Szebényi Béla munkásságának egészét. Figyelembe vettük a 

fölhasznált anyagokat, a kedvelt témákat és a stílusváltozást. A beszerzett anyag jó alapot 

képez az egész életművet bemutató kiállításoknak. 

A hagyaték megszerzése illeszkedik a Viski Károly Múzeum középtávú 

gyűjteménygyarapítási koncepciója 2017-2022 című dokumentumban megfogalmazott 

célkitűzésekhez. 

A megvásárolt szobrok szerves részei és kiegészítői a Viski Károly Múzeum 

küldetésnyilatkozatában megfogalmazott célkitűzések elérésének. 
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A megvásárolt műtárgyak listája, bemutatása, a nyilvántartásba vétel során  

kapott leltári számmal 

 
 

Leltári szám: 2021.7.1.  Paraszt fej  

mészkő 20x30x22 cm 

Mészkőből faragott bajuszos parasztfej. A tömbszerű szobor felületét érdesen hagyta a művész. 

 
 

 
 

   

2021.7.2. Király fej  

mészkő 30x33x29 cm 

Királyi koronát viselő férfi portréja, arcán és haján erőteljes vésőnyomok. A koronán kettős 

kereszt látható. 
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2021.7.3. Krisztus torzó  

süttői mészkő 26x29x61 cm  

Élein lemetszett kőtömb előterében Krisztus torzója látható. A naivan formált test felsőrésze 

aránytalanul rövidebb. 

 

 
 

 

2021.7.4. Anya gyermekével  

süttői mészkő 35x44x21 cm 

A mészkőből faragott portré egy anyát ábrázol gyermekével. A gyermek jobb kezét anyja 

mellkasán tartja.  
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2021.7.5. Kalocsai menyecske homokkő 31x35x23 cm  

Kontyot viselő fiatal nő fejszobra. Az arc felülete érdesen megmunkált. 

 

 

 
 

 

2021.7.6. Szfinx  

márvány 26x29x46 cm  

A mitológiai szfinx sajátos gyermeki arccal jelenik meg a márványból faragott szobron. 
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2021.7.7. Napba néző/Napra vágyó  

festett gipsz 38x14x26 cm 

A festett gipszfigura férfialakot formáz. Egyik lába nyújtva, másik lábát kezével fogja át 

miközben élvezi a Nap sugarát. 

 

 
 

 

2021.7.8. Tóth Menyhért  

gipsz 25x30 cm 

Tóth Menyhért festőművész gipszből készült portréja. 
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2021.7.9. Lázsiásos lány  

terrakotta dombormű 27x32x6 cm  

A terrakotta dombormű egy kontyos nőt ábrázol, nyakában lázsiással. A félprofilban ábrázolt 

nő nyakában 3 érme látszódik a lázsiásból. 

 

 
 

 

2021.8.1. Pingáló dombormű  

gipsz 47x33 cm  

A gipsz dombormű egy pingáló lányt formáz. 
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2021.8.2. Női akt torzó  

terrakotta 40x20x12 cm 

Terrakotta női torzó, erőteljes megformált részletekkel. 

 

 
 

 

2021.8.3. Prokop Péter portréja 

terrakotta 29x30 cm  

Prokop Péter papfestő égetett agyag képmása. 

 

 




