
Művelődési H áz és Megyei Könyvtár, Salgótarján
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Salgótarján központjában, a vasútállomással 
szemközt egy újonnan kialakított főtér alakult. 
Az új főtér városképi kialakításával egyik leg
sikeresebb, közelmúltban keletkezett város
rekonstrukciónk. A rendezési terv az egész 
város struktúráját alakítja át, és a hajdan 
oly elhanyagolt, nyomortanyákkal túlzsúfolt 
— de egy csodálatos természeti adottságokkal 
rendelkező völgybe szorított —  település en
nek a munkának kapcsán formálódik szemünk 
előtt újjá. Ahogy a téren állok, még vetíti sze
mem a nem is rég volt múltat — helyenként 
még jelen is a múlt — , a szanálás — újjászületés 
egymásba ölelkező váltása él a képben. A ren
dezési terv határozott javaslatot tett a beépí
tésre. A terv a korábban sűrűn, a hegylábáig 
települt földszintes-egyemeletes elavult há
zakat számolta fel, hogy a főteret kialakít
hassa. A főteret a már pár évvel ezelőtt el
készült szállóépület, a még részben építés alatt 
álló új középmagas lakóházak és az itt ismer
tetésre kerülő Művelődési Ház jelentik.

Ez a művelődési otthon a város területén 
szétszórtan levő, különféle társadalmi szervek 
vagy vállalatok üzemeltetésében levő eddigi 
kis klubhelyiségeket, kultúrtermeket váltja 
fel — hiszen az egyre fejlődő Salgótarján, amely

időközben megyei központ is lett, kulturális 
igényei kielégítésére joggal tartott igényt egy 
ilyen létesítményre.

Az új kultúrház nemcsak a város, hanem a 
megye művelődési központja is lesz, s belső 
tartalmával biztosítja, hogy ezek az igények 
még hosszú ideig megfelelő keretek között 
tudjanak fejlődni.

Nagy dolog, hogy ebben az esetben ez egy
szer egységbe fogott kompozíció születhetett. 
Sikeres találkozása a salgótarjáni rekonstruk
ció az építő szándéknak és a lehetőségeknek, a 
bürokráciát leküzdeni képes irányító-beruházó 
szerveknek és az építészeknek, akik ezt a tele
pítést itt vállvetve létrehozták. Örvendetes 
jó példa, ami igazolja, hogy eredmény születik 
minden esetben, ha az egymással összemű
ködni hivatottak hivatásuk magaslatán állnak.

Építészetileg olyan egység jött létre, ahol az 
összefüggő koncepció egyes elemei más-más 
építész kezében, a saját objektum sérelme nél
kül válhattak az egységes hatású városi főtér 
csoport-elemeivé. A kultúrcentrum épületé
nek telepítését is ez az egységbe beilleszkedni 
akarás szabta meg. Helyét, helyzetét, tömeg
arányait a kompozícióba beleillesztve válasz
totta meg tervezője. A külső formláás ennek az 
összhangzani akarásnak eredőjeként a többi 
épület tudomásulvétele, az esztétikai össze
fogás igénye, az egymást kiegészíteni és nem 
túlharsogni alapgondolatával született. Meg
érte a fáradozást, mert az adott témán túlmu
tató lett az eredmény —  igazolásaként annak 
az elvnek, hogy rátermett, hivatásuk magasla
tán álló, értelmes emberek kezében az össze
hangolás nem válik az egyéni formálás hátrá

nyára, ellenkezőleg, az egyes objektumok jel
legzetes módon és jellemzően magukon viselik 
alkotóik sajátos egyéniségét — Szrogh, Jánossy, 
Magyar és Finta egyaránt felismerhetők a tér 
házain, sőt az egymáshoz illeszkedés, éppen 
legjobb egyéni formálásuk megbecsülését szol
gálja.

A Szrogh-féle alakítás teljes egységében 
fogta meg a feladatot. A tömegek, a belső terek 
nagyvonalú egysége biztos vázat ad a jellegze
tesen Szrogh-formálta részleteknek, és egy 
olyan magas fokon létrejött építészeti egység
ben hozta létre ezt az épületet, ami jelenkori 
építészetünk talán egyik legérettebb eredmé
nyévé tette. Tudom, nehéz dolog ilyen nagyot 
állítani, de ám tessék megcáfolni —  és ez még 
nehezebb. Valami forma-alkotói kontraszt vo
nul végig a Szrogh György alkotta házakon 
—  a feladat felfogása nagyvonalú egységbe for
mál teret és tömeget, feladatot (igényt, funk
ciót) és tartalmi kifejezést, szerkezetet és 
anyagot: valami kristálytiszta, szinte másképp 
el sem képzelhető, a végtelenségig leegyszerű
sített kompozíciós rendet— .hogy aztán ezek 
a jól szervezett vázon játékosan, humánusan, 
nem rosszaló értelemben, de mégis, romanti
kusan jelenjen meg a raffinált részletképzés. 
Szrogh nagy ökonómiával dolgozik ezekben a 
részletekben, termékeny, ösztönös fantáziája 
ontja a jobbnál-jobb ötleteket, hogy aztán 
mértéktartó logikája a legmegfelelőbbeket 
válassza ki. Az egységes építészeti alakítás 
ezáltal biztosított az eredményben, nem csoda, 
mert a fantázia és a logika is egy teljesen egy
séges szemléletű alkotóban jött létre.

A tehetséges alkotások minden eklektikát
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nélkülöznek— , ezen a házon sehol sincs fel
lelhető kölcsönvett sémának, máshonnan át
vett szisztémának vagy divatformának nyoma.

Adott feladata eredményes teljesítésén túl 
magam ezért lelkesedem ezért a házért: mert 
bizonyít, többszörösen és ellentmondást nem 
tűrően, közvéleményünkben, szakmánkban el
burjánzott téveszmék, hivatalossá vált „alko
tói frázisok” ellenében; ez az épület igazolja, 
hogy nincs külön ösztönös és nincs külön lo
gikus, nincs művészi és nincs mérnöki szét- 
választhatóan tevékenységünkben. Ezek az 
összetevők valóban létezők —  ki is vitat
hatná— , de külön-külön, egymás nélkül egyik 
sem képes jó épület létrehozására, lehet, hogy 
könnyebb egy ilyen bonyolult valóságot ele
meire bontva megmagyarázni, előírni, szabá
lyozni és íróasztaltól irányítani, de eredmény 
csak a jó arányokkal ötvözött egységükből fa
kadhat tehetséges alkotó kezében, az ötvözést 
csak az képes biztosítani, aki erre az ötvöző
désre önmagán belül képes. Szrogh György 
házain nem lehet a nomenklatúra szakági bon
tását elvégezni — itt a hatás egységes. Az ő 
adottságain túl, persze a körülmények sem 
hanyagolhatok el, mert feltétlen csak ezekkel 
vált mindez lehetővé, ellenükre kopottabbak 
lennénk. Akik itt közreműködtek: társterve
zők, —  statikusok, gépészmérnökök, szceni- 
kusok, lebonyolítók és beruházók, — mind el
fogadták ezt a „primus inter pares” szerepkört, 
és bizonyították, hogy a mű iránt érzett alázat, 
az összefogásuk az eredmény biztosítéka, amit 
nem lehet jogászok-közgazdászok beruházási 
kódex tevékenységével helyettesíteni. Vala
hogy úgy érzem, hogy egy korábbi anarchi

kus állapotból egy szakmát csak a szabályok 
tehetnek rendbe; de a jó szakács nem szakács- 
könyvből főz, ha a művelet le is írható recep
ten. A kódex eredményét egy építőipar jól 
szervezettsége bizonyíthatja, túlhaladott vol
tát pedig az a tény, hogy ahol architektóni- 
kusan értékelhető eredmény születik hazánk
ban, ott mindig túlhaladták, itt-ott megszegték 
ezeket a merev szabályokat.

Tömeges építésünknek szüksége van a sza
bályozásra, rendeletekre, kódexre; jó épü
leteink azonban csak akkor és ott születhet
nek, ahol azösszeműködést nem afelelősségre- 
vonástól való félelem elkerülésére fölhalmo
zott dokumentumok, a büntető szankciókra 
épített paragrafus-rend biztosítják, hanem va
lamennyi résztvevő közösen átérzett és 
együtt végzett feladata.

Gondolom, nem csökkenti Salgótarján mű
velődési otthona építészeti eredményeinek 
tárgyalásakor Szrogh György építészi ered
ményét az, ha megállapítjuk —  ebben a házban 
a helyi tanács tisztviselői sokkal inkább voltak 
architektusok, mint sok ezer rutin-feladatunk
nál másutt, maguk az építésztervezők. A sal
gótarjáni építkezéseknél be kell látnunk végre, 
hogy sikereinkhez új szellemre és nem új ren
deletekre van szükségünk. A meggyőződést 
nem pótolhatja a megfegyelmezés, de a méltat
lan kezekben levő fegyelmező eszközök tönk
retehetik zsenge eredményeinket.

Persze mérlegelni kell, erre pedig kevesen 
képesek. Mégis öröm, hogy ez a remek épület 
korunk eredményeit és nem szabályozását 
közvetíti az utókornak, akik a jelenkor építé
se gondjaiból, bajaiból csak magukat a produk

tumainkat fogják megismerni és értékelni vagy 
elvetni.

Ez az épület sajátosan magyar modern ház, 
végre. Nem folyóiratokból importálták. Persze 
nem a „matyókendő” magyarságára gondolok. 
Ez a ház minden tekintetben a lehető legmo
dernebb —  és magyarrá éppen az teszi, ami 
Alvar Aalto házait finné, vagy Kenzo Tange 
házait japánná teszi. A salgótarjáni művelődési 
otthon sajátosan korszerű és magyar, hogy 
csak itt, és csak így lehetett, itt és ma létre
hozni. Nem akar ablakprofiljaival és szerkeze
teivel a milánói Pirelli-ház konkurrense lenni, 
— akkor komikussá válna, —  mint annyi épüle
tünk az országban. Mentes minden provincia
lizmustól, sajátosan idevaló és innét gyöke
redző. Nekünk nincs szégyelnivalónk azon, ha 
a Fémmunkás által gyártott ablakprofilok alatta 
maradnak a nagyobb hagyományokkal rendel
kező és fejlettebb olasz alumíniumiparnak. 
Nem takargatni való az, ha nekünk nyersbeton 
vagy műkő jellegű falfelületekre futja csak és 
nem carrarai márványra. Szrogh György éppen 
ebben volt nagy, ahogyan ezt tudatosan vagy 
ösztönösen, de ezen a házon alkalmazta, itt 
nem állt elő az a baj, hogy tisztes gyolcsból 
selyemruhát szabtak. Ebben a házban minden 
részlet, szerkezet és anyag sajátos törvényei és 
lehetőségei szerint alakított, a neki legjobban 
megfelelő módon alkalmazott. És ez teszi, hogy 
ez az épület mentes lett minden provincializ
mustól. Ezt az épületet az idő patinával belep
heti, de ez értéknövelő tényező — , tönkre 
nem mehet. Érdemes lenne mindezt megfon
tolni másutt is, máskor is, másoknak is.

F a r k a s d y  Z o l t á n

Konstruktőr: S z u t o r  J á n o s  (KÖZTI)
Belsőépítészek: H o r n i c s e k  L á s z l ó

B ő s z e  G y ö r g y  
Statika: M o l n á r  J ó z s e f

К о I á r I m r e  
Szcenika: T o l n a i  Pál
Akusztika: D r .  L o h r  F e r e n c
Gépészet: K á l d o s  I s t v á n ,

S o l y m o s i  A n t a l ,  
M a r o s i  J ó z s e f ,  
G r y n a e u s  P é t e r ,  
D r e x l e r  Re z s ő ,  
C s e n k e i  F e r e n c

Építtető és beruházó: Nógrád megyei Tanács VB.
Beruházási Iroda

Kivitelező: Nógrád megyei Ép. Ip. Váll.
Légm3: 17 000 m3 (kb.)
Építési költség: 23 000 000 Ft
Kezdés: 1962
Befejezés: 1966

Fotók: Szrogh György, KÖZTI
(Heltay László)
Vidovics István
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A könyvtár bejárata

Főbejárat részlete

1. Fedett gyülekező
2. Pénztárcsarnok
3. 120 fős előadóterem
4. Gépházak
5. Folyosó
6. Ruhatár
7. Büfé
8. Folyóirat-olvasó
9. Kölcsönző, válogató

10. Olvasó
11. Repozitórium
12. Könyvtári irodák
13. Könyvkötő műhely

Földszinti alaprajz, 1:600
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Főhomlokzat

Pénztárcsarnok
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I. emelet alaprajza, 1:600

1. Ruhatári előcsarnok
2. Ruhatár
3. Terasz (dohányzó)
4. Közönség WC-i
5. Csoportos színészöltözők
6. Egyéni színészöltözők
7. Színészek WC-i
8. Jelmeztár
9. Kottaraktár 

10. Színésztársalgó
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Főbejárat

Feljárat a ruhatárból
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II. emelet alaprajza, 1:600
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Foyer a nézőtéri bejáratok felől

1. Foyer-táncterem
2. Büfé
3. Oldalsó csarnok
4. Nézőtér, 650 ülőhely
5. Zenekari árok
6. Színpad
7. Díszletek, kellékek raktárai
8. Közönség WC-i



Feljárat a foyer-ba
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Foyer



Nézőtér

1. Foyer légtere
2. Oldalsó csarnok légtere
3. Tánczenekar galériája
4. Fényszabályozó
5. Fényvetítő
6. Elektromos helyiségek
7. Színészek galériája
8. Színpad légtere
9. Színpadi raktárak légtere

10. Nézőtér légtere

II. emeleti alaprajz, 1: 600
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Zenekari árok N ézőté ri bejáratok Nézőtér részlete
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A Megyei Könyvtár előcsarnoka

Metszet, í ; 600
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Átrium Összekötő szárny a kölcsönzőtér és az olvasóterem között

TV-szoba

Olvasóasztal

Olvasóterem
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