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A MAGLÓDI KÉT ÉVE ÁTADOTT 
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Koncepció, attrakció, funkció
A közelmúltban az a megtiszteltetés ért, hogy a 
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti 
Lektorátus által Törökbálinton megrendezett „Kell 
egy hely! – De milyen legyen?” címet viselő építésze-
ti szakmai tanácskozásra meghívást kaptam mint 
előadó.

A konferencia résztvevői többek között Kos-
suth- és Ybl_díjas építészek, polgármesterek, köz-
művelődési szakemberek voltak. Előadásom cí-
méül három idegen szót választottam: koncepció, 
attrakció, funkció, azaz terv, elképzelés – műsor-
szám –, működés, működtetés.

A konferencián jobbító szándékú kritikával igye-
keztem felhívni a fi gyelmet egy adott beruházás 
főbb szereplőinek általam tapasztalt, némileg eltérő 
primer szándékaira. Valamint arra a tényre, hogy-
ha ezek a szándékok valamiféle egészséges komp-
romisszum alapján egymásba fonódnának, valószí-
nűleg középületeinknél egy új, mindenki számára 
elfogadhatóbb minőség jönne létre. Erre hoztam 
fel néhány példát, amit jártamban-keltemben meg-
fi gyelhettem különböző települések ilyen irányú 
beruházásaival kapcsolatban. Ezt az anyagot sze-
retném most – a szervezők kérésére – jelen dolgo-
zatban, némi kiegészítéssel, írásban is közreadni.

Mindenekelőtt leszögezem, hogy nem vagyok 
az építészetben járatos! Ennek ellenére nézzék el 
nekem, hogy mégis olyan vizekre evezek, ame-
lyekre egyébként – kritikai hangot megütve – 
közművelődési szakemberként talán nem lenne 
ildomos! Amiért mégis ezt teszem, annak oka a 
színházak, művelődési házak világában eltöltött 
harminc év szakmai tapasztalata, amelyet ezen 
intézmények, illetve épületek használójaként, la-
kójaként szereztem.

Előbb azonban engedjenek meg egy rövid be-
mutatkozást! Zalavári Béla vagyok, a maglódi Mag-
Ház Centrum Nonprofi t kft. ügyvezető-igazgatója. 
Képzettségem szerint színész, drámapedagógus, 
művelődésszervező, kulturális menedzser, tömeg-

kommunikátor, és van egy szerszámkészítő szak-
mám is. Tizenöt évig színházban dolgozva és ren-
geteget turnézva sikerült megismernem az ország 
legtöbb színházát és művelődési házát, előnyeiket 
és hátrányaikat egyaránt. Aztán kulturális vállal-
kozóként, de már más szempontokat is szem előtt 
tartva, folytatódott ez a sorozat. Végezetül pedig, 
előző tevékenységeimet sem feladva, több telepü-
lésen mint házigazda, „bentlakó,” igazgató dol-
goztam, és dolgozom mind a mai napig. Nemigen 
van tehát olyan szelete a közművelődésnek, amivel 
kapcsolatban, akár a tartalmi munka tekintetében, 
akár épülethasználóként az asztal más-más olda-
lán ülve ne lenne valamilyen tapasztalatom. No és 
persze munkám során sikerült megismernem az 
önkormányzatokat, tervező és kivitelező cégeket, s 
a hozzám hasonló közművelődési szakembereket 
is szép számmal.

Dolgozatomban tehát egy felújított vagy új épí-
tésű művelődési házhoz köthető három legfonto-
sabb szereplőt (az építtető-megrendelőt, a tervezőt, 
és a működtetőt) igyekszem társítani elsődleges 
szándékaik alapján a címben szereplő három ki-
fejezéssel.

Remélem, nem tűnik önkényesnek vagy erőlte-
tettnek, ha a koncepcióhoz, vagyis a tervhez, elkép-
zeléshez rendelem az építészt. Az önkormányzathoz 
(megrendelő-építtető) az attrakciót, vagyis a műsor-
számot. Hiszen egy adott választási ciklusban talán 
rájuk a legjellemzőbb annak „kötelező” bemutatá-
sa, hogy az adott időintervallumban mit produkál-
nak. A közművelődési szakemberekhez pedig a funkci-
ót, vagyis a működést, működtetést társítom.

És itt álljunk meg egy pillanatra. Ugyanis, ha már 
egyszer művelődési, közösségi házakról, a közmű-
velődés színtereiről értekezünk, nem hagyható fi -
gyelmen kívül az a kérdés, ami mindezzel szorosan 
összefügg: létezik-e egyáltalán napjainkban vala-
miféle egységesnek mondható kulturális koncepció? 
Olyan, amely meghatározná az egykor virágzó mű-
velődési házak hálózatának mai szerepét.
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Szerintem nem létezik! Utoljára talán „Aczél elv-
társ” (fi atalabbak kedvéért: a rendszerváltozás előt-
ti időszak kulturális ügyeinek egykori mindenható 
ura) idejében volt ilyen. Abban a bizonyos három 
T-vel (tűrt, tiltott, támogatott) fémjelzett időszak-
ban, amely – tetszik, nem tetszik – a művelődési há-
zak fénykorának tekinthető. Persze nem ok nélkül! 
A szocialista rendszer vezetőinek, ideológusainak 
ugyanis megvolt ezzel a maguk leleményesen ki-
fundált célja. Bizony, nagyon is „ki volt az találva”, 
hogy a jelentős központi támogatást élvező műve-
lődési házakba „ügyesen, okosan”, ellenőrzötten 
hogyan és miért kell becsábítani a népet.

Jobban és könnyebben lehetett így ellenőrizni, 
kontrollálni a különböző szabadidős tevékenysé-
geket. Mederbe terelni, kordában tartani, bizton-
sági szelepként működtetni, elfojtani vagy éppen 
felfuttatni. A dolog pikantériája, hogy ugyan-
akkor az ezekben az intézményekben kialakuló 
néptánc-mozgalom, amatőr és alternatív színját-
szó-mozgalom, beat és rock klubhálózat az ott lét-
rejövő, főleg diák- és értelmiségi csoportok révén 
oly mértékben nőtte ki magát, hogy aztán, ellen-
őrizhetetlenné válva, szép lassan ideológiailag ké-
pes volt aláásni az egész akkori rendszert. Viszont 
kétségtelen tény az is, hogy ezekben az időkben 
a közművelődés nem küzdött fi nanszírozási gon-
dokkal. És az is tény, hogy például az előbb emlí-
tett területeken máig ható értékek születtek.

Napjainkra viszont jelentősen megváltozott a 
művelődési házak funkciója. Ebből adódóan, ha 
kulturális koncepcióról beszélünk, sok helyütt 
nagy a bizonytalanság, mi több, a tanácstalanság. 
Mi másnak tudható be, ha az adott ciklusban pá-
lyázati pénzből megépítendő művelődési házzal 
kapcsolatban egy polgármester például arra kér-
désre, hogy milyen is legyen a felépítendő új „kul-
túrpalota”, csupán annyit tud válaszolni, hogy 
„nagyobb, mint a szomszéd településé…”? Hacsak 
nem annak, hogy ez a koncepció nélküli „instruk-
ció” nyilvánvalóan és kizárólag csak az attrakció 
irányába mutat! De hozhatnék más példát is. Ami-
kor az egyébként gyönyörűen felújított művelődé-
si házból – amelyhez új nagytermet építettek, mert 
a régi alkalmatlan volt színpadi produkciók be-
fogadására – éppen csak a színpadot „felejtették” 
ki! Vagy említhetnék olyan jártamban-keltemben 
megismert, egyébként „műalkotásként” is sze-
repeltethető gyönyörű művelődési házat, amely 
szemnek, léleknek egyaránt csodálatos. Helyi att-
rakciónak kiváló (már ha ez volt az építtető célja, 
amikor felkérte az általam is nagyra becsült, ismert 
építészt). Viszont volt szerencsém ezt az épületet 

működés közben, fellépőként is megismerni. Ké-
sőbb pedig menedzser- vagy intézményvezető 
szemmel is végig járhattam. Sőt! Beszélgethettem 
az ott dolgozókkal, az oda kétségbeesetten prog-
ramokat szervezni próbálókkal is. Mindezek alap-
ján pedig véleményem abszolút megegyezik az ő 
véleményükkel. Azzal, hogy ez a csodaszép épület 
funkcionálisan használhatatlan! Illetve, hogy egy 
kicsit tompítsak ezen az éles kritikán, bizonyos 
dolgokra valóban használható, de arra, amire ere-
detileg szánták, biztos, hogy nem…

S akkor még nem beszéltem színháztermekre 
tervezett hatalmas ablakokról, értelmetlen galéri-
ákról, rosszul méretezett és elhelyezett mosdókról, 
ruhatárakról, büfékről, öltözőkről. Kifelejtett raktá-
rakról, ki-bepakolási lehetőségekről, parkolókról. 
Tetszetős, ámde abszolút funkció nélküli kiszögel-
lésekről, erkélyekről és egyéb „zseniális” építészeti 
megoldásokról. Ezek általában egy „művészi kon-
cepció”, egy „épületszobor” részei. A „ház” ere-
deti funkciójához, rendeltetésszerű használatához 
viszont igen kevés közük van. Mert adott esetben 
építészetileg bármilyen zseniális megoldás is egy, 
a színpadtól távolabbi részbe tervezni az öltözőket, 
meglehetősen illúzióromboló színházi élmény az, 
amikor Hamletnek, mielőtt színpadra lépne, előbb 
át kell verekednie magát az előcsarnokban várako-
zó közönségen…

Az építtető szerepéről pedig az előbbi néhány 
mondattal máris – szinte észrevétlenül – áttértünk 
a tervező szerepére (ami egyébként szintén azt bizo-
nyítja, hogy ez a három szerepkör mennyire össze-
függ egymással!) Ezt a koncepcióval párosítottam.

Az iménti példánál maradva ugyanis, ha az 
építészi, tervezői koncepció pusztán vagy elsőd-
legesen egy önmegvalósító „művészi alkotásra” 
irányul, és nem rendelődik alá az építtető és a 
működtető koncepciójának (ha van ilyen!), akkor 
szerintem az épület – bármilyen bután hangzik is 
– inkább „szoborként” funkcionál, mint közösségi 
térként. Az építészek egy része pedig hajlamos rá, 
hogy egyéb tapasztalat és egyértelmű megrendelői 
instrukció hiányában elcsábuljon a „képzőművé-
szeti koncepció” irányába. Néha pedig úgy tűnik, 
mintha az erre hajlamos tervezők egyszerűen nem 
tudnák, mit is terveznek, mit is építenek.

Természetesen elnézést kérek mindazoktól, 
akik úgy érzik, esetleg jogtalan kritikával illetek 
egy egész szakmát. Nem erről van szó! Csupán 
mindhárom szereplő esetében a végletesen rossz 
(de valós) példákat igyekszem a nyilvánosság elé 
tárni. Kitüntetetten annak érdekében, hogy felhív-
jam a fi gyelmet olyan súlyos hibákra, amiket vala-
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mennyien elkövetünk vagy elkövethetünk, ha nem 
„dolgozunk össze.” Mert persze nekünk, közműve-
lődési szakembereknek is megvannak a hibáink, és ez 
ügyben is megvan a magunk felelőssége. Főként 
azért, mert sokszor mi se tudjuk, hogyan akarjuk 
működtetni az adott új intézményt. Mit akarunk 
vele kezdeni, amikor már a miénk? Miként kellene 
funkcionálnia majd az irányításunk alatt? Tudjuk-e 
pontosan, hogy mi magunk mit akarunk? Hagyomá-
nyos, „klasszikus” értelemben vett népművelői 
munkát folytatni, vagy művelődésszervezőként 
elsősorban szolgáltatni? Ismerjük-e, felmértük-e a 
helyi igényeket? Ezeket pusztán kiszolgálni szeret-
nénk, vagy észrevétlenül, fi noman terelgetve vala-
milyen irányt is kívánunk adni a helyi kulturális 
életnek?

Ezek a kérdések ugyanis mind-mind befolyáso-
ló tényezők az épülettel kapcsolatban is. S ha ön-
magunkban nem tisztázzuk őket, nem tudjuk, mit 
is kellene kérnünk a másik két szereplőtől, miért 
kellene küzdenünk, esetleg harcolnunk, az ered-
mény nem lesz az igazi. A másik probléma pedig 
a bátortalanság. Az érdekérvényesítés szándékának 
hiánya. Hozzászoktunk, hogy kész tények elé ál-
lítanak bennünket, és a minket érintő kérdésekbe 
semmi beleszólásunk sincs. Márpedig ha elfogad-
juk, hogy csupán egyszerű „kultúrnapszámosok” 
vagyunk, akiknek „lövésük sincs” sem az építé-
szetről, sem az ilyen nagy horderejű beruházások-
kal kapcsolatos önkormányzati kérdésekről, akkor 
– mint a fenti példák is mutatják – nagyon pórul 
járhatunk. Hiszen saját hétköznapjainkat, minden-
napi munkavégzésünket hagyjuk megnehezíteni, 
szélsőséges esetben ellehetetleníteni.

Tudom, sok helyütt nem szokás kikérni a szak-
ma véleményét. És ahol igen, többnyire ott is kissé 
megszeppenünk, mert néha a főnöknek, a fenn-
tartónak kell ellentmondani, vele kell vitatkozni. 
Csakhogy ki más tudhatná jobban, hogyan mű-
ködik egy művelődési ház, ha nem mi! Azt, hogy 

mekkoráknak és milyeneknek kellene lennie a kü-
lönböző belső tereknek. Hogyan kellene ezeknek 
egymáshoz kapcsolódnia? Milyen csoportoknak 
akarunk otthont adni? Milyen tevékenységeket 
folytatunk? Az építész ezt magától többnyire nem 
tudhatja. A helyi hatalom képviselőjének pedig 
nyilván szintén nem ezek a legfontosabb kérdései 
a beruházás tervezésekor.

De nekünk igen! Mégsem „tapossuk ki”, hogy 
már a legkorábbi időszakban és aztán folyamato-
san beleszólásunk legyen egy ilyen „művelődési 
házas projektbe.” Nyilván mindehhez szükséges 
egyfajta emberi, szakmai magabiztosság is. Raj-
tunk is múlik, hagyjuk-e magunkat minden tekin-
tetben annyira kirekeszteni, amint azt egy műve-
lődési ház átadóünnepségén tapasztaltam, ahol az 
intézmény vezetője gyakorlatilag „vendég” volt a 
saját intézményében. Mert ez azért sokat elárul az 
ott folyó munkáról, és bizony ennek lenyomata is 
lesz az újonnan megvalósult épületen!

Arra szeretném a fi gyelmet felhívni, hogy mind-
annyiunk érdekében igen nagy szükség van mind-
három szereplőre. A partneri viszonyra. Az ésszerű 
kompromisszumokra. A szoros együttműködésre. 
Az új közművelődési intézménnyel kapcsolatos 
haladó szándékok, ha önmagukban mégoly jók is, 
csak gyengíthetik egymást, ha nem egyesülnek az 
egymás érdekeit is tiszteletben tartó, egymást erő-
sítő közös akaratban. Valahogy úgy, ahogy három 
különálló hajtincs összefonásából is egy erősebb és 
vélhetően tetszetősebb új minőség jön létre.

A sok negatívum ellenére bizonyára számtalan 
pozitív példát is felsorolhatnánk. Mivel abban a sze-
rencsés helyzetben vagyok, hogy végigélhettem 
egy ilyen alkotó folyamatot minden „gyönyörével 
és poklával” egyetemben, engedjék meg nekem, 
hogy ne „hozott anyagból dolgozzak!” Példaként 
szolgáljon saját intézményem, a Maglódon lassan 
két éve átadott MagHáz. (A teljes cikk olvasható a fo-
lyóirat CD mellékletében.)


