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Nagyítás

Timár SáraTimár Sára

Kultúrházak fotós szemmel
Bemutatkozik Timár Sára fotográfus, 

a MOME friss diplomása

Én nem a közművelődés terüle-

téről érkeztem, hanem a fotográfi a 

és a vizuális művészetek terüle-

téről. Most júniusban végeztem a 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

fotográfi a mesterképzésén. Azért 

lehetek most itt önökkel, mert Kul-

túrház című diplomamunkámban 

két éven keresztül magyarországi 

művelődési házaknak a belső tereit 

fényképeztem.

Sokan kérdezték tőlem, hogy 

miért választottam ezt a témát. Ez 

egy érdekes kérdés, sokat gondol-

kodtam rajta. Nagyrészt személyes 

vonatkozásai vannak, mert szüle-

im néptánccal foglalkoztak és fog-

lalkoznak mind a mai napig, ezért 

már gyerekkoromban nagyon sok-

szor elvittek művelődési házakba 

Budapesten és vidéken egyaránt. 

Az 1990-es évek közepétől gyakran 

jártam művelődési házakba nép-

táncosként. Akkoriban épültek a 

budapesti nagy plázák, új McDo-

nald’s éttermek, amik egy 8-9 éves 

gyerek számára nagyon új és vonzó 

tereknek számítottak, de valahogy 

már akkor is éreztem, hogy ezek-

hez képest a művelődési házaknak 

egy speciális atmoszférája van, ami 

egyrészről szerethető is volt és ott-

honos, másrészről viszont azt érez-

tem, hogy valahogy az idő megállt 

bennük. Aztán ez az érdeklődésem 

odáig terjedt, hogy későbbi törté-

nelemtanulmányaim során is már 

ezzel a témával foglalkoztam. Ak-

koriban a ’70-es évek művelődési-

ház-történetét kutattam. Amikor 

később bekerültem a Moholy-Nagy 

Egyetemre már fotósként, akkor 

rájöttem, hogy nagyon érdekel az, 

hogy ma hogyan néznek ki ezek a 

helyek. Bár én budapesti vagyok, 

még a fővárosban sem ismertem 

nagyon sok intézményt. De nem-

csak Budapesten, hanem úgy az 

egész országban – mi a helyzet, 

most milyen a hangulata ezeknek a 

helyeknek, milyenek a belső terek, 

milyen a berendezésük. Ezért elha-

tároztam, hogy elkezdem járni az 

országot, és feltérképezem ezeket 

a helyeket. Összesen ötven intéz-

ményt láttam, ebből a végső válo-

gatásba már kevesebb kép és keve-

sebb intézmény kerülhetett csak be.

Az volt a tapasztalatom, hogy 

nagyon sok felújítás történt az 

utóbbi években, de még ma is ren-

geteg olyan helyet találunk az or-

szágban, ahova, ha belépünk, akkor 

az az érzetünk támad, mintha tel-

jesen megállt volna bennük az idő. 

Egyfajta kettősség jellemzi ezeket 

a helyeket – ahol felújítás történt, 

ott is sokszor valahogy visszake-

rül a régi bútor, érezzük még a régi 

időknek a hangulatát. Úgy éreztem, 

hogy fotósként, a  vizuális művé-

szetek alkotójaként nem lehet el-

menni emellett, hogy most is meg-

van még ez a látvány, ez a jelenség. 

A  munkát 2015 novemberében 

kezdtem el, és 2017-ig folyamato-

san fényképeztem. Már a munka 

első szakaszában egyértelművé vált 

számomra, hogy ahhoz, hogy a te-

rekről, magáról a helyről szóljon 

a sorozatom, ahhoz úgy kell fény-

képeznem, hogy a lehető legletisz-

tultabb, kissé kimerevített legyen 

a látvány, kevésbé az emberekről 

szóljon. Ezért egy idő után rájöt-

tem, hogy kifejezetten a jórészt 

ember nélküli enteriőr látványok 

azok, amik érdekelnek.

Építészetileg a művelődési 

épületek jó része nagyon érdekes 

számomra. Lehet mondani egy 

művelődési házra, hogy szép vagy 

nem szép, hogy csúnya, hogy szoc-

reál, rengeteg jelzőt lehet húzni 

rájuk, de úgy gondolom, hogy min-

denképpen érdekesek és nagyon 

változatosak. Mégis rájöttem egy 

idő után, hogy amiket megjelení-

tek a fotóimon, az még csak nem 



56

 w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Nagyítás

Timár Sára

is építészeti megközelítés, hanem 

az atmoszféráját próbáltam átadni 

ezeknek a helyeknek.

Sokan kérdezték, hogy ezzel a 

sorozattal akkor azt akarom sugall-

ni, hogy Magyarországon mind-

egyik művelődési ház így néz ki. 

Ilyenkor mindig elmondom, hogy 

nem, természetesen nem erről szól 

ez a sorozat, hanem egy jelenség 

bemutatásáról, ahol a különböző 

időrétegek a berendezésben, a han-

gulatban, a  tárgyakban egymásra 

rakódnak, és ezt a fotógráfi a esz-

közével vizuálisan be lehet mutatni, 

és egyszerű módon lehet ábrázolni. 

Úgyhogy az első évben kifejezetten 

ezeket a helyeket kutattam, ahol 

a múlt jelenlétét erősen lehetett 

érezni. Ezért ez az egész válogatás 

és munka nem egy olyan céllal in-

dult, hogy akkor én most az összes 

helyet meglátogatom, vagy, hogy 

direkt megyék szerint vagy hatókör 

szerint vagy az intézmény mérete 

szerint válogatok, hanem kifejezet-

ten ezt a jelenséget kerestem, ahogy 

a múlt valamilyen módon tovább él 

a jelenben, és ez a látványban egy-

értelműen megmutatkozik.

Az volt a szerencsém, hogy 

mindegyik intézményben nagyon 

készségesen a rendelkezésemre áll-

tak. Az internet segítségével már 

előre tudtam tájékozódni, mert ma 

már a Facebook oldalakon, webol-

dalakon rengeteg rendezvényről 

tesznek ki képeket az intézmények. 

Így tudtam eldönteni, hogy az én 

szemszögemből az adott hely most 

érdekes-e, bele tudom-e építeni a 

sorozatba.

Tényleg az ország legkülönbö-

zőbb pontjain készültek a képek. 

Teljesen változó, hogy művelődé-

si központról, művelődési házról 

volt-e szó, még agorák közül is van 

benne egy-kettő. A  felújított épü-

letek közül is van benne néhány, 

amely épületek esetében az volt 

a vizuális játék a részemről, hogy 

mennyire lehet ott is olyan pontokat 

találni, ahol ezek a mintázatok, ami 

a régi helyeken mindenhol megje-

lennek; mint a függöny, ugyanaz a 

növény, ugyanaz az asztal, hogy ez 

az agorákban is ott van-e, ugyan-

úgy rendezik-e vissza az új terekben. 

Volt, ahol meg lehetett találni eze-

ket. Van egyfajta szokás vagy min-

ta, ahogyan visszarendeződik ez a 

látvány azért szépen lassan. Nyilván 

nem pontosan úgy, mint a régieknél, 

de lehet rá nyomokat találni. Van, 

ahol pedig tudatosan megőriznek 

az épületből részeket. Gondolom, 

az építészek részéről ez egy tudatos 

szándék, hogy vannak festmények, 

tárgyak, vagy különböző részei az 

épületeknek, amiket meghagynak a 

felújítás után is.

Igazából a szakdolgozatomban 

is ezekre a kérdésekre kerestem a 

választ – ami egy sokkal nagyobb 

kutatást igényelne, de most vala-

hogy be kellett szorítani az időbe 

és terjedelembe –, hogy ha megáll 

az idő, az vajon miért áll meg. Per-

sze ennek gyakran történelmi, gaz-

dasági, anyagi, kulturális oka van. 

De hogy ezen felül van-e a nosztal-

Diploma installáció, fotó Piti Marcell
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giának, van-e a berögződéseknek, 

a  szokásoknak, az emlékezésnek 

szerepe ebben a tárgykultúrában, 

a berendezésben, ahogy használjuk 

a mindennapokban ezeket a kultu-

rális tereket, ez volt a központi kér-

dés számomra.

A  másik kérdés pedig, ami na-

gyon foglalkoztatott, hogy ha fel-

újítás előtt áll egy intézmény, mert 

megkapja a támogatást rá, meg-

vannak a tervek, akkor mi az, amit 

megőriznének a régiből, mi az, amit 

teljes mértékben elvetnének. Vajon 

ezt a régi formát teljes mértékben 

meg kell-e változtatni, vagy van-e 

olyan részlet, amihez az odajárók, 

az intézményvezetők ragaszkod-

nak. A  felújított fehér nagy terek, 

a  letisztultság, a  korszerűsítés per-

sze fontos, de érdekes volt, amikor 

az interjúkat készítettem és többen 

arra hivatkoztak, hogy ha túl steril 

lesz a tér, túl nagy a váltás a lát-

ványban, akkor nem lesz otthonos 

a hely többé. Hogyan fogják akkor 

így visszarendezni, mi lesz a tárgya-

ikkal. Tehát érdekes szempontokat 

meséltek az odajárók erről.

Bár nem az emberek tényleges 

jelenlétéről szól ez a sorozat, egy-

egy ponton szerettem volna, hogy-

ha felvillannának fi zikai valójukban 

is, ezért néhány fotón szerepelnek 

emberek is.

De ettől függetlenül azt gondo-

lom, hogy a képekből nem feltét-

lenül hiányzik az ember. Minden, 

ami a képeken a tárgyakban ott 

van, azok elrendezésében, az tel-

jesen mértékben a használókat is 

megmutatja nekünk.

Törekedtem a vizuális letisz-

tultságra, mivel az elvárás egy 

művészeti egyetemen elsősorban 

a kép felől érkezik, így sokan kér-

dezték, hogy befolyással voltam-e 

a berendezésre, de ezeket a tereket 

nem én állítottam be. Volt, hogy 

kiszedtem belelógó asztalt, széket, 

de természetesen nem én rendez-

tem be a helyszíneket, ezek „talált” 

látványok.

Ilyen értelemben ez a valóság, 

ezért elmondhatjuk, hogy ez egy 

dokumentarista sorozat.

Az intézmények listája, 
ami a végső könyvbe 
bekerült:

A Vértes Agorája, Tatabánya

Babits Mihály Kulturális Köz-

pont, Szekszárd

Bartók Béla Művelődési Ház, 

Miskolc

Bessenyei Ferenc Művelődési 

Központ, Hódmezővásárhely

Budapesti Művelődési Központ, 

Budapest

Béke Művelődési Ház, Várpalo-

ta-Inota

Csepeli Munkásotthon, Buda-

pest

Hunyadi János Művelődési Ház, 

Múcsony-Alberttelep

József Attila Művelődési Ház, 

Rudolftelep

Jó Szerencsét Művelődési Köz-

pont, Várpalota

Kálmán Imre Kulturális Köz-

pont, Siófok

Kertvárosi Bányász Művelődési 

Ház, Tatabánya

Kossuth Lajos Művelődési Ház, 

Csolnok

Kossuth Lajos Művelődési Ház, 

Tinnye

KÖFÉM Művelődési Ház, Szé-

kesfehérvár

Közösségek Háza, Komló

Kőbányai Gyermek és Ifj úsági 

Szabadidő Központ, BudapestKőbányai Gyermek és Ifj úsági Szabadidő Központ, Budapest

Bessenyei Ferenc Művelődési Központ, Hódmezővásárhely
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Kőrősi Csoma Sándor Kőbá-

nyai Kulturális Központ, Buda-

pest

KPVDSZ Művelődési Ház, Ta-

tabánya

Láng Művelődési Központ, Bu-

dapest

Magyary Zoltán Művelődési 

Központ, Tata

Móra Ferenc Kulturális Köz-

pont, Albertirsa

Móricz Zsigmond Művelődési 

Ház, Szentes

Művelődési Ház, Aka

Művelődési Központ, Bonyhád

Óbudai Kulturális Központ, 

Budapest

Olajbányász Művelődési Ház, 

Lovászi

Orlai Petrics Soma Kulturális 

Központ, Mezőberény

Petőfi bányai Művelődési Ház, 

Petőfi bánya

Petőfi  Sándor Művelődési Ház, 

Berhida (Peremarton-gyártelep)

Szakmaközi Művelődési Ház, 

Kiskunfélegyháza

Városi Művelődési Központ és 

Könyvtár, Martfű

VOKE (Vasutas Országos Köz-

művelődési és Szabadidős Egyesü-

let) Batsányi János Művelődési és 

Oktatási Központ, Tapolca

VOKE Egyetértés Művelődési 

Központja, Debrecen

VOKE Művelődési Ház, Kis-

kunhalas

Diplomamunkám végső for-

mája egy könyvterv lett. Mivel 

egy vizuális munkánál, így egy fo-

tókönyvnél is szempont az, hogy 

van egy határ, ami után több képet 

már nem tudunk befogadni, ezért a 

felsorolt helyekről válogattuk ki a 

tanáraimmal a sorozat képeit. De 

ennél sokkal több intézmény volt 

a segítségemre, sokkal több helyen 

jártam, de végül is ezek a képek 

győztek a végső formában.

Még néhány szót szólnék a 

szakdolgozat kapcsán. Kiválasz-

tottam három intézményt, ami 

valamiért a legkedvesebb volt ne-

kem, ezért oda visszajártam, és 

interjúkat készítettem. Az a közös 

ebben a három intézményben, – 

az egyik Zala megyében, a  másik 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 

a  harmadik Veszprém megyében 

található  –, hogy mind a három 

szakszervezeti fenntartásban mű-

ködött korábban. Később mind a 

három intézmény mögül eltűnt a 

fenntartó szerv, és az önkormány-

zat vette át őket. Mind a három 

intézmény körülbelül megépítése 

óta változatlanul áll. Egy-két bú-

torcsere, vagy egy kis festés volt, 

de egyébként nagyjából minden 

ugyanaz, valamint mind a három 

egy kisebb településnek az intéz-

ménye. Arról beszélgettünk az in-

terjúk során az odajárókkal – kü-

lönböző korosztályokkal készítet-

tem az interjúkat –, hogy mi az oka 

annak szerintük, hogy ezek a he-

lyek nem változnak, illetve milyen 

érzelmi kötődésük van ezekhez a 

helyekhez. Tetszik-e nekik mint 

épület, szerintük miért azok a fest-

mények vannak a falon, amik stb. 

Az derült ki számomra, hogy na-

gyon visszás helyzet ez, mert pél-

dául a múcsonyi művelődési ház 

épülete műemlék. Nagyon kevés 

épület kaphatott műemléki védel-

Csepeli Munkásotthon, Budapest
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met a ’45 utáni épületek közül. Ket-

tő művelődési ház volt a legutolsó 

válogatásban tudtommal, az egyik 

a múcsonyi Hunyadi János Műve-

lődési Ház épülete, a  másik pedig 

az inotai erőmű művelődési háza, 

amit szerintem többen ismernek.

Kérdeztem, hogy örülnek-e an-

nak, hogy egy ekkora településen 

mint Múcsony-Alberttelep (ami 

részben bányásztelepülés volt) van 

egy műemlék, ami hatalmas, mo-

numentális, ám nem túl jó állapotú, 

de mint épület nagyon szép. So-

kan azt mondták, hogy nem, nem 

is tudtak arról, hogy műemlék. Az 

intézményvezetést pedig inkább az 

foglalkoztatja, hogy egyáltalán tud-

ják az épületet fűteni. Egészen más 

szempontok érvényesülnek. Lová-

sziban pont fordítva van, ott nem 

műemlék az épület, viszont szeret-

nék, hogy az lehessen, hogy meg-

őrizzék úgy a régi formáját, ahogy 

van. A megkérdezett fi atalok is azt 

mondták, hogy nekik ez fontos, ez 

érték, hogy az ’50-es években épült, 

és olyan a berendezése, amit nem 

látnak máshol, nem látnak a kör-

nyéken. Kérdeztem, hogy ha fel-

újítanák az épületet, és fehér falak, 

letisztultabb terek lennének, mit 

tennének vissza. Nagyon sokszor 

azt mondták, hogy ugyanúgy ren-

deznék vissza, ugyanazokat a régi 

festményeket tennék fel, mindent 

meghagynának. Kérdeztem, hogy 

miért. Azt mondták, hogy azért, 

mert igazából itt nemcsak közös-

ségi tér a művelődési ház, hanem 

kötődik hozzá egy szakma; olajbá-

nyászat, szénbányászat vegyipar, 

ami nagyrészt megszűnt. Az épület 

ezt is jelképezi.

Az idősebbek a fi ataloknak 

gyakran mesélik Lovásziban, hogy 

ez az olajbányászok művelődési 

háza. És ez fontos. Valahogy az ő 

emlékeiknek a tárgyiasult formá-

jává vált maga a hely. Azzal fog-

lalkoztam a dolgozatom második 

felében, hogy mennyire érdekes, 

hogy egy ilyen épület hányféle 

funkciót tölthet be. Nagyon fontos, 

hogy ez is az emlékezésnek a része, 

és ezért sem akarják megváltoztat-

ni. Bár már nincs jelen feltétlenül 

a szakma, már eltűnt a olajbányá-

szat, de még valami megmaradt, 

egy hely, ami erősen emlékezteti az 

adott közösséget a múltra.

Speciális kötészeti megoldással 

készült el a könyvem, jelenleg négy 

példányban, úgy, hogy a fotókat 

felhajtva meg lehet nézni, hogy mi-

kor és hol készült az adott kép. Az 

interjúkat és mindazt, amit össze-

gyűjtöttem a kutatás alatt, egy kis 

füzet formájában sikerült belekötni 

a könyvbe, úgyhogy ilyen formá-

ban prezentáltam a kiállításon. Az 

egyetemen egy hatalmas fotóval, 

pont a csepeli munkásotthonnak 

a felolvasó termében készült és 

életnagyságban kinagyított képével 

installáltam a könyveket – és ott, 

mint egy kis olvasósarokban, lehe-

tett a képeket böngészni.

VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ, Tapolca
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Művelődési Ház, Aka


