
61

AZ ÓZDI MŰVELŐDÉSI 
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A pusztulástól az ICOMOS díjig

Az Olvasó rekonstrukciója 2004–2010.
Ózdon 1884-ben alakították meg a Rimamurány 
Salgótarján Vasmű Részvénytársaság Ózdi Gyári 
Felvigyázó- és Munkásszemélyzet Olvasó Egyletét, 
amely hosszú évtizedeken keresztül biztosította a 
közkönyvtári szolgáltatást, az alkotó művelődési 
közösségek működését, a lakosság művelődési le-
hetőségeit. 1895-ben már működött a gyári fúvós 
zenekar, 1896-tól a színjátszó csoport, 1897-től a 
dalárda, 1912-ben már mozifi lmeket vetítettek. Az 
egylet így fogalmazta meg célját: a gyár „felvigyá-
zó- és munkásszemélyzetének csekély anyagi áldo-
zat mellett szellemi és minden tekintetben magyar 
nemzeti irányú működésére, szív és kedélynemesí-
tő társalgásra és szórakozásra alkalmat nyújtani”.

Az Olvasó mint új székház – ma is az akkori, 
megépített formájában álló impozáns szecessziós 
épület – Marschalkó Béla építész tervei alapján, a 
Rima művek költségén épült. 1924. október 19-én 
ünnepélyes keretek között került megnyitásra, ami 
igen jelentős eseménynek számított a település ak-
kori életében. Nagyságára nézve a hazai színházak 
között a hatodik helyen állt.

A különböző hivatalos megnevezésekkel ille-
tett épület megépítésétől fogva a kultúra fellegvá-
ra, s közkedvelt neve ma is az Olvasó. Fenntartója, 
működtetője volt a Vasas Szakszervezet, támoga-
tója az Ózdi Kohászati Üzemek (ÓKÜ). Hivatalos 
neve Liszt Ferenc Művelődési Központ (LFMK) 
volt. Az Ózdi Népművelési Intézmények (ÓNI) 
összevontan működtette a város művelődési há-
zait, könyvtárait, pezsgő kulturális élet zajlott az 
épületben.

A rendszerváltozás, a kohászat és a bányászat 
válsága Ózd történetének legnagyobb krízisét hoz-
ta. A megalakult Ózdi Olvasó Egyesület működ-

tette az épületet szakszervezeti támogatásból, pá-
lyázatokból, s a város támogatásával. Az egyesület 
azonban 1999. január 31-én feloszlással megszűnt. 
Az Olvasót bezárták, az egyesület összes ingó va-
gyonát felélte, pompás csillárjait kivéve csak egy 
lepusztult, teljesen üres házat hagyott maga után. 
Az épület a Kincstári Vagyoni Igazgatóság tulajdo-
nába került, s a hét éven át használaton kívüli, fű-
tetlen épület állaga évről évre erőteljesen romlott. 
Tulajdonjogát 2002-ben kapta vissza a város, s ke-
zelői jogát mi, a mindeközben a város által 1985-
től folyamatosan működtetett Városi Művelődési 
Központ (VMK) kaptuk meg, mint önállóan gaz-
dálkodó költségvetési szerv.

Az 1924-ben átadott épületet 1963–66 között 
újították fel először, legutóbbi teljes külső-belső 
rekonstrukciója 1980–1983 között történt meg. 
A VMK-nak mint lakótelepi művelődési háznak a 
feladatokhoz mérten rendkívül szűkre szabottak 
voltak az építészeti adottságai. A város vezetése 
kiemelt feladatként kezelte a kulturális élet erősíté-
sét. Határozott szándéka volt, hogy a reprezentatív, 
impozáns Olvasó mint többfunkciós művelődési 
központ, regionális szellemi bázis, újra kulturális 
célokat szolgáljon.

Az épület állagáról 2004-ben így írt az Ózdi 
Közélet: „Málló vakolatú falak, áporodott, dohos 
levegő, kosz, olyan, mintha egykor pánikszerűen 
távozott volna valaki. A szabadrablás eredménye-
ként itt mozdítható bútor nem maradt. A ruhatár 
lomtár, a zeneterem, a könyvtár üres, a táncterem 
némán tüntet. Lépteink vészjóslóan kopogtak az 
ürességben, s a kifosztottságban szinte rátapadt 
az ember szeme a csodálatos tükrökre és csillárok-
ra. Páratlanul szépek és árvák voltak.” Szomorú, 
lélekbemarkoló hangulatot váltottak ki sokunkból 
a látottak, s csak tétlen siratói voltunk mi is az egy-
koron fényes múltnak.
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2004 örömteli, ám meglehetősen nehéz tervezési 
évet jelentett. Áprilisban Ózd város polgármestere, 
Benedek Mihály és Dr. Tóth István országgyűlési 
képviselő meghívására Hiller István kulturális mi-
niszter látogatást tett a lepusztult Olvasóban. Re-
ménykedtünk valamennyien, hogy látogatása elő-
segítheti az újbóli funkcióba állítást.

A rekonstrukcióhoz szükséges források meg-
teremtése érdekében Ózd Város Önkormányzata 
döntött „Az Olvasó rekonstrukciója” címzett tá-
mogatás pályázatának benyújtásáról, a saját forrás 
biztosításáról 50 millió forint mértékig, s a jóvá-
hagyott költségek alapján a beruházás összköltsé-
gét 383 millió 191 ezer forintban állapította meg. 
Kétféle terv készült, végül – pénzügyi helyzetéből 
fakadóan – a kisebb összeg, csökkentett műszaki 
tartalom mellett döntött a város.

A pályázati dokumentációhoz szükséges hasz-
nosítási terv elkészítését intézményünk, a VMK 
kapta meg feladatként. Hatalmas papírok, rajzok, 
számítások millió számra, funkciók kiosztása, 
meglévő és új tevékenységek, szolgáltatások, fej-
lesztési elképzelések áthúzva, törölve, újrakezd-
ve… Kihívás, és igazi csapatmunka volt ez a köz-
művelődés, a műszaki csoport, a pénzügy részéről, 
ami a mai napig szükségszerűen ugyanígy zajlik. 
Tervezésre kerültek a majdani beköltözés esetén 
felmerülő költségvetési irányszámok is, s tudtuk, 
hogy a hatalmas épület majdani üzemeltetése je-
lentős többletkiadást jelent majd a korábbihoz ké-
pest. Ugyanakkor éreztük, hogy mind a szakmai, 
mind a technikai létszám kevésnek bizonyul.

Nem volt túl kedvező a helyzet. A 2007-ben el-
fogadott Ózd város közművelődési koncepciójának 
megfelelően július 1-vel létrejött az Ózdi Művelő-
dési Intézmények (ÓMI) – székhelye az Olvasó –, 
összevonásra került a közművelődés, a könyvtár 
és a múzeum. Az ágazaton belül összesen tízfős 
létszámleépítést kellett végrehajtanunk.

Kényszerű döntések, megválaszolatlan kérdé-
sek, sokasodó feladatok – nem indult könnyen a 
rekonstrukció. Ekkortájt akadtak köztünk kétke-
dők is: szabad-e, érdemes-e a városnak ekkora ösz-
szegeket áldozni a felújításba? Vajon mire való lesz 
a megújított épület? – Tudtuk, ez komoly kihívást 
jelent nekünk, közművelődési szakembereknek is: 
a szép külsőhöz társul-e majd megfelelő belső tar-
talom, s lesz-e majd érdeklődő publikum?

A város másik jelentős gondja a VMK épületé-
nek további hasznosítása, illetve továbbra is fenn-
álló üzemeltetési költségének előteremtése volt. 
Sok-sok alternatíva, munkapéldány… Az Olvasó 
székházának rekonstrukciója 2005 júniusában kap-

ta meg a címzett támogatást. Három hónappal ké-
sőbb a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
műemlékké nyilvánította az épületet, ami újabb 
pénzügyi kötelezettségeket jelentett. A Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal – mint építésügyi ható-
ság – engedélyével történhetett minden munkálat, 
beépítés.

Egyfajta fogalommá és érzelmi kérdéssé vált az 
OLVASÓ, a város legjelentősebb helytörténeti ér-
téket hordozó épületének sorsa, mely 80 éven ke-
resztül szolgált kulturális intézményként, s az itt 
élők erősen kötődtek hozzá. Ózd nem visszahozni 
kívánta a múltat, hanem az épület adottságait, rep-
rezentativitását kihasználva a mai kor elvárásainak 
megfelelő hasznosítását célozta meg.

2005. november 8-án került aláírásra a megbízási 
szerződés Benedek Mihály polgármester és a lebo-
nyolító Archinwest 97 Kft. között, amelyet egysze-
rű közbeszerzési eljárás keretében választottak ki a 
műszaki ellenőri feladatok ellátására. Az üzemel-
tető képviselőjeként jómagam kerültem kijelölésre. 
A lebonyolító megállapította: a meglévő tervek 
alkalmasak a beruházási program megfogalma-
zására, pályázat készítésére, de versenyeztetésre, 
illetve kivitelezésre nem. A tervezéssel a Hadas 
Műterem Építész és Művészeti Kft.-t bízták meg a 
2006. február 14-én kötött tervezési szerződésben. 
Rudolf Mihály Ybl-díjas építész irányításával a cég 
az új körülmények és tervek alapján elkészítette a 
költségbecslést, amely lényegesen meghaladta a 
pályázatban foglaltakat, ezért a műszaki tartalom 
csökkentésével kellett működőképes házat tervez-
ni. Nyílt közbeszerzési eljárás keretében 2006 jú-
niusában került kiválasztásra az FK Raszter Zrt. 
mint generálkivitelező. Az önkormányzat – miu-
tán 2006 júliusában további 100 millió forint saját 
forrást biztosított a munkálatokra a következő év 
költségvetésének terhére – augusztusban az FK 
Raszter Zrt.-vel megkötötte a generál-kivitelezésre 
vonatkozó vállalkozási szerződést, bruttó 439 mil-
lió 289 ezer 381 forint összegben. 

A korabeli tervezők kiváló munkáját dicsé-
ri, hogy nem volt szükség szerkezeti átalakításra. 
A cél a helytörténeti értéket hordozó épület jelle-
gének megtartása volt. Arra törekedtünk, hogy a 
lehető legkevesebb építészeti átalakítással tegyük 
alkalmassá a házat a városi művelődési központ 
feladatainak ellátására. A tervben az épület teljes 
felújítása szerepelt, beleértve az alagsort is, mely-
nek rekonstrukciója végül elmaradt. A földszint és 
az emelet valamennyi helyisége viszont megújult.

Megkezdődött a felújítás. Munkaterületként 
2006 júniusában adtuk át az Olvasót a kivitelező-
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nek. Augusztus 16-án el is indult a munka, mely-
nek során a tervező, a lebonyolító, a kivitelező ösz-
szehangolt tevékenységére volt szükség. Leendő 
üzemeltetőként a heti koordinációs értekezleteken 
Hornyák Attila műszaki csoportvezető kollégám-
mal jelen voltunk a felújítás teljes időtartama alatt. 
Azonban nem mindig adhattunk hangot elképze-
léseinknek. Egyrészt azért nem, mert a tervek teljes 
körű megvalósításához mindig kétséges volt a kivi-
telező részéről, hogy elég lesz-e a pénz. Másrészt? 
– nem is tudom. Mintha nem mindig vettek volna 
komolyan bennünket. Nem hitték, hogy tisztában 
vagyunk a szakma szükségleteivel, hogy biztosan 
tudjuk, milyen funkciókat kell majd szolgálnia a 
háznak. Idővel „simultak” és közeledtek az elkép-
zelések. Arra törekedtünk, hogy a későbbiekben 
sehol ne kelljen bontanunk, hogy kerüljön a falak-
ba minden vezeték és csatorna, s hogy a berende-
zések újabb ütemben kerülhessenek beszerzésre.

Az épület műszaki készültsége a terveknek 
megfelelően haladt, ám a pénzügyi nehézségek 
miatt újabb előterjesztések kerültek a testület elé: a 
nem tervezett munkálatokhoz, a műemlékké nyil-
vánításból, valamint a költségcsökkentésből adódó 
feladatok megvalósításához további 289 millió fo-
rint hiányzott, de csak a legszükségesebbek kaptak 
támogatást. Ezzel együtt úgy tűnt, hogy az év utol-
só negyedében, ha csak részleges működtetéssel is, 
de megindulhat az Olvasóban az élet.

Egy hónappal a felújítás befejezése előtt még 
gőzerővel folyt a munka. Készen állt a tető, a külső 
vakolat, a fűtési rendszer, a radiátorok a helyük-
re kerültek, és a Távhő is építtette a hőközpontot. 
Üzemkész volt az ivóvíz- és a szennyvíz-hálózat, 
és döntő részben elkészült a szellőztető rendszer is. 
A színházterem mennyezetének festése, az üveg-
tető felújítása is megtörtént. Kívül még festették a 
homlokzatot, belül mindhárom szinten dolgoztak. 
Az asztalosok folyamatosan helyezték el az új ab-
lakszárnyakat és javították a meglévő tokszerkeze-
teket. (Azóta is sajnáljuk, hogy az ablakok teljes, 
tokkal együtt történő cseréje nem fért bele a költ-
ségekbe. A régi tok és új szárny ugyanis nem tud-
ja biztosítani a szigetelést a széllel, porral, esővel 
szemben.) Készült a melegpadló-burkolás, csiszol-
ták a parkettát az emeleten.

Közeledett a beköltözés ideje. 2007. június 30-án 
megtörtént a műszaki átadás, mely nagy létszámú 
grémium előtt zajlott: az önkormányzat részéről je-
len voltak a pénzügyesek, a műszaki osztály kép-
viselői, a tervező építész, a lebonyolító és műszaki 
ellenőr, a generál kivitelező alvállalkozóinak képvi-
selőivel, és persze mi. Mi, akik úgy éreztük, bárcsak 

most kezdhetnénk az egészet, hiszen mind több és 
több műszaki ismeretet szívtunk magunkba.

Jegyzőkönyvek, üzembe helyezési okmányok 
sokaságát gyűjtötte egybe gazdasági vezetőnk, La-
katosné Kovács Erzsébet. Hosszú lista készült a 
még pótlásként elvégzendő munkálatokra vonat-
kozóan, s persze folyamatosan egyeztettünk bizo-
nyos feladatokat illetően, hogy tárgyát képezte-e 
az adott probléma a megrendelésnek. A majd’ fél-
milliárdos beruházás garanciális javítási kötelezett-
sége bankgarancia vállalásával három év, így azóta 
dossziényi feljegyzés készült. Mára szerencsére 
szinte teljesen sikerült kiküszöbölni a hibákat, a 
kivitelezés színvonala megfelelőnek bizonyult. 
A pénzügyi korlát a kivitelező felé is sok-sok ne-
hézséget támasztott, hiszen a tervező ragaszkodott 
szakmai hitvallásához, elképzeléseihez.

Tervszerű logisztikával, gyors ütemben folyt a 
költözés, szolgáltatásaink csupán rövid időre szü-
neteltek, s kezdtük belakni az Olvasót, terveztük a 
tartalmi tevékenységet. Csupasz terek, de káprázta-
tó látvány fogadott bennünket. A lábazatok, a kár-
pitok bordó–zöld–arany színösszeállítása egyszerre 
méltóságteljes és szemet gyönyörködtető, az épü-
let belsejének meghatározó arculati elemévé vált. 
Eredeti, illetve egyedileg újragyártott csillárok, 
falikarok vonzzák a látogató tekintetét. A folyo-
són meglepő világosság fogad: visszavarázsolták a 
bevilágító ablakot, amely fölé a tetőre üvegpalákat 
helyeztek. Szőnyegezett lépcsők, a földszinten aka-
dálymentes mosdó. A mozgásukban korlátozottak 
korlátlift segítségével jutnak be a földszintre.

A 668 nézőt befogadó színházteremben minde-
nütt szőnyeg, „zöld ruhát” kaptak a székek, angol-
vörös a karfájuk, a faltükrök zöld szövettel borítot-
tak, az ajtókat is zöld szövettel bevonva párnázták 
az önkormányzattól kapott újabb 1,5 millió forint-
ból. Az 1983-as felújítás során fi xált, letakart, ám az 
eredetileg – az országban is egyedülálló – nyitható 
szerkezetű üvegpanorámás bevilágító tetőt kibon-
tották, megtisztították, így a teremben szinte nap-
pali fény van. Ez ugyanakkor akadályként jelentke-
zett a sötétedés előtti előadások szempontjából, így 
beköltözésünket követően ennek a problémának 
a megoldása volt az első feladatunk. Emlékszem, 
Vass Tímea szakmai csoportvezetőnk mennyire 
szorgalmazta ezt, hiszen alig várta, hogy három 
teltházas, bérletes gyermek-előadására fogadhassa 
kis színházlátogatóit. A díszüvegtető takarás végül 
időben (2008 márciusában) elkészült, költségeit a 
bútorozásra szánt összegből kellett lecsípnünk.

2007 nem volt könnyű évünk. Kulturális koncep-
ció, tíz státusz megszüntetése, átszervezés, az ÓMI 
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megalapítása, az új szervezet felállítása és életké-
pes működtetése, a rekonstrukció fi nise műszaki 
átadás-átvétellel, beköltözés és üzembe helyezés, a 
közönség beszoktatása, belső berendezések…

Az ünnepélyes átadásra 2007. augusztus 28-án 
került sor, Hiller István oktatási és kulturális mi-
niszter és Benedek Mihály, Ózd város polgármes-
tere avatta fel az épületet. Október 23-án nyitottunk 
kaput a nagyközönség előtt. Feledhetetlen pillanat 
volt: boldog szorongással éltük meg az első próba-
üzemi napot. S felejthetetlen élmény, öröm, büsz-
keség volt vendégeinknek is: jó volt ózdinak lenni. 
Októbertől folyamatosan vették birtokba a házat 
az alkotó- és előadóművészeti közösségek, s azóta 
számtalan teltházas felnőtt- és gyerekszínházi elő-
adás, ünnepi események, komolyzenei hangver-
senyek, koncertek és gálaműsorok otthona volt a 
színházterem.

Sokáig vett körül minket a bizonytalanság, ret-
tegtünk, költöznek-e velünk a megkopott bútorok? 
A város végül folyamatosan biztosította a belső-
építészeti berendezések fedezetét, melyet szabad 
akaratunk és legjobb szakmai tudásunk szerint 
használhattunk fel, s magunk bonyolítottuk meg-
rendeléseinket, beszerzéseinket. Az irodákba igé-
nyes, de középárkategóriás bútorokat választot-
tunk. Az álom és a földön maradás között nehéz 
megtalálni a középutat. Ma is valljuk: egyszerre in-
kább keveset, de az épülethez méltót – mely majd 
gyarapítható –, nem akartunk egyszerre mindent. 
Helyesen döntöttünk, bár még ma sem mondhat-
juk, hogy befejeztük, amit elkezdtünk. Egy biz-
tos: nem volt hiábavaló a sok-sok töprengésünk, 
egyeztetésünk. Közösen döntöttünk mi, „Olvasó-
sok”, s egyetlen beszerzésünket sem bántuk meg. 
Bár a rekonstrukcióból sok minden kimaradt – az 
alagsor, a Stúdió Mozi, a hűtő-fűtő légkezelés –, 
a külső műemléki környezet, a színpadtechnika 
is csak részben újult meg. Ezek megvalósításának 
forrásoktól függő ütemezését Ózd város kulturális 
koncepciója rögzítette. De nem panaszkodhatunk: 
folyamatosan szépül, gyarapszik a ház.

Számos dolog saját megrendeléssel, lebonyolí-
tással valósult meg: a ruhatári és információs pult, 
a piktogramok, a teljes tükörfal a mozgásművésze-
tiben és a zeneteremben, a tánctermi gyönyörű füg-
gönyök, székek, asztalok, pamlagok, a teljes szín-
padi padlózatcsere, a balett-szőnyeg beszerzése, a 

nézőtéri hangrendszer kiépítése, a fénytechnikai 
fejlesztés, a tánctermi mobil dobogó. Több mint két 
hónapig vezetékes telefon nélkül dolgoztunk, ma-
gunk intéztük ezt is. Elsődleges célunk volt, hogy 
a közönség által használt belső terek kialakítása 
történjen meg a lehető legoptimálisabb módon. 
Az alagsor hatalmas „lovagtermének” gipszkarton 
válaszfalakkal történő leválasztása, a terek funkció 
szerinti kialakítása épp a napokban fejeződött be 
a NORDA-pályázat és a közcélú munkaprogram 
keretében.

2008-ig döntően önkormányzati támogatást él-
vezve, azóta többször a magunk erejéből valósítjuk 
meg elképzeléseinket. A város így is sokat áldo-
zott, s az érdekeltség növelő támogatáshoz tovább-
ra is jelentős önrészt biztosít. Élveztük és élvezzük 
a város és vezetése erkölcsi és anyagi támogatását. 
Ózd 2008-ban Kecskeméten, a Magyar Népműve-
lők Egyesületének Vándorgyűlésén méltán vehette 
át az Önkormányzatok a közművelődésért díjat.

2008-ban – az NKA Műemléki Régészeti Kol-
légium pályázatával – műemléki munkálatokra is 
sor került: elkészült a színháztermi két oszloppillér 
díszítőfestése, a külső homlokzat két sgrafi ttojának 
restaurálása, majd a főbejárati szőnyegmintázatú 
terazzo burkolat rekonstrukciója is. Folyamatosak 
technikai-infrastrukturális fejlesztéseink, mely-
hez a hazai források mellett az EU támogatásait 
is megcélozzuk. Futó projektjeink a TÁMOP Épí-
tő közösségek 1. és 2. köre. Megújult weboldalon 
kínáljuk programjainkat (www.ozdolvaso.hu), s 
reméljük, egyre ismertebbé válunk a szakmában 
országosan is.

Ma az Ózdi Művelődési Intézmények Olvasó-
jának 2500 négyzetméteres, lenyűgöző szecesszi-
ós épülete a térség egyik legszebb, legpatinásabb 
kistérségi kulturális központja.  Gyönyörű tereivel, 
technikai felszereltségével közművelődési tevé-
kenységünkhöz méltó környezetet és megfelelő 
szakmai hátteret biztosít. Miénk a legszebb mun-
kahely, s a legnagyobb öröm számunkra, amikor 
más-más hangok szűrődnek ki a próbatermekből, 
tapsra emeli kezét a közönség, a betérő gyerekek 
és felnőttek sugárzó arcát látjuk.

A rekonstrukció szakmai elismeréseként a Mű-
emlékek és Műemléki Együttesek Nemzetközi 
Tanácsa, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága 
2010-ben ICOMOS-díjat adományozott.


