












KALAND - Klebelsberg Kultúrkúria  

 
 Amilyen hirtelen jutott eszembe az alább kidolgozott téma, annyira boldog voltam, mikor valóban 
gondolkozni kezdtem a részleteken, témám ugyanis az ófalui Klebelsberg Kultúrkúria, ami több okból is 
közel áll hozzám. Ezek alapja talán a fizikai közelség. Születésem óta Mariaremetén élünk, mindig is 
szerettem ezt a környéket. Óvodám a Kúria szomszédságában áll (bár az ott töltött évek alatt az 
intézmény még csak terveken szerepelt), az innen két utcára fekvő iskolából pedig többször 
látogattunk az újonnan elkészült művelődési házba megemlékezések, versenyek vagy kiállítások 
alkalmával. Az épület tehát gyermekkorom óta meghatározó szerepet tölt be a környék kulturális 
életében, ez azóta sem változott. 

!
A kultúrkúria 2005 nyarára készült el (Kálmán Ernő tervei alapján), a helyszínen előtte Klebelsberg 
Kuno elhagyott kúriaépülete állt, erre utal a jelenlegi épület felső részének régies stílusa. Ezzel 
szemben az alsó épületrész (ahol a főbejárat is található) a modern építészet formáit tükrözi. 
Szerepe egyértelműen a közeli, ám egyre romosodó Petőfi művelődési ház funkcióinak átvétele volt. Azt 
hiszem, a főváros ezen részén valóban nagy igény volt egy modern, sok lehetőséget kínáló kulturális 
központ létrehozására, ami - többéves távlatból figyelve - sikerült is. Mára a környék meghatározó 
intézménye, kiállításoknak, versenyeknek, megemlekezéseknek, koncertek és más egyéb rendezvényeknek 
ad otthont. Sőt, egyfajta közösségi térré is vált, ahol szabadidőnket is hasznosan, kellemes 
környezetben tölthetjük el, ami véleményem szerint igazán fontos, ha a városrész falusias 
környezetére, hangulatára gondolunk, ahol - a kis távolságok miatt is - sokan járnak gyalog, vagy épp 
sok a fiatal, akik a közelben levő iskolákba járnak, s szabadidejüket itt értelmesen, jó körülmények 
között tudják eltölteni. 

!
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A névadó Klebelsber Kuno szobra a 
hátsó udvaron

Ovális kiállítótér A legtöbbet látott homlokzat

Az egykori kúria a felső épületrészA modern alsó épületrészA nem messze található Klebelsberg 
kastély



A kaland fogalma is köthető gyerekkori emlékekhez: már az építkezés alatt sokat jártam erre, mindig 
is érdekelt, hogy mi is lesz azon a területen, ahol korábban gondozatlan kert közepén elhagyott ház 
állt. Több feladat, kihívás erősíti a kalandosság képzetét: gyakran járunk ide programokra akár 
cserkészekkel, mint segítők (koszorúzni, pakolni), akár mint résztvevők, akár pedig mint arrajáró, 
akinek fűtött térre, és egy beszélgetéshez asztalra egy csésze teára, vagy épp a kiállított fotók 
nyugalmára van szüksége. A kalandosságot erősíti az az építészeti megoldás, amivel az építész a 
lépcsőt helyettesíti. A belépés után, a fogadótéren áthaladva furcsa tér fogad minket. Lapos rámpa 
terpeszkedik hosszan az épületben, melynek két karján a felsőbb szintekre, például a nagyterem 
szintjére is eljuthatunk. A feljáró egyik oldalán üvegfal látható, vas karjai között pedig 
latszóbeton elválasztófal kapott helyet, melyben logikus rendszer nélkül nyilások, ablakok vannak 
kialakítva. Kisebb koromban különösen izgalmas volt a rámpán mögöttünk vagy épp előttünk haladókat 
nézni áthajolva az említett nyilásokon. Az elválasztófal egyébként az egyik legnézettebb kiállító 
hely is. Általában helyi művészek (fényképészek, festők, grafikusok) művei láthatóak itt. 

!
Az előbb említett nagyterem egy univerzális előadóterem lépcsőzetessé alakítható nézőtérrel, profi 
színházi berendezéssel, ami megfelel egy jótékonysági gálaest, egy könyv-, vagy filmbemutató, egy 
megemlékezés, vagy akár egy Zorán koncert igényeinek is. !
A tervező különös játékot űzött a szintkülönbségekkel. Az intézmény egyik oldala - ahol a parkoló, a 
főbejárat, két kiállítótér, tantermek kaptak helyet - az előbb említett rámpa mellől érhető el, a 
nagyteremből azonban már a felsőbb udvar felé is fordulhatunk, ez az épület másik oldalának 
meghatározó tere. Az udvaron szabadtéri színpad és játszótér kaptak helyet. Füves és kő burkolat 
egyaránt található itt, ezzel szabad, egészen nyitott teret hoztak létre az alkotók, meghagyva a 
lehetőséget többféle rendezvény lebonyolítására. A hátsó udvarról könnyen megközelíthető az épület 
másik része is, ahol egy kis rejtett udvart is létrehoztak, ezzel különösen szabad hangulatot 
biztosítva az itt megrendezett eseményeknek. 

!
 Az intézmény tehát igen sokoldalú, azt hiszem teljes mértékben kielégíti a művelődési ház 
funkcionális és esztétikai követelményeit. Méltó darabja lett az amúgyis igen rendezett külső második 
kerületi környezetnek.
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A rámparendszer, oldalt beszélgető fülkékkel Természetes fényt biztosító üvegfal a 
parkoló oldalán

A környék legnépszerűbb 
intézményévé vált
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