
Szakmai beszámoló a Betonfalak harmóniája. Salgótarján központjának átépítése című 

virtuális kiállítás megvalósításáról 

 

Salgótarján várossá nyilvánításának 100. évfordulója, a 2022-es év előtt előtti esztendőben az 

NKA Közgyűjtemények Kollégiuma támogatásának köszönhetően megvalósítottuk a 

városközpont átépítéséről tervezett virtuális kiállításunkat.  

A kiállítás képi anyagát szinte teljes egészében a Dornyay Béla Múzeum fénykép-

gyűjteményére alapozhattuk, bár néhány témában szükség volt más gyűjteményi- (helyi megyei 

könyvtár), valamint magángyűjtői anyagra is. A gyűjteményünkből szerepeltetett várostörténeti 

képanyag többsége korábban sem kiállításban, sem más módon nem szerepelt még a 

nyilvánosság előtt. 

A kiállítás megalkotása során is szembesülni kellett az a körülménnyel, hogy a fényképes 

dokumentáció korszak szerinti eloszlása nem egyenletes. Az 1950-es évek átépítéseinek 

dokumentálása jónak mondható, az 1960-as éveké pedig a legteljesebb, leggazdagabb. A 

korszak propagandája nagy hangsúlyt fektetett az elért építészeti eredmények bemutatására, 

ezért nagyszámú fénykép készült a szanálásokról, az új épületek, illetve új városrészek építési 

folyamatáról. Az 1970-es évekből az előző évtizedhez képest már kevesebb fénykép maradt 

fenn (ebben az időszakban a salgótarjáni építkezések lendülete is csökkent), de még megfelelő 

mennyiségű a fotóanyag. Az 1980-as évekre mintha „elfogytak volna” az új beruházásokról 

készült fényképek. Az évtizedben a városközpont legjelentősebb építészeti beruházása az 1982-

1992 közötti ún. nyugati városrész építése volt, de ezen építkezésről szinte egyáltalán nincs 

fotó-dokumentációnk, kölcsönzésre volt szükség. 

A virtuális kiállításnak a hagyományos kiállítással szembeni nagy előnye, hogy azt teljesen 

soha nem kell „lezárni”, további előkerülő fényképek, filmek kerülhetnek feltöltésre, a szakmai 

szövegek pedig tovább bővíthetők új információkkal. 

A kiállítás felépítése a következő. A kiállítás témájának bevezető szövege után röviden 

közöljük Salgótarján általános történetét, majd ismertetjük az átépítés előtti állapotot, az 

átépítés megkezdésének előzményeit. A vásártéri- és a Rokkant-telep című fejezetben 

bemutatjuk azon két városrész építéstörténetét, melyek még az 1950-es évek építészeti 

örökségét tükrözik. Az ipari övezeten belül fekvő két lakótelep közül a vásártéri (1947-1961) 

túlnyomórészt a szocreál építészeti stíluskényszerében fogant, míg a Rokkant II.-telep (1957-

1966) már nem szocreál, de hagyományos téglafalazású, még nem „betonfal”. A Főtér és 

környéke című fejezet a település központi terének 1960-as évekbeli átépítését ismerteti.  A 

korszak fiatal építészei által tervezett, vasbeton technológiákkal kivitelezett épületegyüttes 

Salgótarján legismertebb, leginkább sikerült része, melyet a Magyar Urbanisztikai Társaság 

Hild János-díjjal ismert el 1968-ban. A város egyik legrégibb, a völgyirányú főútra merőleges 

utcája, a Pécskő-utca, melynek átépítése a főtérével együtt zajlott. A Pécskő-utca és 

környékének átépítése szintén igen jól dokumentált, a számos lakóépület mellett itt kapott 

helyet az 1960-1980-as évek során a legtöbb új oktatási intézmény. E terület képanyaga külön 

fejezetet képez. A következő fejezet a városközpont déli részének, egy viszonylag kis területnek 

az építéstörténetét mutatja be. A területen az 1970-es évek elejétől az 1980-as évek végéig épült 

fel az ún. városi fórum, a várost vizuálisan jelölő Garzon-toronyházakkal, az új filmszínházzal, 

a múzeummal és a városházával. Az utolsó történeti fejezetben a városközpont további 



részeinek átépítése kerül bemutatásra. Ebben a részben a fotóanyag kisebb száma miatt 

összevontan több városrészt illetve középületet tárgyalunk. Itt szerepelnek az Arany János utcai 

átépítések (1970-es évek), a Tarján-pataktól nyugatra eső ún. nyugati városrészi építkezések 

(1980-as évek), valamint néhány emblematikus középület (megyei kórház, megyei 

pártbizottság) építéstörténete. A fejezetben röviden, kitekintés jelleggel tárgyaljuk a 

városközponttól távolabb eső nagyobb lakótelepek (Gorkij, Beszterce, Kemerovó) építését. 

A történeti részek utáni „Régen és most” fejezetben összehasonlító képeket lehet megtekinteni 

a város különböző pontjairól az átépítés előtti, átépítés alatti és a mai (2021-es) állapotokat 

összevetve. Vannak két- és háromkomponensű összevetések is. Az építészeti környezet 

változása mellett a leginkább szembeszökő a város mai zöld jellege – a házsorokat már gyakran 

nem lehet látni a sok falombtól. 

Az utolsó fejezetben a város átépítésének filmes feldolgozásait, interjúkat, 

filmhíradórészleteket, építészeti oktatófilmeket láthatunk. 

Salgótarján központja egyes építészettörténeti értékelés szerint a szocializmus építési stílusának 

paradigmája, talán leginkább sikerült épületegyüttese. A város átépítése során alig használtak 

fel típusterveket, az építészek valóban egy új, egyedi tervezésű köz- és lakóépületekből álló új 

várost álmodhattak meg. Remélhető, hogy a közvélemény és nem utolsósorban az 

építészszakma nem a pártállami ideológia manifesztációjaként tekint a városképre, hanem 

megpillantja abban az egyediséget, belátva annak védelemre való jogosultságát. 

Örvendetes, hogy az ICOMOS XXX. Műemlékvédelmi Konferenciát 2021. 09. 30. – 10. 02. 

között Salgótarjánban tartották. A konferencia közönségének a „Betonfalak harmóniája” 

képanyagán keresztül került bemutatásra Salgótarján központjának átépítése. 
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Múzeumpedagógiai hasznosulás 

 

A Betonfalak harmóniája c. online kiállításhoz kapcsolódóan több programot hirdettünk meg 

iskolák számára helyben (iskolai) használatra, illetve múzeumi óra keretében. A visszajelzések 

alapján Salgótarján középiskolái beépítették és folyamatosan beépítik tanrendjükbe 

kiállításunkat, például több pedagógus osztályfőnöki órát használta és fogja felhasználni arra, 

hogy beszéljenek a megyeszékhely átépítéséről, különösen azért, mert 2022-ben ünnepli 

Salgótarján várossá nyilvánításának 100. évfordulóját.  

A salgótarjáni Madách Imre Gimnázium vizuális kommunikáció és médiaismeret órákon már 

használták az online kiállítást a 9. és a 10. évfolyamon. A gimnázium a múzeummal közösen 

szervezett médiaszakköre Salgótarján építészetére, a Hild-díjas városra és a város átépítésére 

fókuszál. Az online kiállítás jó alapot kínál e téma alapos feldolgozására. A diákok egyik 

feladata volt a városfotózás és épületfotózás.  

A Vay Ádám Mezőgazdasági Szakközépiskola diákjai számára - az újonnan felújított 

kisközösségi térben - tartottunk előadást Salgótarján építészetéről az online kiállítás alapján.  

Továbbra is várjuk az iskolákat a Betonfalak harmóniája c. online kiállításunkhoz kapcsolódóan 

szervezett múzeumpedagógiai foglalkozásainkra. Az előzetesen bejelentkezett csoportok azt 

igazolják, hogy van igény erre a kiállításra, mellyel a helyi identitás erősítése is célunk. 

 

Múzeumpedagógiai órák: 
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