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Bencsik János polgármester

Népház – kultúrpalota született
Tatabánya az ország északnyugati régiójában, a Vértes és a Gerecse hegységek ölelésében hosszan elnyúló, több mint hetvenezer
embernek megélhetést és lakhelyet biztosító város. A területén
elôkerült régészeti leletek arról tanúskodnak, hogy az ember, a
legutóbbi háromszázezer esztendô során szinte megszakítás nélkül alakítgatta, formálgatta a táj arculatát. A török hódoltság következtében jórészt elnéptelenedett elôdtelepülések területére
német és szlovák ajkú földmûvesek érkeztek, akik mellé a huszadik század eleji iparosodás idején elôször lengyelek, majd a második világégést követôen görögök is csatlakoztak.
A Magyar Általános Kôszénbányák Részvénytársaság 1894-ben
kezdte meg a város környezetében fellelt szénmezôk üzemszerû
feltárását, melynek következtében Tatabányát a múlt század közepén Európa egyik leggyorsabban fejlôdô ipari térségeként tartották számon. A sorra épülô ipari üzemek nagyszámú munkáskezet is igényeltek, a betelepülô munkások pedig lakásokat, iskolákat, egészségügyi intézményeket. A vállalatcsoport irányítói a
munkaerô megújításának feltételei között a kulturális javakhoz
történô hozzáférést is fontosnak tartották, ezért egymás után
hozták létre a bányamunkások kasztrendszerét is figyelembe vevô intézményhálózatot. Ekkoriban épült meg a munkás-, valamint a Tiszti Kaszinó és a Népház is, mely sokáig egyedüli színtere volt a környékbeliek összejöveteleinek.
Az 1917-ben átadott kulturális intézmény, az elôdtelepülésekbôl – Alsógalla, Bánhida, Felsôgalla – és a Tatabánya névre keresztelt munkáskolóniából kialakuló új közigazgatási egység emblematikus épületévé vált. Átadása óta itt mûködik az 1899-ben
alakult Tatabánya Város Szimfonikus Zenekara, a várossá nyilvánítás – 1947 – óta itt nyert elhelyezést a Bányász Képzômûvész
Kör, és ugyancsak itt próbál és tartja elôadásait 1949-tôl a Bányász Táncegyüttes.
A színházi élet 1964-ben kezdôdött a Bányász Színpad létrejöttével, melynek eredményeként 1989-ben megalakították a Komárom-Esztergom Megyei Játékszínt, amely 1991-tôl Népház-Játékszín néven már kulturális minisztériumi támogatással mûködik, kiérdemelve ezzel a kôszínházi rangot. A színház 1994-ben
vette fel a megyében született, ismert és egyben elismert színésznô, Jászai Mari nevét. A színház fennállása óta közel százhúsz ön-

álló bemutatót tartott, és az elôadásainak száma meghaladja a
háromezret. Célkitûzései közé tartozik, hogy megismertesse a
megye színházpártoló közönségét a kortárs magyar drámairodalommal, illetve a határainkon kívül már nagy sikert aratott, de
Magyarországon még nem játszott világirodalmi alkotásokkal is.
A mûvészetek házaként is mûködô intézmény a város olyan pontjává vált, amely találkozási alkalmat teremt, valamint szakmai segítséget is nyújt az öntevékeny mûvészeti csoportok fejlôdéséhez
és szakmai felkészüléséhez. A Népház rendszeresen ad helyet komoly- és könnyûzenei koncerteknek, képzômûvészeti kiállításoknak és filmklubján keresztül a magasabb mûvészet soraiba illô
filmvetítéseknek. Évszázados mûködésének eredményei között
tarthatjuk számon, hogy Tatabányáról indult világhódító útjára
az Oscar-díjas Szabó István és a honi színházi élet számos ismert
tagja: Kinizsi Ottó, Ladányi Andrea, Murányi Tünde, Nagy Ervin,
Nagy-Kálózy Eszter, Rába Roland, Reviczky Gábor, Tunyogi Henriett.
A Népház épületét az elmúlt közel száz esztendô során több alkalommal is felújították. Az átalakítási munkálatok rendszerint a
tevékenységi kör bôvülésével járó elvárásokhoz igazodtak. Miután a hivatásos színházi élet csak az önkormányzatiság hajnalán
vette kezdetét, a legutóbbi – 1979-ben elvégzett – átépítési munkálatok során a legkevésbé sem vették figyelembe a professzionális színjátszás igényeit. Miután az elmúlt másfél évtized során sikeresen megújult a város gazdaságszerkezete, a város önkormányzata elindította a kulturális- és sportlétesítmények tervszerû
fejlesztését is. A város emblematikus épületének, a Népháznak,
bôvítéssel egybekötött felújításával, egy olyan kulturális központ
létrehozása volt a cél, melynek színháztere változatosan képes eltérô játéktereket igénylô elôadások létrehozására, és ahol lehetôség van nagyszámú résztvevôvel zajló konferenciák, bálok és
koncertek megtartására is. A fejlesztés során megvalósult az épület külsô és belsô átalakítása, akadálymentesítése. Fontos szempontként érvényesült a régi és az új épületrészek homogenitásának biztosítása. Az évtized egyik legnagyobb helyi beruházását a
központi költségvetés negyven százalékban támogatta, a fennmaradó rész helyi forrásból történô biztosítása, Tatabánya város
kultúra iránti elkötelezettségét bizonyítja.
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SZÍNHÁZÉPÍTÉSZET

A tatabányai Népház –

Jászai Mari Színház
rekonstrukciója
A nagy tradícióval rendelkezô bányászváros patinás közmûvelôdési intézménye
a Népház ismét megnyitja kapuit. Négy év kemény munkájával, 3,8 milliárd forint
költséggel kívül-belül megfiatalodva, kibôvítve elkészült a kultúrpalota. Az itt
mûködô Jászai Mari Színház új színpadot, üzemi területet kapott, nézôtere többféle
esemény lebonyolítására alkalmas. Az impozáns épületben kapott helyet a Városi
Könyvtár, a Tatabányai Szimfonikus Zenekar, számos táncegyüttes, képzômûvészeti
és egyéb szakkör. Az összetett funkciójú épület felújítása komoly kihívást jelentett.

Építészeti tervezés
Építéstörténeti elôzmények:
Az 1891-ben kutatási és kitermelési jogot
szerzett Magyar Általános Kôszénbányászati
Rt. (MÁK Rt.) történelmi léptékben, máig hatóan megváltoztatta, meghatározta a Tatai
(szén)-medence sorsát, mely az elmúlt századfordulón a legdinamikusabban fejlôdô
ipari körzetté vált.

Ennek a folyamatnak az eredményeként
„született” 1947-ben a mai Tatabánya is,
mely az egykori szomszéd bányatelepülések
(Bánhida, Alsó- és Felsôgalla, Tata-bányatelep) egyesülésébôl jött létre. Nem véletlenül
– épp a „Népház” színháztermében tartották
az egyesülést kimondó küldöttgyûlést –, hiszen ez a ház volt már akkor is a legnagyobb
nyilvánosságot befogadni képes középület a
környéken.

A MÁK Rt. a szénkitermeléssel egyetemben folyamatos infrastrukturális, intézményi
hálózatrendszert épített ki – (bányászkolóniák, iskolák, kórház, egészségház, sporttelep)
Tiszti Kaszinó, Népház.
Ez utóbbi kettô szolgált az itt dolgozó bányatisztviselôk és bányamunkások részére
szabadidôs, kulturális központként, helyet
adva a szervezett és önszervezôdô csoportoknak, eseményeknek.
A MÁK Rt. jól szervezett, nagy önállósággal rendelkezô „vállalatbirodalom” lehetett a
maga idejében. Erre enged következtetni,
hogy a Népházat 1913–17 között – gyakorlatilag az I. világháború alatt – tudták felépí- ➤
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➤ teni, befejezni a háborús szükségállapot elle-

nére.
Saját mérnöki tervezôirodát is tartott fenn
a MÁK Rt. – részben ez is oka lehet, hogy az
épület eredeti tervezôjének a neve nem maradt fenn egyértelmûen az utókor számára.
A Népház kastélyszerû épületének tervezôi
körül több a bizonytalanság. Így két név,
Tooth Gyula és Nádler Róbert1 (1858–1938)
neve vetôdött fel.
Az épület 1948-ig állt a MÁK Rt. irányítása
alatt. Volt benne könyvtár, zene- és táncterem; valamint mozi is mûködött a színházi
nézôtéren.
A jelenlegi színházi státus gyökerei valahol
– az egykor virágzó – mûkedvelô elôadások
és amatôr színházi mozgalom, bányász szín-

házban helyet kapó tevékenységek köre,
ezeknek újabb és újabb épületrészek, épületszárnyak hozzáépítésével, átalakításával igyekeztek helyet adni. (Ennek eredményeként
egy önmagát gúzsba kötô épületkonglomerátum keletkezett, mely különösen a színpadi üzem munkáját nehezítette).
Így az 1930-as években az akkor fénykorát
élô mozi részére kellett a szükséges funkcionális átalakításokat elvégezni (bauxitbetonból), míg az 1950-es években a néptáncmozgalom számára épült táncterem a szükséges kiegészítô helyiségekkel.
A sorban harmadik, nagy átalakítási munkálatok 1975–79 között történtek, az Országos Szénbánya Tröszt helyi tervezôirodájának építésze, Kesserû Kálmán vezetésével. Az
akkori fejlesztések indították el a mai színházi léthez vezetô folyamatot.2
Az azóta eltelt negyedszázad törvényszerûen megérlelt, indokolttá tett egy újabb
felújítási-bôvítési ciklust, hiszen az erkölcsi-fizikai elhasználódáson, elavuláson túl a mai
kor elvárásainak, változásoknak is meg kell
felelni a város (s a megye) vezetô kulturális
intézményének.

A nézôtér az 1920-as években

A nézôtér az 1930-as években

A tervpályázattól a megbízásig

Tervpályázati látványterv

játszó körök idejéig nyúlnak vissza, melyet
1982-ben az Orpheusz Színház, 1984-ben a
Deszka Színház/Bányász Színpad nevek fémjeleztek, majd 1994-ben a teljes körû színházi jog, rang elnyeréséhez a Jászai Mari Színház alapításához vezetett.
Jelenleg az épület az alábbi kulturális tevékenységek számára ad helyet:
1. „Jászai Mari Színház” (1994) mint önálló repertoár és befogadó színház
2. „Tüske Színpad” (1988) két korcsoportos amatôr, drámapedagógiai képzést is adó
csoport
3. Városi Könyvtár (1950) gyermek és felnôtt könyvtári részleggel
4. Táncegyüttesek: Bányász- (1949),
„Öregtáncos”-, Jazz / Show formációs tánccsoport
5. Tatabányai Szimfonikus Zenekar (1898)
6. Képzômûvész Kör (1947) Bányász-, Fantázia Mûhely Gyermek és Ifjúsági Képzômûvész Kör.
Számukra kellett optimális elhelyezést,
kedvezô környezeti kapcsolatokat, megjelenést biztosítani adott térbeli, geometriai és
költséghatárok között.
Az idôk folyamán folyamatosan bôvült a
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Ezt a helyzetet felismerve, a Népház és a város vezetése – több lokális építészeti problémát kezelô tervváltozat után, – átfogó épületrekonstrukcióban, bôvítésben és környezetrendezésben látta a megnyugtató megoldás útját.
E célból – és a minél több tervváltozati javaslat megismerése céljából – országos, nyílt
építészeti tervpályázatot írtak ki (2003). Ezen
a pályázóknak kiírói tervezési program alapján két változatban („ideális” és „szûkített
program”) kellett pályázataikat benyújtani.
(Így az „idealizált maximum” nagyobb alapterületen még tartalmazott önálló koncerttermet hangstúdióval, nagyobb könyvtárat,
különálló mûhelyházat szabadtéri színpaddal, térszint alatti parkolót stb.)
A tervpályázati helyezésünk s az azt követô
kiállítási prezentáció alapján nyertük el a tervezési megbízást.
Ezt követték a szokásos tervezési fázisok:
így a megvalósíthatósági tanulmányterv
(2004) a címzett támogatás elnyeréséhez, az
elvi építési engedélyezési terv (2004), építési
engedélyezési és bontási engedélyezési tervek (2005), tenderterv (2006) a kivitelezôi
közbeszerezési eljáráshoz, bontási és kiviteli
tervek (2007) heti kivitelezôi kooperációk,
tervezôi mûvezetések (2007–08).
A folyamat során az építési engedélyezési
fázisban jutottunk el – a címzett támogatás
összegének ismeretében – az „ideálistól” a

A Népház 1930 körül

A Népház az 1950-es években

megvalósítható „optimum” alapterület véglegesítéséhez.
Ezt a késôbbi fázisokban további anyaghasználati, belsôépítészeti, épületfelszerelési,
színháztechnológiai „optimalizálások” követték.

Tervezési célkitûzések:
Az új, átalakítandó épület tervezéséhez az
alábbi célok megvalósítását tûztük ki:
A parkerdôs környezetben biztosítani az
elôírások szerint szükséges gépkocsiparkolóhelyeket, a tûzoltási felvonulási területet és
körbejárhatóságot. A közönségforgalmi bejáratok méltó kialakítását így, az utcaszinti környezettel szorosabb fôbejárati megközelítést,
közönségforgalmi „rávezetést”, – változatlan
helyen, kedvezôbb környezeti installációt

Színházépítészet
biztosítani Varga Imre Orpheusz-szobrának,
mely a fôbejárat elôtt kialakuló színházi elôtér, találkozó-várakozó hely – „piazza” – szerves részét képezi. (Ez sajnos nem sikerült maradéktalanul, mivel a szobrot szándékunk ellenére a helyszínrôl eltávolították.)
A „helyi védelem” alatt álló, meglévô, eredeti épületrészek formajegyeibôl kiindulva
biztosítani az épületegyüttes építészeti homogenitását, egységes építészeti stílusát.
A meglévô, eltakart, – illetve visszaállítható
– karakterisztikus épületbelsôk újbóli megjelenítése (boltozatos nézôtér, elôcsarnok galéria-födémáttörések).
Mindezek a hagyományos és korszerû
színjátszás technikai, geometriai igényeinek
flexibilis biztosításával a nézôtér többcélú
használhatóságával (sík és lépcsôzött emelhetô padozat), a színpad és a nézôtér közötti proszcéniumnyílás „eltüntetésével” – új,
markáns zsinórpadlás – új üzemi és egyéb kiszolgáló területek építésével készüljenek.
A kiemelt, új játszóhelyek (nagyszínpad,
kamaraszínház, tánc- és próbaterem) elhelyezkedése olyan legyen, hogy azok sem
akusztikai, sem közönségforgalmi, épületszakaszolási szempontból ne zavarják egymást.
A népházi funkcióhoz kötôdô egyéb (tánc,
zene, képzômûvészet) és könyvtári, közmûvelôdési funkciók igényeinek kielégítése oly
módon, hogy a szükséges helyiség-, területi
igények kettôzését elkerüljük.

Mindezek a fogyatékkal élôk számára is fizikailag elérhetôk, megközelíthetôk legyenek
(melyhez rámpák, felvonók, mozgássérült
WC-mosdók kiépítése szükséges).
A fentiek összessége – a népházi, könyvtári mûködésbôl is adódóan – tegye lehetôvé
az úgynevezett „nyitott” vagy „nappali-színház” mûködtetésének lehetôségét.

Építészeti kialakítás:
A tervezett épületkomplexum az alábbi épületrészek összefüggô rendszerét alkotja.
A) Meglévô és megmaradó, eredeti (1917)
fejépület:
Az eredeti eklektikus karakter megôrzésével
homlokzata felújításra került, és kiegészült az
alagsori fôbejáratot is magában foglaló támfalas/díszlépcsôsoros elôépítménnyel, a piazzabejárattal. Alaprajzilag – statikai megerôsítésekkel visszaállított – galériás födémáttörésekkel módosult (alagsor + földszint + elsô
emelet + padlástéri légtechnikai gépház). Három szinten elôcsarnokok, ruhatárak és
WC/mosdó blokkok, könyvtári funkciók,
emeleti kisbüfé – teraszkapcsolattal – létesült.
A meglévô földszinti fôbejárat s az épület
utcaszint feletti mintegy 6 méteres „különállását”, új alagsori elôcsarnok-megnyitással és
az épület elôtti lépcsôs-rámpás dísztér: piazzakialakítással tettük közelibbé, s a megközelítést alternatívvá, a mozgáskorlátozottak
számára is használhatóvá.

Így, a piazzáról nyíló új utcaszinti bejárattal egy szakaszolható – bérbe adható –, rendezvényekre, kiállításokra alkalmas alagsori
épületegység jött létre (pénztár/közönségszervezés – elôcsarnok – ruhatár/WC-mosdó
csoport – többcélú elôadóterem – felvonó
térsorral). A nézôtér alá benyúló elôadóterem akusztikailag zárt vasbeton dobozban
kapott helyet.
A fejépület új alagsori és meglévô földszinti bejáratain – alternatív módon – juthatnak a
látogatók a földszinten és elsô emeleten elhelyezkedô, új galériával bôvített Városi
Könyvtárba (felnôtt és gyermek szekció, digitális részleggel kiegészítve). Az ehhez szükséges kiszolgáló egységek mind az alagsorban,
mind a földszinten és elsô emeleten is megtalálhatók. (Mûködtetése üzemeltetôi döntéstôl függ.) A könyvtár nappali mûködéséhez is használható az elsô emeleti színházi
„kis büfé” terasszal.
Szabó György: „Jászai Mari” (2000) szobrát
gyakorlatilag az eredeti helyén, a földszinti
elôcsarnokban állítottuk vissza.
B) Meglévô, megmaradó eredeti (1917)
vasbeton dongaboltozatos nézôtéri épületrész.
Ennél az épületrésznél fokozottan törekedtünk az eredeti karakteres megjelenés visszaállítására, nemcsak formai egyedisége, hanem a vasbeton héj dongaszerkezetének
➤
ipartörténeti értéke okán is.

Hosszmetszet

I. emeleti alaprajz

–I. szinti alaprajz

Földszinti alaprajz
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A jobb láthatóság/hallhatóság érdekében
a színpad felôli végén egy oszlopköznyi egysége (kb. 4,5 m) elbontásra került, ezáltal a
nézôtér rövidült. A többi, megmaradó rész
az eredeti megjelenés mai „továbbgondolásával”, az emelhetô padozatú, variábilisan
használható nézôtérré alakítás céljából módosult. Ezért a nézôtéri hossz-fôfalak alapjának injektált megerôsítésével és a belsô oldali, sarok-merev vasbeton „medence”építésével volt biztosítható a változtatható padlószintû nézôtér kialakításához szükséges, nézôtér alá süllyesztett szcenikai manipulációs
tér.
További köpenyezések készültek a nézôtéri felmenô falakhoz illetve falpillérekhez a fiókboltozat-sor alatti falnyílásmezôk kibontása során.
Ezáltal, a boltozatos nézôtér két oldalán
adódó fiókboltozatos erkélysor (színpadvilágítási pozíciók) megnyitásával tovább javult
a színházterem akusztikai hangelnyelô képessége is, valamint kialakult a nézôtér szimmetrikus, kétoldali (földszinti és alternatív, félemeleti „bütüs”) megközelíthetôségének lehetôsége.
Mindegyik pilléres boltozati sávban kazettás, áttört mellvéd, pillérközökben belsôépítészeti falburkolat, a pilasztereken lazúros
márványfestés készült, sajátos, „palladiánus”
megjelenést eredményezve. Mindezek kialakításánál, színezésénél azt is figyelembe kellett venni, hogy a nézôtérnek nemcsak színházi elôadások, hanem más rendezvények –
így bálok, konferenciák – befogadására is alkalmasnak kell lenni.
A nézôtér alternatív, térszínpadi felhasználhatóságának igénye miatt a – dongaboltozatos vasbeton héj – mennyezet fölött,
gyakorlatilag egy nézôtér feletti zsinórpadlás
épült. A dongaboltozattól független, oldalfalakra kiváltott acél keretgerendás, U acél
rács járófelülettel. Itt lettek elhelyezve a
ponthúzó gépek, valamint ide lettek felfüggesztve az ellenívû világosító hidak és hangvetô panelek.
C) Az 1972-es rekonstrukció által épült
délnyugati épületszárny:
Az épületszárny felmenô szerkezete alapés pillérmegerôsítés mellett, további szerkezeti átalakításként, új földszinti és I. emelet
feletti födémezést kapott. Így használhattuk
ki optimálisan a meglévô épület tömegét.
A meglévô ferde tetôsík átépítésével a kialakuló új hajlásszögek a meglévô fejépület tetôsíkjaihoz igazodnak. A két végén „visszakontyolás”, valamint raszterenként álló tetôablakok készültek a harmonikusabb tetônézet, homlokzat érdekében.
Ez az épületszárny alaprajzilag, homlokza-
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Fotó: Dallos István

Színházépítészet

Mûvészbejáró a színpadtorony visszahúzott, kiemelkedô tömbjével

tilag átépült. Földszint + elsô emelet + padlástér kialakítású. A földszinten foyer, kívülrôl
is megközelíthetô kávézó + terasz, az elsô
emeleten (az eddig szétszórt) igazgatósági,
adminisztrációs irodák, a padlástérben központi jelmez és kelléktároló, légtechnikai
gépház található.
A kávézó, önállóan, teljes napszakban is
mûködtethetô, közvetlenül a parkból is megközelíthetô. Irodalmi estek, ankétok rendezésére is alkalmas, mivel szervesen kapcsolódik
a színpad közeli szeparált színészváróhoz is.
D) A teljesen elbontott, régi épületrészek
helyén épült új épületrész:
A professzionális színjátszás követelményeit figyelembe véve, radikális beavatkozásra
volt szükség a színházüzemi, kiszolgáló területek biztosítása érdekében. Az elbontott
(proszcéniumnyílás, „füles- vasfüggönyház”
mögötti) üzemi rész – több építési ciklusban

– mindig az elôzôekre épülô, épületkonglomerátum volt. Ezek az épületrészek az újabb
átépítésnél már csak gátolták volna a további bôvítéseket, fejlesztéseket, ezért teljes elbontásuk mellett döntöttünk.
Az átépítés elôtt az épület nem rendelkezett zsinórpadlással, így nem volt igazán alkalmas a klasszikus színházi repertoárdarabok játszására. Ez az önálló, ígéretesen fejlôdô saját társulat és a meghívható vendégelôadások számára is szûk mozgásteret jelentett.
Ezen túl, a mûködéshez szükséges összes
járulékos játszó és próbahelyet, üzemi, kiszolgáló területet újra kellett fogalmazni. Ennek
eredményeként (szerkezetileg és akusztikailag is elônyös) dilatációval kettészelt új épületrész készült, mintegy a fejépület (A) pandanjaként az épület hossztengelyére illesztve. Így az elsô, magasabb tömegben a szín-

Színházépítészet
padtorony – melyben a színpad, az alsó színpad, a zenekari árok és a zsinórpadlás
(3 munkakarzat szinttel) található. Ehhez simul az alacsonyabb, oldottabb tömegû
(–2, –1 pinceszint, földszint + 4 emelet + tetôteraszok) épületrész.
Ebben további önálló és kiszolgáló területegységek: dupla légterû díszletmûhely, oldal- és hátsó színpad, kamaraszínház és próba- és táncterem, rajzszakköri helyiségek, öltözôk, színészbüfé, tetôteraszok foglalnak
helyet. Díszletemelô biztosítja a díszletmûhely – hátsó színpad – próbaterem közötti vertikális kapcsolatot.
Ezáltal a színházépület hossza is csökkent,
a hátsó kertben helyet felszabadítva az elôírások szerint szükséges parkolónak.
Az épület függôleges irányú, de az épület
hosszával arányos növelése a színpadtoronynyal, karakteresen színházszerûvé változtatta
az oldalhomlokzatokat és az épülettömeget.
E) A meglévô nézôtér északnyugati oldalán épülô keskeny, oszlopsoros épületszárny:
Földszint + elsô emelet kialakítással. Földszinten foyer (ezáltal vált két oldalról is megközelíthetôvé a nézôtér), emeleten digitális
könyvtári szárny kiegészítéssel.
A Kamaraszínházhoz vezetô, „pengetetôvel” összefogott oszlopsor az épülettel egy
intim, kis udvart képez, mely alkalmas lehet
szabadtéri események, rendezvények befogadására is.

Építészeti koncepció:
Az átalakítandó – „helyi védelem” alatt álló –
épület tervezésénél az egységes építészeti
stílusra törekedtünk. Így a meglévô, eredeti
épületrész karakterisztikus épületelemeit, forma- és arányrendszerét is figyelembe vettük
a továbbtervezésnél. Nem szándékoztunk
„eredetinek látszó” hozzáépítést, viszont
hangsúlyosan mai (divatos) kiegészítést sem
tervezni.
Ehelyett átmenetet igyekeztünk képezni az
épület eredeti fôhomlokzata és új véghomlokzata között. A zökkenômentes átmenet
érdekében a ’70-es évekbeli épületszárnyat
(C) „manzárdosítással hozzászabtuk” a meglévô épülethez, visszahúzott nyaktagidomok

képzésével, építéstörténetileg jól olvasható
homlokzati tagolást igyekeztünk képezni.
A hármas oldalhomlokzati tagolás utolsó,
új eleme; a színházüzemi keresztszárny disztingváltan igyekszik kapcsolódni az elôzôekhez, fölvállalva az új színpadtorony tömbszerûségét.
Környezetrendezési építményként – mint
épület kezdôeleme – fontos kiegészítôje
mindezeknek a fôbejárat elôtti, a terepszint
különbséget is leküzdô, lépcsôzött, támfalas
kis teresedés.
Épületbelsôkben az eddig eltakart vagy
megszüntetett épületrészek mai igényekhez
igazított „visszaállításaival” igyekeztünk bemutatni az épület eredeti karakterét. Így, az
elôcsarnok galériás födémáttöréseinek helyreállításával, dinamikusabb átlátások, elôcsarnoki hangulat biztosítható. Az eredeti
dongaboltos nézôtér mai akusztikai, világítási szempontokat is figyelembe vevô rekonstrukciójával – így a fiókboltozatok adta
lehetôséget kihasználva – a világosító-hangosító erkély megnyitással, a dongaboltozat
„ellenívû” többcélú (általános és szcenikai
világítás, akusztikai felület) lamellasor befüggesztésével egyedi, variábilis színházi, zenekari, konferencia- és bálterem alakítható ki,
az egykori puritán hangulat érzékeltetésével.
Ehhez illeszthetô megoldásokkal készültek
a kiemelt közönségforgalmi terek (ruhatárak,
büfék, kávézó).
Homlokzatképzéshez jellemzôen vakolt,
kôburkolat és kézi vetésû nyerstégla burkolat
készült. A megmaradó eredeti tagozatos vakolt épületrészek hûen helyreállítottak a
szükséges kiegészítésekkel.
A színpadtorony-homlokzat a szélsô falsíkokból visszahúzott, kiemelkedô tömbje idôálló, tömör, rusztikus kézi vetésû téglával
burkolt, teli fugázva, tömör, fagyálló téglamodul méretû fûrészelt téglaidomokkal
„csipkézett”. Azért, hogy tömege ne emelkedjen súlyosan az épület fölé, fakó, világos
színû téglaburkolat készült. A fémlemez borítású, perforált, nagy kiülésû párkány, a Nap
járásának megfelelôen fénycsíkokkal teszi oldottabbá a színpadtorony tömegét, melyek
az esti órákban megismétlôdnek a perforáci-

Mûszaki paraméterek
Hasznos alapterület
Elbontott épületrészek
Új épületrészek
Színpadnyílás mérete
Zsinórpadlás magassága
Nézôszám
nagyszínház, „hagyományos” nézôtér
nagyszínház, „alternatív I.” nézôtér
nagyszínház, „alternatív II.” nézôtér
kamaraszínház

átépítés elôtt

átépítés után

4 300 m2

6 930 m2

11,80x5,40 m
7,30 m

15,00x8,00 m
20,90 m

449 + 51 fô
–
–
95 fô

400 fô
305 fô
225 fô
90 fô

–1000 m2
+3630 m2

ókba süllyesztett rejtett hatásvilágítással. Ezáltal az esti várossziluett is egy „jellel” lett
gazdagabb.
Lakatos László – Tóth Károly
felelôs építésztervezôk

1 Az utóbbiról találhatók adatok a Pallas Nagylexikonban, valamint a Magyar Életrajzi Lexikonban
(1000–1990)
2 Az átépítés tervezése 1975–76, kivitelezése 1976–79
között történt. Tervező és kivitelező: Tatabányai
Szénbányák Tervező Irodája ill. Építészeti Üzeme.
Beépített alapterület: 4840 m2, az épület kubatúrája:
35 520 m3. Színházterem nézőtere 495 fős, kamaraszínház 100 fős, hangversenyterem 90 fős. Belsőépítész: Geblusek A. akusztikus: Kotschy A. (ÁÉTV)

Tervezôk
Építészet:
Lakatos László, Tóth Károly
Építész munkatársak:
Andócs László, Kelemen Zsolt,
Mózes Péter, Petô Melinda, Zádor Edina
Belsôépítészet:
Schinagl Gábor
Tartószerkezetek:
Gurubi Imre, Mikó Balázs, Hegyi Béla
Épületgépészet:
Unger Tamás, Salamon Katalin,
Mátéfi Csaba
Épületvillamosság:
Rajkai Ferenc, Robákné Nagy Beáta
Színpadgépészet:
Strack Lôrinc
Színpadvilágítás:
Gebei András
Akusztika:
Kotschy András
Forgalomtechnika:
Csernai Éva, Szabó Miklós
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Színházépítészet
Az emeleti büfé

Tata megyei jogú város önkormányzata a
Népház felújítására, rekonstrukciójára több
alkalommal pályázott állami forrásokra: címzett támogatásra. Az ötlettervek, tanulmánytervek alapján 2005 szeptemberében a címzetttámogatás-igényünket a kormány elfogadta és támogatásban részesítette. A tanulmánytervek alapján a támogatás mértéke
1,5 milliárd forint volt, a becsült beruházás
összköltségének mintegy felét tette ki. 2006ban a rendelkezésre álló részletesebb dokumentációk alapján további források megteremtése vált szükségessé. Ennek érdekében,
az önkormányzat céljellegû decentralizált pályázaton (CÉDE) is részt vett. A decentralizált
pályázaton 4 millió forint vissza nem térítendô támogatásban részesült a projekt. Az önkormányzat közgyûlése a beruházás finanszírozása érdekében, a kiegészítô önrészt vállalta.
A továbbtervezés érdekében tervpályázatot írt ki az önkormányzat, mely a generáltervezô kiválasztását célozta. Az elsô díjas tervpályázat készítôi elnyerték a megbízást. 2006
szeptemberében az Amphy Antis Építésziroda Kft.-vel a tervezôi szerzôdés aláírásra került. A generáltervezô elkészítette az engedélyezési tervdokumentációt, mely tervek 2006
folyamán jogerôre emelkedtek. A tervezô kiválasztásával párhuzamosan megtörtént a le-

bonyolító – mûszaki ellenôr kiválasztása is.
A közbeszerzési eljárást követôen a Fôber
Zrt.-vel a beruházás lebonyolítására, a mûszaki ellenôri feladatok ellátására szerzôdést
kötöttünk. Az engedélyeztetési tervdokumentáció továbbtervezése tenderterv szinten
a lebonyolító közremûködésével elkészültek.
A tendereztetés több alternatíva kidolgozásával zajlott le. Az összességében legkedvezôbb ajánlatot a Magyar Építô Zrt. tette.
Az önkormányzat a nyertes pályázó ajánlatát
elfogadta, és a generálkivitelezésre a vállalkozói szerzôdést 2007 márciusában megkötötte. Ezzel a kivitelezés elindult.
A kivitelezéssel párhuzamosan a kiviteli tervek szolgáltatása folyamatosan történt. A megkötött vállalkozói szerzôdés összege 3,1 milliárd forint, a kivitelezés befejezési határideje
2008. június 30. volt. Az idôközben felmerült, elôre nem látható körülmények a vállalkozói szerzôdés módosítását eredményezte.
A szerzôdés módosítására 2008. július elején
került sor. A módosított szerzôdés a befejezési határidôt 2008. december végére határozta meg, az ellenszolgáltatás – beruházás értéke 3,8 milliárd forint. Jelenleg a beruházás
használatbavételi eljárás lezárásának stádiumában van.
Lukács Tamás
beruházási irodavezetô

KEMO 3000 ALUSPEC
PROFESSZIONÁLIS, TELESZKÓPOS NÉZÔTÉRI RENDSZER

ALUMÍNIUM ÖTVÖZET A KÖNNYÛ, JÓ MEGOLDÁS!
KIZÁRÓLAG HAZAI MUNKAERÔ TERMÉKE!
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A beruházás fôbb adatai

Színházépítészet

A Városi Könyvtár elhelyezése két szinten

A Kamaraszínház
bejárata

Építôipari kivitelezés
A Népház felújításának megrendelôje és beruházója a Tatabányai Önkormányzat. A tervezéssel az Amphy Antis Építészirodát, a
mérnöki, mûszaki ellenôrzési tevékenységgel
a Fôber Zrt.-t bízták meg.
A generálkivitelezôi feladatot a Magyar
Építô Zrt. közbeszerzési pályázaton nyerte el.
2007. március 8-án írtuk alá a generálkivitelezôi szerzôdést. A munka befejezésének a
szerzôdés szerinti határideje 2008. december
31. Az elkészült épületet a Jászai Mari Színház veszi át, a mûszaki átadás-átvétel január
elsô napjaitól folyamatban van a betanításokkal együtt, február hónapban befejezôdik. A mûszaki átadás során a helyiségeket
leltár szerint adjuk át a színház dolgozóinak.
Ezzel egy idôben kerül sor a hiánypótlások elvégzésére.
A Magyar Építô igen széles és színes referencialistáján mindeddig színházépítés nem
szerepelt. Már a közbeszerzési pályázatunk
kidolgozásakor bevontuk a Színháztechnika
Kft.-t, velük már az elsô perctôl fogva együtt
dolgoztunk. A színpadvilágítási és hangtechnikai munkák elvégzésére versenytárgyalást
írtunk ki. Erre két cég adott be pályázatot.
Közülük annak alapján választottunk, hogy
az önkormányzat és a színház melyiknek a
felkészültségét és ajánlatát tartotta jobbnak.
Mindkét pályázó anyagát átadtuk, és tavaly

februárban hosszú, három-négy hónapos
egyeztetés után döntötte el az önkormányzat, hogy a voksát a fény- és hangtechnikában az Interton mellett teszi le. Így az Intertonnal szerzôdtünk a fény- és hangtechnikai
rendszerek kivitelezésére, ezen belül a színpadvilágítási rendszereket – az Interton alvállalkozójaként – a Pelyhe Kft. építette ki.
A tervezôk az önkormányzattal és a színházzal egyeztettek folyamatosan – az ô lehetôségeik és elvárásaik alapján alakultak ki a
végleges tervek.
Az eltelt másfél év nem volt aggodalmaktól
mentes. A Magyar Építô elsôsorban középületeket építô cég, mégis kemény feladatot jelentett a Népház rekonstrukciója. Nemcsak azért,
mert színházat kellett építeni, hanem azért is,
mert mint építési-kivitelezési feladat nagyon
érdekes és nagyon bonyolult feladat volt.
Nyilván ennek az a része, hogy egy speciális
technológiával rendelkezô színházat kellett
megépíteni, sem volt kis feladat. Azonban építészetileg, szerkezetépítés-kivitelezés szempontjából is nagyon komplikált munka volt.
Kicsit tréfásan azt szoktam mondani a kollégáimnak, hogy aki ezt a másfél évet itt végigcsinálta, az nyugodtan elmehet a Mûegyetemre
épületszerkezet-tanból szigorlatozni.
Ez az épület 1913 és 1917 között épült Bányász Mûvelôdési Központnak. Tudni kell azt,

hogy a bányánál nagyon szigorú társadalmi
hierarchiája volt a beosztásoknak: voltak a fôtisztek, a tisztek és voltak a dolgozók. A fôtiszteknek, a bánya felsô vezetésének a társadalmi és kulturális élete az itt szemben lévô Tulipános Házban zajlott. Ez az épület, a Népház
a bánya középvezetôié és a dolgozóké volt.
(Érdekes, ez a hierarchikus elkülönítés a pár
száz méterrel odébb lévô strandfürdônél is
látható volt. Külön volt a fônököknek, a középvezetôknek és a népnek fürdôje. Ezek különbözô méretûek voltak, a dolgozók nagy
fürdômedencéje 80 x30 m volt, ekkora medence akkoriban sehol másutt nem volt.)
Errôl a Népházról több régi fotó is megmaradt: a legrégebbiek a 30-as évekbôl, majd a
vörös csillagos obeliszkkel, aztán van olyan
fénykép a 90-es évek közepérôl, amikor már a
vörös csillag eltûnt, a Népházhoz a 60-as
évek közepén hozzáragasztottak egy színpadrészt, és az oldalaihoz hozzáépítettek egy-egy
toldalékot, amelyekben büfé, öltözô, és egyéb
célokat szolgáló helyiségek voltak. 1994-ben
itt alakult meg a Jászai Mari Színház.
A rekonstrukciós tervek koncepciója alapján ezeket a hozzáépített részeket elbontottuk. A megmaradt, nem mûemléki, de helyi
védettségû épület tökéletesen helyreállított
fô és oldalhomlokzatai a régi architektúráját
tükrözik, a régi színekkel. Gazdagon helyez- ➤

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

11

Színházépítészet
➤ tünk a lábazatra kôburkolatot – régen nem

volt ennyi kô – a levert vakolat helyére. A fôhomlokzaton az erkélyek le akartak szakadni,
ezeket meg kellett erôsíteni. Most úgy látható az épület, mint annak idején kinézett, és
igyekeztünk a régi architektúrát visszaadni.
Belül már az alaprajzok kisebb-nagyobb
mértékben megváltoztak, de a fôfalak megmaradtak. Ezek alapjait 6-8 méterre lefúrt,
nagynyomású cementtel injektált cölöpökkel,
ahol kellett aláfalazással erôsítettük. A régi
épület födémjeit új vasbeton födémekkel kellett kicserélni. A pincétôl a padlásig – gyakorlatilag 3 födémet teljesen el kellett bontani –
csak a környezô falak maradtak meg. Korábban az épület vonóvassal volt merevítve, hogy
szét ne dôljön. A régi épület megerôsítése
most garantálja, hogy a következô 100 évben
így fog állni. A tetôszerkezet jó állapotban
volt, ezért csak fel kellett újítani. (Máshol is azt
tapasztalom, hogy a régi faszerkezetek – ha
nem kapnak vizet – akkor nagyon sokáig állékonyak.) Szintén megmaradtak a nézôtér tartópillérei és a dongaboltozata. Egyébként nagyon csúnya volt az épületnek ez a része, mindenféle álmennyezetekkel voltak a tartószerkezetek eltakarva. Nem látszottak a tartópillérek, a dongaboltozat, és el voltak takarva az
ún. csegelyek – gömbháromszög alakú boltozati elemek – is, tulajdonképpen mindent eltakartak abból, ami szép. A boltozatot és a tetôt
tartó oldalfalak alapozását is 6-8 m mély cölöpalapokkal erôsítettük meg. A pilléreket köpenyezni kellett, és az egész nézôtér szintjét
majdnem 2 méterrel le kellett süllyeszteni.
A régi alapozási sík alá kellett menni, azért,
hogy a billenthetô nézôtéri padló mozgatószerkezete magasságban elférjen. Egy nagyon
erôs vasbeton teknô készült, amely megtartja

és megerôsíti az oldalfalak alapozását. Így a
tartószerkezeteket a statikai megerôsítésekkel
sikerült kiszabadítani, a nagyterem belseje szépen fel lett újítva, látható a donga és a csegelyek eredeti szépségükben.
A régi épület végébôl egycsegelynyi részt
elbontottunk, és hozzáépítettük az új színpadot a zsinórpadlással, körülötte öltözôkkel,
próbatermekkel, kamaraszínpaddal, stúdiószínpaddal, raktárakkal. A régi épület szép
modern építményként folytatódik. Az új épületrész két szinttel van lejjebb a régihez képest, és kb. 8 méterrel vagyunk a terepsík
alatt. Itt egyébként kôkemény eocénmárga
van, ez a legerôsebb agyag, amit létezik.
(Még egy érdekesség, hogy az új épület alatt
– ahol senki nem várta – találtunk egy 39 m
mély kutat, ami valószínûen bányászati feltáró fúrás volt, amiben most 9 m-tôl lefelé víz
állt. Ebbôl arra következtettünk, hogy az
épület alatt is valamikor bányászati tevékenységet végezhettek, de ezt a térképek és az archívumok már nem jelölték.)
Az épület – a teraszokkal együtt – 10 ezer m2,
ebbôl 7 ezer m2 a hasznos alapterület. Az épület fûtése a közelben lévô, városi hôerômûtôl
távvezetéken kapott hôenergiával történik, gáz
nincs bevezetve. Az egész épület légkondicionált, télen-nyáron ugyanazt a hômérsékletet lehet benne tartani. A helyi tûzvédelmi hatóság
nagyon szigorú követelményeket támasztott:
füstre nyíló-záródó ajtókat, ablakokat és beinduló ventilátorokat, vízágyúkat, központi épületfelügyeleti és figyelô kamerarendszert, tûzjelzô hálózatot írtak elô. A Népház európai minôségi normák szerint készült el, nemcsak szerkezetileg, hanem nívós szakipari kivitelezéssel,
korszerû elektromos és épületgépészeti rendszerekkel valamint színpadtechnikával.

Nemcsak színház van az épületben, hanem városi könyvtár, rajzszakkör, táncegyüttesek és különbözô nép- és közmûvelési szakkörök. Négy vendéglátó létesítmény is található a Népházban, elegáns kávézótól, büféken keresztül a melegkonyhás étteremig.
Már több látogató nézte meg eddig is az
épületet, a polgármester és a német testvérváros – Aalen (Ostwürttenberg) – polgármestere is, és a 110 fôs építészkamarai bejáráson is általában igen kedvezô véleményt
fogalmaztak meg. Természetesen probléma
is volt. Az átadás-átvétel során a színház, a
könyvtár, a táncegyüttes, a szakkörök vezetôi
s hozzáteszik észrevételeiket, kéréseiket. Mindenkivel egyeztetünk, hogy ha lehetséges,
eleget tegyünk kéréseiknek.
Tulajdonképpen az épület mint csecsemô
most megszületett, és most kezdôdik benne
az élet. Most válik majd el, hogy mindaz,
amit elgondoltak, papíron megterveztek, és
amit megépítettünk, milyen, hogyan lehet
használni. Az épület belakása, üzemeltetése
biztosan még sok pénzt fog igényelni. A rekonstrukció sok lehetôséget teremtett meg,
most már az üzemeltetôkön a sor, hogy hogyan tudnak élni ezekkel az értékekkel.
Remélem, hogy a Jászai Mari Színház építésénél kollégáimmal szerzett tapasztalatainkat más színházak építésénél – átépítésénél
fel tudjuk majd használni, és sok sikert kívánunk a használóknak.
Hollós István
termelési igazgató
Magyar Építô Zrt.

A belsôépítészeti kialakításáról
Milyen is lett a felújított, kibôvített színház
Tatabányán? Sokféle nézôpontú válasz adható, de egy szóban leírva végül is csak egy jelzô az, ami számomra a legáltalánosabban kifejezi a megvalósult létesítményt: MÁS.
Az ismert városi színház sémától mind a
funkcionális tartalom, mind az adott épülettípus, de még a városszerkezetben elfoglalt
hely tekintetében is teljesen eltérô adottságokból kellett kiindulni a tervezés kezdetekor. Ha ehhez hozzávesszük, hogy tervpályázat alapján került kiválasztásra a város számára kedvezô építészeti megoldás, és a tervezô
csapat, akkor csak egy további, a többi színházrekonstrukciótól eltérô körülményt említettem.
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Milyen tehát az épület funkciója? Kifejezi a
létesítmény pontos neve: színház, népház,
városi könyvtár. A mûködési tartalom tehát
összetett kulturális létesítményt jelöl, ami a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a kulturális
élet szinte minden területét, a képzô- és elôadó-mûvészetektôl a közgyûjteményig szolgálni fogja a város és a régió számára.
„Nyitott ház” került korszerû állapotba a
város egy igen szép, parkos zöld övezetében,
ami talán szolid elkülönültségével is az idelátogatótól, jeles mûvészektôl, szakkörre járó
amatôröktôl és nem utolsósorban a „nagyérdemûtôl”, legyen az nézô, olvasó, kiállításlátogató, vagy bálozó, képletesen is kisebb
(kulturális) utazást igényel.

Az egyedi gyártású – nehéz – székek kiemelt lépcsôkön

„Utazzunk” hát tovább, befelé a megújult,
több metamorfózison átment, de most, a
gazdasági nehézségeken, társadalmi, kulturális vitákon, nehézségeken megint, ismét
„gyôztes” klasszikus épületbe.
Nem fogom dicsérni az építtetô várost,
annak vezetését, a színház irányítóit, a kivitelezôket és a tervezôket, mert több mint tíz
vezetô színház és számos közgyûjtemény átalakításának tervezésénél közremûködôként
megtapasztaltam, hogy csak a létesítményben késôbb megvalósuló programok, a közönséget megtartó rendezvények, a mûvészeti munka minôsítheti magát az épületet is.
Azt a keretet, amit egy klasszikus épület
adhat ilyen közösségi funkcióknak, igyekeztünk a belsô térben minél jobban kihasználni, az építészeti elemeket a maguk méltóságában megmutatni. Világos színezésre és
korszerû, az architektúrát ôszintén megmutató világítási megoldásokra, a padlókon a
kôburkolatot csak a szükséges helyeken „puhítva” szônyeggel, visszafogott anyaghasználatra törekedtünk.
A hangsúlyosabb formálást azokra a pontokra, berendezésekre hagytuk, amelyek valamilyen egyedi funkciót tartalmaznak, ruhatárak, büfépultok, és természetesen a nagy
színházterem. Utóbbi tér a térben, amit természetesen az egész ház vonatkozásában értelmezek. Ha igaz a korábban említett számos metamorfózis az épületre vonatkozóan,
többszörösen igaz a színházteremre, amelyet

Fotók: szji
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A nézôtér hátsó része lépcsôzetesen megemelve, az elsô része vízszintesre állítva

tulajdonképpen multifunkcionális térként
alakítottunk ki, a színházi elôadások mellett
egyéb rendezvények, bálok, konferenciák,
megtartására is alkalmasan.
A korábbi átalakítások tapasztalataiból kiindulva architektúráját egy, neutrális térként
értelmezve megszabadítottuk a nagy dongaboltozatot a nehézkes álmennyezettôl, és
csak akusztikai panelokat, világítási hidakat,
technikai elemekként függesztettünk a térbe,
akusztikus panelokat helyeztünk az oldalfalak
pillérközeibe.
A padlózat korszerû faborítású, emelhetô
kialakítással készült, számos, a hagyomá-

nyostól eltérô nézôtér-színpad megoldásra
alkalmasan. Sikerült legyártatni – egyedi terveink alapján – egy, speciálisan az átrendezhetô nézôtéri változatokhoz alkalmas zsöllyeszéket, külön köszönet a kivitelezôknek!
A nagyterem mellett létesült kamaraszínház, kísérleti elôadásokhoz, feketében. Készültek próbatermek, szakkörök, készült felnôtt- és gyermekkönyvtár, nagy, és kis büfé
(talán kávéház is lesz belôle), és készült színes
mûvészklub (reméljük, „nagy” élet lesz benne), mint ahogy az égész épületben is!
Schinagl Gábor
belsôépítész

Az építészeti akusztikai tervezésérôl
A Jászai Mari Színház, Népház épület rekonstrukciójának tervezése során az alapvetô
feladat az volt, hogy az épületben biztosítani
kell egy szélesebb körû, többrétegû kulturális felhasználás lehetôségeit.
A tervek szerint az épületben több rendezvény egyidejû megtartása is lehetséges lesz,
ezért fontosnak tartottuk a különbözô rendezvényterek (színház, kamaraterem, táncterem) egymástól való megfelelô izolálását,
lég- és testhang szigetelését. Ennek érdekében például a táncpróbateremben speciális,
egyedi úsztatás készült, CDM rezgésszigetelô alátétekkel.
A zavaró testhangok kiküszöbölése érdekében fontos, hogy valamennyi gépészeti berendezés rezgésszigetelt alapra, alátétre lett
állítva, a gépészeti tervekben elôírtak szerint.
A színházterem belsô tere közel az eredeti
állapotnak megfelelôen lett helyreállítva.
A nézôtéri részen, a padlózat technikai
mozgatásával, biztosított lesz a jó látás és

hallás alapvetô feltétele, az optimális üléssor
emelkedés beállítással. Emelt nézôtér alkalmával az alsó gépészeti tér a nézôtérhez kapcsolódva, részben csatolt térként jelentkezik,
ez kismértékben még tovább növelheti a terem utózengését, ami hasznos lehet.
A nézôtér feletti dongaboltozat zavaró
akusztikai hatásának kiküszöbölésére a
mennyezet alatt készül elleníves lamellasor
kemény, hangvisszaverô felülettel, a belsôépítész által tervezett kialakítással. Ezen lapsorokról egyszeres visszaverôdéssel juttatható jelentôs többlet-hangenergia a játékhelyrôl a nézôkhöz, miközben az álmennyezet felett kialakuló tér színpadtechnikai célokra, világítási helyekre is jól használható.
Zenei rendezvények, hangversenyek alkalmával feltétlen szükséges lesz a színpad részen hangvetô lapok befüggesztése, és mobil hangvetô lapok padlóra állítása, amirôl
terv készült. Csak így biztosítható a nézôtéren a megfelelô zenei élmény, valamint a ze-

nekarban a hangszercsoportok jó egymást
hallása, ami feltétlen szükséges a magas
mûvészi színvonalú elôadásokhoz.
A terem végleges akusztikai kezelését, a
szükséges burkolatokat, a tervezés során
végzett, számítógépes teremakusztikai modellezéssel határoztuk meg. A számítások
szerint, a várható közepes utózengési idô
(500–1000 Hz), telt teremben Tk ≈ 1,3–1,4 s.
Ez azt jelenti, hogy beszédcélú rendezvények
(színházi elôadás, konferencia stb.) alkalmával biztosított lesz a jó beszédérthetôség, de
zenés rendezvényekhez is megfelelô lesz az
utózengés.
A tervezés során akusztikailag méreteztük
a gépészeti rendszereket, az alacsony háttérzaj elvárások biztosítása érdekében, pl. a
színházteremben, többcélú és próbatermekben, könyvtárban LAM ≈ 35 dBA zajszinttel.
Kotschy András
felelôs vezetô tervezô
Kotschy Bt.
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A szinkron gépi csoporthúzók a zsinórpadláson

Az érintôképernyôs vezérlôpult a felsôgépezet számára

Az állítható nézôtér alatti géptér

A színházgépészeti berendezések bemutatása
A színházgépészeti berendezések helyszíni telepítése 2008. május 13-án kezdôdött meg.
A berendezések szerelése, próbaüzeme – rekordidô alatt – 2008. november 15-re fejezôdött be. Nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy
ilyen teljesítményre még sem a hazai, sem pedig a nemzetközi gyakorlatban nem volt példa. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy
olyan egyedi technikai megoldások születtek,
mint például az, hogy az egész nézôtér egy
gombnyomásra átalakítható sík padozatú bálterembôl, lépcsôs kialakítású színházteremmé.
Az épületegyüttes a tervekben megfogalmazottak szerint egy olyan kulturális centrumot, egy valódi találkozóhelyet, agorát képez,
amely a kialakított terek flexibilis használata
révén változatos színházi és egyéb kulturális,
közösségi rendezvények megtartását teszi lehetôvé.
A nagy színháztértôl elkülönülve egy 100 fôs
stúdiószínpad is létesült, ahol a korszerû technika révén tetszôleges térszínpad kialakítása is
lehetôvé válik.
A berendezések határidôre, az elôre tervezett költségkereteken belül, a vonatkozó szabványok betartásával, a több évtizedes felhalmozott szakmai tudás felhasználásával valósultak meg.
A technológustervezô az alábbi térformák
kialakítását célozta meg a nagyterem megvalósításánál:
– Hagyományos, frontális elrendezésû színházterem konvencionális nézôtérrel, teljes értékû zsinórpadlással;
– Sík padozatú nézôtéri elrendezés 2-3 perces átállítási (billentési) idôvel;
– Hagyományos elrendezésû színpad mozgó zenekari árokkal;
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– Keretes színpadi elrendezés nagy elôszínpaddal;
– Csökkent méretû elôszínpad 3 kiegészítô
széksorral;
– Alternatív színházi formák mobil pódiumokkal és lépcsôzéssel kialakított játékterekkel.
Az alsószínpad és a nézôtér alatti tárolótér a
–3,55 m szinten valósult meg, a zenekari árok
zónája további 1,7 m süllyesztékkel készült. Az
alsó színpad padozata a nézôtér alatti tárolótérrel egy 2 m széles lehajtható kétszárnyú híddal köthetô össze. A zenekari árok 30 fôs zenekar befogadására alkalmas. Az elôszínpadi zóna a biztonsági függöny elôtt 4 m szélességben olyan felületet alkot, amely azt az alábbi
funkciók használatára teszi alkalmassá:
– 4 m mélységû, nagyméretû elôszínpad;
– A nézôtér kiegészítése 3 pótszéksorral;
– Zenekari árok mobil mellvéddel.
Az elôszínpadi süllyeszték kézi lefedése részleges, lépcsôs vagy teljes burkolattal
Amikor a mozgó zenekari süllyedô az alsó
színpaddal van egy síkban, lehetôvé válik,
hogy a zenekari árok felületét mobil fedlapokkal zárják le, és ezáltal dinamikusan változtatható, sokszintû elôszínpadot lehessen kialakítani.
A zenekari árok feladata továbbá a nézôtéri
székek, mobiliák, pódiumok leszállítása a nézôtér alatti tárolótérbe. A zenekari árok nyílását
akkor is le lehet fedni, amikor a gépi mozgatású plató alsó helyzetben van. Az 1 méteres keretállásokba fa járólapok helyezhetôk, a színpadszint és a –2,6 m szintek között 10 cm-es
osztástávolságban. A süllyedô két oldalán mobil pódiumok egészítik ki az elôszínpad síkját.
A nézôtér billentése hidraulikus rendszerrel
mûködik. A nézôk a középsô sornál két oldal-

ról jöhetnek be a nézôtérre. Az elsô 7 sor lefelé billen, míg a hátsó traktus 9 sora felfelé
emelkedik, és emelés közben alakul ki az egyes
sorok lépcsôzése. Az elsô zóna meredeksége a
látási viszonyok optimalizálása érdekében kisebb, mint a hátsó mezôé. Lépcsôs nézôtéri állapotban a billenô mezôk véghelyzetei mechanikusan reteszeltek. A mûködtetés mobil pultról történik. A hátsó sorok mögött két oldalon
kivehetô korlát és egy-egy kijárati ajtó van, ezáltal biztosítva a nézôk gyors ki- és beközlekedését. A billentés ideje tagonként 2-3 perc.
A nézôtér teljes felülete alulról nem éghetô
anyaggal van burkolva.
Az alsó színpadon található egy mobil személyi süllyedô, 1x1 m-es alapterülettel, mely a
színpadpadló különbözô pontjain, a kiemelhetô padlóelemek helyén használható. A színház
számára egy mobil, szétszerelhetô kazettás forgó is készült, amely a színpad mellett akár a sík
nézôtér padlóján is használható. A színpadpadlóban a hátsó színpadi kijárat elôtt gépi lógódíszlet-tároló is kialakításra került. A felnyitható
színpadpadló alatt van a tárolótér kialakítva.
A nézôtér fölött – a fôszínpadi zsinórpadláshoz hasonló kialakítású járófelületen – 7 db áthelyezhetô ponthúzó található, melyek a síkban 21 födémáttörésen keresztül engedhetôk
le a nézôtér légterébe. Mûködtetésük – igény
szerinti – csoportokba választva történik.
A fôszínpad gépészete a mellékelt összefoglalóban kerül ismertetésre, az emelômûvek elhelyezése egységesen a zsinórpadláson történt. Mûszaki megoldásuk, szolgáltatásaik a
ma korszerû igények kiszolgálását magas szinten biztosítják. Ide telepítettük az elektromos
vezérlôszekrényeket is.
A színpadtechnika tartozéka még a hang-
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A zsinórpadlás hosszmetszete

versenyek esetén a mennyezetre felszerelhetô
akusztikai hangvetô panelek, melyek a díszlettartó csövekre lehet különbözô szögekben függeszteni. A hangvetô készletet kiegészítik a
színpadon felállítható, mobil akusztikai panelek, páronként egymáshoz kapcsolhatóan, tetszôleges formációban állítva.
A stúdiószínpad felsôgépezetét a mennyezeti csôraszterre kapcsolható láncos emelôk
egészítik ki, és rendelkezésre áll a – bárhol felAlsógépezet

A hidraulikus billentôszerkezet, háttérben
a vízszintesre állított nézôtér bejárata

állítható – mobil dobogórendszer is. A tatabányai Jászai Mari Színház akkor és olyan gazdasági idôszakban készült el, amikor csak a beruházások és fejlesztések megkurtításáról és elhalasztásáról lehetett hallani. Az anyagi lehetôségek ebben az esetben is behatárolták a
korszerûsítés léptékét és körvonalait, de még
így is egy nagyszabású létesítmény született.
Olyan, amilyet más városok is szívesen a magukénak mondanának. Komárom-Esztergom

megye méltán lehet büszke legújabb kulturális központjára.
A színpadgépészeti berendezések tervezésében, szerelésében közremûködtek:
Vezetô gépésztervezôk: Ecker Tamás; Farkas László,
Vezetô elektromos tervezô: Martini Tamás
Helyszíni szerelés irányítója: Hoós Károly
Színháztechnika Kft.

Mennyiség

Méret

Szintek

Emelési
magasság

Sebesség

Statikus
teherbírás

Dinamikus
teherbírás

Zenekari árok süllyedô

1 db

2,85x10,6 m

±0,00 m
–0,9 m
–2,6 m
–3,55 m

3,55 m

0,00–0,1 m/s

5 kN/m2

3 kN/m2

Nézôtér billentése

2 db

–0,9 m
+2,565 m

0,01 m/s

5 kN/m2

0,5 kN/m2

Zenekari árok mobil lefedés

10 db

6,9x15 m
9,35x15 m
2,85x10,4 m

1 készlet

2x2,83 m

2 db
1 db

1x1,5 m
10x10 m
benne
tárcsa Ø 9 m
1x1 m

Zenekari árok süllyeszték
mobil lefedése
Zenekari árok lehajtható
járófelület
Mobil kazettás forgó

±0,00 m
–2,6 m

5 kN/m2

5 kN/m2

0,0–0,75 m/s

Mobil személyi süllyedô

1 db

Felsôgépezet

Mennyiség

Hasznos teherbírás

Sebesség

2 db
7 db
1 db
1 db
2 db
22 db
6 db
2 db
1 készlet
2 készlet
1 készlet
1 készlet

3,0 kN
2,5 kN
1,5 óra tûzállóság
3 kN
5,0 kN/m2
2,5 kN
4,0 kN
10 kN
3 kN
3 kN
3 kN
Függönyszárnyak
súlya: 320 kg

0,0–0,25 m/s
0,0–0,25 m/s
0,25 m/s
0,0–1,0 m/s
Kézi mozgatás
Kézi mozgatás
0,0–1,2 m/s
0,0–0,3 m/s
0,0–0,3 m/s
0,0–0,3 m/s
0,0–0,3 m/s
0,0-1,2 m/s

Elôszínpadi csoporthúzók
Nézôtéri pontemelô
Biztonsági függöny
Függönykamrai díszlethúzó
Mozgatható világítási tornyok
Ellensúlyos díszlethúzók
Gépi szinkron csoporthúzók
Világítási tartó
Horizontfüggöny-mozgatás
Panorámatartó-mozgatás
Göngyölt díszletkiemelô
Bayreuthi elôfüggöny-mozgatás

Szerkezeti
magasság
2,95 m

0,0-0,75 m/s

5 kN/m2
5 kN/m2

50 kN

5 kN/m2

1,5 kN

Megjegyzések

Befoglaló méret: 15,5x8,25 m
Díszlettartó csô 16 m
Mozgástartomány: 3,0–3,0 m
Csôtartók hossza: 12,0 m
4-4 oldalirányba elmozdítható kocsiba szerelve
Tartók hossza: 12 m
Kombi pálya 200 db görgôvel
5 db elforgatható szárny
Kettôs csôtartó hossza: 12 m
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Hatásvilágítási rendszer a Jászai Mari Színházban
Hosszú idô után végre elkészült a Tatabányai
Jászai Mari Színház teljes felújítása. A több
éven keresztül tartó tervezési, pályázati és kivitelezési idôszak alatt a hatásvilágítási rendszer
is megújult.
Komárom-Esztergom megye új büszkesége,
a felújított Jászai Mari Színház és Népház kívülrôl megtartotta régi arcát, bár alapos ráncfelvarráson esett át. Ez valójában csak az elsô kétharmadra igaz, mert a hátsó részt, ahol az új
színpad helyet kapott, teljesen újonnan épült.
A színházterem kialakításánál a tetszôleges
elrendezésû játéktér megvalósítását vették figyelembe. A teljes színpadi és nézôtéri részt
egy szintbe lehet emelni, és így egy összefüggô tér áll rendelkezésre. Éppen ezért a világításra használható pozíciók úgy kerültek kialakításra, hogy a bárhol kialakítható „színpad”
lehetôleg mindenhol tökéletesen megvilágítható legyen. A cél megvalósítására a régi nézôtér dongaboltozatából 5 világítási hidat
függesztettek a légtérbe. Az eredeti tervek
szerint kialakított tartók sajnos nélkülözték a
szerkezeti merevséget, amitôl inkább hajóhintaként mûködtek, mint világítási hídként, továbbá munkavédelmi aggályokat is felvetett.
Végeredményként a hidakat sikerült megerô-
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síteni és biztonságossá tenni, de csak azon az
áron, hogy a lámpákat csak kiegészítô konzolokon a hídtól eltartva lehet csak függeszteni.
Az eszközparkot úgy válogattuk össze, hogy
az összeállítás tartalmazzon egy jó és messzemenôkig megbízható vezérlési rendszert,
mert valószínûleg ennek kell a legtovább kiszolgálni a mûszaki személyzetet. A nagyszínpad fényszabályzását egy ADB Mentor 240-es
fényszabályzó pult látja el. Kiegészítésként
adatmentési célból egy ADB Isis Laptop verziós Back Up PC segíti a szabályzókezelô munkáját. A Back-Up teljes szinkronfutás mellett
támogatja az elôadások adatainak rögzítését,
valamint monitorozási és kiegészítô szoftveres
támogatással – például több kiegészítô monitorképpel – segíti az aktuális munkát. A pult
kapacitása nincs teljesen kihasználva, mert a
jelenlegi állapotban még 40 eszköz rendszerbeillesztését tudná kiszolgálni. A vezérlôállásban a bútorzathoz illô tokozatba telepítettük a
direkt áramkörök kapcsolópaneljét és a nézôtér kis kezelôpultját. Az összes vezérlôberendezés HTP prioritással kapcsolódik egymáshoz, de az összes mûködtetést közvetlenül el
lehet érni a fényszabályzó pultról, és az elôadás jelsorába lehet tárolni.

A nagyszínpad a végsô összeállításban 196
szabályzott és 56 direkt kapcsolású áramkörrel
rendelkezik. Ehhez kapcsolódik a nézôtér 6
szabályzott áramköre és a foyer adatbuszos világítása, ami szintén a vezérlôrendszer részét
képezi. A teljesítmény szabályzást és kapcsolást
PLS Pegasus PRO és Pegasus PRO D 12x2,3
kW-os pakkok alkotják. A dimmerek a színpad
melletti tirisztoros szobában kaptak helyet, két
rackben a dimmerek, egy kisebben a direktek
és a nézôtéri szabályzó 6 csatornás dimmere.
A fényszabályzó felôl érkezô DMX vezérlés
5 vonala a gyengeáramú elosztószekrénybe érkezik, ahol szintén PLS gyártmányú Mergerek és Splitterek gondoskodnak a szükséges
2 DMX univerzum összeállításáról. Az elsô vonal a dimmer szabályzás feladatát látja el, míg
a második 512-es csoport a szcenikai csatlakozókon dobozokra szerelt, és remélhetôleg
nemsokára értelmet kapó 46 DMX végpontra
érkezik. Mivel a dimmerhelyiségnek nincs szellôzése, és viszonylag kis légtérrel rendelkezik,
ezért a dimmerek által termelt hô csökkentésérôl légkondicionáló berendezés gondoskodik.
A 196 áramkörhöz 168 lámpát kapott a színház. Ebbôl a mennyiségbôl 32 darab a stúdiószínpadra került, tehát csak 136 fényvetô lett a
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Fényvezérlô

hetôen sok átszerelést és épületen belüli áttelepítéseket. Az intelligens technikát a 12 db 20
színes szalagos színváltó képviseli, ami bár nem
valószínû, hogy a végleges elrendezésben kerültek felszerelésre, de tág lehetôséget biztosít a
színpadi színvilág kialakítására.
A nagyszínpad mellett létrejött egy kis stúdiószínpad is, ami mobil színpadtechnikai berendezéseket kapott. Összesen 36 szabályzott
áramkörnyi mobil dimmer és a hozzá tartozó
3x10 (fresnel, PC, profil) lámpa szolgálja a világítást. Fényvezérlô pultként a színház a régi
pultját fogja használni, mert azzal is sikerült
némi pénzt megtakarítani a nagyszínpadi eszközpark kiegészítésére. Lett is belôle egy praktikus rádiós távirányító, amivel a leendô világosítók munkáját tudtuk egy kicsit könnyíteni.

Befejezésül még azt el kell mondani, hogy a
telepített világítástechnikai rendszer alapjai
megfelelôek arra, hogy késôbb a limitált költségvetés miatt leszûkített lámpaparkot bôvítve egy kiteljesedett színpadvilágítási rendszer
jöjjön létre. Reméljük, hogy a színház a közeli
jövôben megfelelô forrásokat tud elôteremteni ehhez a bôvítéshez.
Összességében reméljük, hogy a felújított
Jászai Mari Színházban megvalósul esténként
az a kicsi csoda, amivel a színházba járó emberek alkalomról alkalomra kiléphetnek a mindennapi élet túlhajszolt valóságából, és eljuthatnak egy olyan realitásba, ahol az ôket ért
hatások lelkileg és szellemileg felfrissítik a befogadni képes szemlélôt.
Jerzsa Attila

A nézôtér mennyezetén kialakított világítási hidak

nagyszínpadra telepítve. Mivel a beruházás
költségvetése limitált volt, ezért a MÜPA-ban is
nagy számban elôforduló Spotlight Combi szériás fresnel és PC lámpái képezik a világítási
rendszer gerincét. A kombinált húzott Alu profilból készült lámpacsalád kiváló fénytani tulajdonságokkal rendelkezik, de szolgáltatásait tekintve elmarad a teljesen öntött házas, a márka
csúcskategóriáját jelentô Sintesi lámpacsaládtól. A kialakított világítási pozíciókba felszerelt
lámpákkal a multifunkciós terem bármely pontján homogén, sokpozíciós színpadi megvilágítást lehet elérni kiváló megvilágítási értékek
mellett. A szórt fényû lámpák mellett a színpadi világítás fontos szereplôi a profil lámpák. Mi
a lehetôségekhez képest a legjobb megoldással, a közkedvelt ETC Source Four családra erôsen hajazó Jameson márkájú fényvetôkkel töltöttük fel a világítási eszköztárat. Azért esett erre a típusra a választásunk, mert viszonylag kis
izzóteljesítmény mellett (750 W) nagy fényerôt
tud nyújtani. Ezenkívül öntött alumínium házának köszönhetôen jól tûri a jövôben feltételez-
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A tatabányai Jászai Mari Színház, Népház és
Városi Könyvtár rekonstrukciója az utóbbi
idôk egyik legkomolyabb színházi beruházása. A teljes audiovizuális, hatásvilágítási
és gyengeáramú rendszert az Interton Kft.
kivitelezte a Magyar Építô Zrt. megbízásából.
A létesítmény legfontosabb tulajdonsága a
többfunkciós kialakítás. A hagyományos színházi elôadásoktól kezdve, a térszínházon és
konferenciákon át a bálokig bezárólag a legkülönbözôbb mûfajú rendezvények tarthatók itt meg. Ezen koncepció szerves részét
képezi a színpadgépészet, lehetôvé téve a
teljes nézôtér mozgatását.
Ahhoz, hogy ezen elképzelésekhez igazodni tudjunk, és az üzemeltetôi igényeknek maximális mértékben megfelelô rendszereket
szállítsuk, részletes egyeztetésekkel és jelentôs tervezési munkával indítottuk a kivitelezést. Örömünkre szolgált, hogy a folyamatban aktívan részt vettek a színház szakemberei, amiért külön köszönetünket fejezzük ki
Harsányi Sulyom László igazgató úrnak és
munkatársainak.
Az audiovizuális rendszerek magukban
foglalják a színházterem hangosítását, vizuális rendszerét, a hozzá kapcsolódó ügyelôi hívó- és utasító rendszert (ügyelôi CCTV rendszerrel kiegészítve), valamint a Népház részét
képezô termek (kamaraszínpad, néptánc- és
próbaterem, többcélú terem) helyi hangosítását ellátó hangrendszereket.
Annak érdekében, hogy korszerû alapokra
épülô és késôbb költséghatékonyan bôvíthetô rendszereket valósítunk meg, csak professzionális, megbízható és korszerû berendezéseket alkalmaztunk.
A hangrendszert a legnagyobb fokú rugalmasság és a gyors átkonfigurálhatóság jellemzi. A rendszer lelkét alkotó, korszerû, digitális CobraNetTM alapú jelátviteli rendszer a
teljes épületet behálózza. A digitális hanghálózatra a színpadtérben négy, a mozgatható
nézôtéren pedig hat helyen lehet rácsatlakozni. Ilyen mennyiségû csatlakozással a
színházterem többcélú adottságaihoz, valamint az üzemeltetôi igényekhez is maximálisan tudtunk alkalmazkodni. Ezenkívül az
épületben további négy pontról érhetô el a
CobraNetTM hálózat (végerôsítô helyiség, kamaraterem, kültéri rendezvényhelyszín,
többcélú terem).

Színházépítészet
A hangvonalakat és bejátszó eszközöket
egy Yamaha M7CL-32 keverôpult fogja öszsze. A keverôpult teljesen digitális felépítésû,
32 analóg bemenettel, 16 analóg kimenettel, három bôvítôkártyahellyel rendelkezik.
Utóbbiakban két CobraNetTM átalakító kártya
(darabonként 16 be- és 16 kimenettel), valamint a többsávos digitális rögzítéshez egy
ADAT formátumra átalakító kártya kapott helyet. Az eszközbe integrált, fejlett DSP-nek
köszönhetôen a dinamikaprocesszorok, ekvalizerek, effektprocesszorok mind elérhetôk
csatornánként, feleslegessé téve külsô egységek használatát. Az érintôképernyô jelentôsen megkönnyíti a hangmérnök munkáját a
menükben történô gyors navigálás és beavatkozás során. A keverôpult a PC-s szoftver
segítségével könnyen elôre konfigurálható, a
személyre szabott beállítások elmenthetôk és
visszatölthetôk.
A kamaraterembe szállított digitális Yamaha 01V96VCM pult szintén képes a CobraNetTM hálózathoz csatlakozni. Ezzel a megoldással lehetôség nyílik a könnyen hordozható pulttal helyi, élô keverést végezni, elérve a

CobraNetTM és a QSControl.Net nyújtotta
összes funkciót és szolgáltatást.
A vezetékes- és vezeték nélküli mikrofonparkot úgy állítottuk össze, hogy azok a lehetô legszélesebben lefedjék a színházi alkalmazásokat. A 24 db mikrofonból álló Sennheiser és AKG vezetékes mikrofonpark alkalmas beszéd és ének hangosítására, de különbözô hangszerek mikrofonozása, vagy akár
felvételek készítése is megoldható. Természetesen a tartozékok között megtalálhatók a
különbözô típusú K&M állványok, passzív DIBOX-ok, valamint az eszközök és tartozékok
tárolásához és szállításához nélkülözhetetlen
konténerek.
A 12 csatornás vezeték nélküli mikrofonpark esetén a világhírû angol Trantec gyártó
S5.5 szériáját alkalmaztuk. A díjnyertes
S6000 sorozat alapján kifejlesztett rendszer
fô elônye a számítógéppel történô teljes monitorozhatóság, így a rendszer minden paramétere távfelügyelhetô ill. vezérelhetô. Ezenfelül a true diversity vevôkészülék kijelzôjén
visszajelzést ad az AF és RF szintekrôl és az
elemállapotról is. Az adókészülékek (12 db ➤

Fotó: szji

A rendszer kialakításánál elsôdleges szempont volt a megbízhatóság, ezért a teljes
rendszert menedzselhetô HP switchekkel,
kettôs gyûrû topológiába rendezve építettük ki.
A rendszer – a bejátszó eszközöket, a mikrofonokat és a hangsugárzókat leszámítva –
teljesen digitális felépítésû, ezzel kiküszöbölve a hosszú nyomvonalakból, erôsáramú kábelekbôl, világítási rendszerbôl adódó esetleges zavarokat. Az analóg hangvonalak digitális tartományba történô alakítását a QSC
RAVE sorozatú digitális processzorai végzik
egy-egy hordozható stageboxban telepítve,
ezzel 32 mikrofon/vonal szintû bemenetet,
valamint 32 monitorkimenetet elérhetôvé
téve.
A 14 darab CobraNetTM végpont mellett
mindenhol kialakításra kerültek a dedikált
LAN hálózat csatlakozásai is. A kifejezetten
vezérlési és monitorozási funkciókra szolgáló
laptop ezen LAN végpontokhoz csatlakoztatható, így biztosított a teljes hálózat számítógéprôl, a QSControl.Net keretprogramon
keresztül történô vezérlése.
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Színházépítészet
➤ zsebadó és 8 db professzionális fejmikrofon,

2 db kézi adó) infravörös porton keresztül
egyszerûen programozhatók, és egyetlen ceruzaelemmel akár 10 órán keresztül is
mûködnek. A hordozhatóság érdekében a
rendszer mobil rackszekrényben került elhelyezésre a szükséges táp- és antennaelosztó
egységekkel együtt. A tökéletes vétel érdekében a színházteremben 2 db ground plane
antennát is telepítettünk.
A hangvezérlôben telepített bejátszóeszközök szintén a professzionális kategóriát
képviselik: Tascam CD- és Minidisc lejátszók,
és Alesis 24 sávos digitális rögzítô került beszerelésre. Utóbbi optikai kábelen csatlakozik
a keverôpult ADAT formátumú digitális kimenetére, lehetôvé téve a többsávos rögzítést, vagy akár bejátszást is. A hangvezérlôben található még egy professzionális, 8 csatornás M-Audio hangkártyával ellátott számítógép is, amelyhez Samplitude hangvágó és
editáló szoftvert szállítottunk.
A hangosítási rendszer külön front- és hatás hangsugárzó rendszerekbôl áll. Az FOH
rendszert a QSC kifejezetten installációs célú
line array (ILA) hangsugárzóival valósítottuk
meg, hogy maximális lefedettséget biztosítsunk a mozgatható nézôtér minden állásában. A színpad két oldalán befüggesztett line
array rendszer egyedülálló 140°-os vízszintes
lesugárzási szöggel rendelkezik.
Hatás hangsugárzóként, összesen nyolc
QSC HPR122i aktív hangsugárzót telepítettünk, ebbôl három-három a terem oldalfalán, kettô pedig a hátfalon kapott helyet.
A kiváló minôségû, fakávás aktív sugárzók a
kristálytiszta hangzás mellett önmagukban
(az FOH rendszer nélkül) is képesek kellôen
nagy hangnyomást biztosítani a teremben.
Ez a koncepció jól illeszkedik a terem többcélú felhasználhatóságához, hiszen a nem hagyományos színpadi elôadások (pl. térszínház) elrendezését is követni lehet, így egy
hatáshangsugárzóból frontsugárzó lesz, vagy
éppen fordítva.
Az FOH rendszerhez szükséges 13 kW teljesítményt szintén QSC gyártmányú erôsítôk
szolgáltatják. A 2008-as év TEC Award gyôztes PowerLight 3 sorozatú erôsítôk a fronthangsugárzók részére biztosítják a kis torzítású jelet. A D osztályú mûködés jó hatásfokot
(85%) és kis tömeget eredményez, nagy leadható teljesítmény mellett. A keverôpulttól
érkezô CobraNetTM alapú digitális jelet a QSC
BASIS DSP-je alakítja analóggá az erôsítôk
számára, emellett a frekvenciaváltó szerepét
is ellátja, valamint a hangsugárzók gyári
kontrollereként is funkcionál. A QSControl.Net
program lehetôvé teszi, hogy az erôsítôk Dataport csatlakozókon keresztül távolról moni-
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torozhatók legyenek, így információt kaphatunk többek között az erôsítésszabályzó potenciométerek állásáról, a végerôsítôk hômérsékletérôl, a pillanatnyi kimeneti teljesítményrôl, vagy akár a kimenetekhez csatlakoztatott hangsugárzók impedanciájáról is.
A végerôsítôk monitorozhatósága ill. távvezérelhetôsége kifejezett elônyt jelent a színházban, lévén a végfok rack a nézôtér felett,
elszeparált helyiségben található.
Az ügyelôi hívó- és utasító rendszer digitális rendszerû, mátrix szervezésû. A színházban hat duplex és öt szimplex vonal került kialakításra. A szimplex vonalak az épület döntô részét lefedik, az elôcsarnoktól és közlekedôktôl kezdve, az öltözôkön át a kamarateremig és büfékig. A rendszer érdekessége az
ún. effektegység, amely különféle színházi
hanghatások (pl. csengô) bejátszására alkalmas közvetlenül a színpadról, a színész által
vezérelve.
Az ügyelôi rendszert vizuális megjelenítôkkel is kiegészítettük. Az épület különbözô területein LCD monitorok kerültek felszerelésre, melyeken keresztül figyelemmel kísérhetô
az elôadás menete. A színházteremben és a
színpad környezetében telepített színes Panasonic kamerák jelét az ügyelôi monitoron,
az LCD monitorokon valamint a hang- és
fényvezérlôben lehet megjeleníteni, sôt a beépített digitális képrögzítés is megoldott a
telepített DVR-nek köszönhetôen.
A vetítôrendszer lelke a 6500 ANSI lumen
teljesítményû Sanyo PLC-XP100 LCD projektor, amely a karzat mellvédjén került elhelyezésre. A projektort egy normál és egy széles
látószögû lencsével szállítottuk, elôbbi a
szembôl történô vetítéshez, utóbbi a hátulról, kis távolságból nagy képet adó vetítéshez használható (pl. színpadról történô vetítés). A vetítô meghajtása történhet a színpadról és a hangvezérlôbôl is, mind VGA,
mind kompozit videojelekkel. A jelutak kiválasztását a Kramer gyártmányú RGBHV forrásválasztón és a kompozit videomátrixon le-

A hátsó
homlokzatnál
történik
a díszletbeszállítás

het megtenni. Fentieken túl Panasonic DVD
rögzítô- és lejátszó eszközök is helyet kaptak
a hangvezérlô rackszekrényében, valamint
az elôadások rögzítéséhez ill. felvételek jó
minôségû készítéséhez egy hordozható,
félprofesszionális Panasonic DV kamera
(NV-MD10000) is rendelkezésre áll.
A kamaraszínpad hangsugárzó rendszere a
színház korábbi eszközparkjából került ki, ezt
egészítettük ki egy hordozható rackszekrénybe épített központi egységgel, amelyben
Tascam MD és CD bejátszó/rögzítô készülékek és egy digitális Yamaha 01V96VCM keverôpult kapott helyet. A mobil szekrényt a
galérián kialakított központi vezérlôhelynél
lehet csatlakoztatni, ide érkezik a terem számos pontján kialakított mikrofon és hangsugárzó csatlakozótáblák kábelhálózata, valamint megjelenik a ház CobraNetTM hálózata
is. A fali csatlakozók használatával a különféle elrendezésû elôadások hangosítása, az elôadáshoz illeszkedô módon oldható meg.
A létesítmény további termei saját mobil
hangosítási rendszert kaptak. A többcélú terembe, valamint a Néptánc- és próbaterembe QSC HPR122i aktív hangsugárzókat, analóg Yamaha keverôpultokat, CD, DVD lejátszókat, valamint Trantec S4.4 vezeték nélküli mikrofonokat szállítottunk.
A tatabányai Jászai Mari Színház nagyszabású rekonstrukciójában örömmel vettünk
részt. Büszkék vagyunk arra, hogy a magas
színvonalú, korszerû audiovizuális rendszereinkkel – a meglehetôsen szûk költségvetés ellenére – hozzájárulhatunk Tatabánya kulturális életének felpezsdítéséhez, és európai színvonalú munkahelyek kialakításához.
Az üzemeltetôi tapasztalatok egyelôre
még váratnak magukra, lévén az elsô elôadás márciusban kerül megrendezésre, de
biztosak vagyunk abban, hogy a megfelelôen egyeztetett felépítésû rendszereket a
színház megelégedéssel tudja majd használni.
Interton Kft.

Színházépítészet
A nyírbátori, a tokaji újonnan épült színházak,
illetve mûvelôdési intézmények után az átadás alatt lévô, szinte teljesen újnak mondható, tatabányai Jászai Mari Színházat sikerült
megtekintenem. Véleményem szerint azért
nevezhetô újnak és nem felújítottnak, mert a
régi Népháznak csak néhány fôfala maradt
meg az építkezés során, amelyek a mostani
közönségforgalmi részeket határolják. A színpad, a kamaraterem, a táncpróbaterem és
ezek kiszolgáló terei egy teljesen újonnan felhúzott épületrészben kaptak helyet.
Felismerve a színház dombon való elhelyezkedésébôl adódó nézôtéri többszíntû beközlekedési lehetôséget, az eredeti alapok alá
ásva – Strack Lôrinc zseniális tervei alapján –,
a Színháztechnika Kft. precíz és gyors kivitelezésében, hazai viszonylatban egyedülálló
megoldást hoztak létre. A nézôteret két részben emelhetô és süllyedô platórész alkotja,
melynek forgáspontjai a tér középvonalában
egy 2 méteres fix részhez csatlakoznak. Így
könnyen és viszonylag gyorsan átrendezhetô
az ideálisan emelkedô nézôtér. A színpaddal
egy szintbe hozva bálteremmé is alakítható.
A viszonylagos gyorsaság alatt azt értem,
hogy bár a szintbeállítás 2-3 perc alatt megtörténik, sajnos az átrendezés ennél jóval tovább fog tartani, mert a nézôtéri székek kiválasztása nem volt szerencsés. Nagyon nehezek
(csak két ember tudja megemelni), nem lehet
ôket rendszerezve összerakni (rakásolni), és
mivel nincsenek a padlóhoz rögzítve – magas
súlypontjuk miatt – elég instabilnak tûnnek.
A nézôtérrel kapcsolatos másik aggodalmam, a falak világos színe. A biztonsági elôírásoknak megfelelôen a kijáratot jelzô irányfényeknek állandóan világítani kell (talán egy
kisebb méretû lámpa elhelyezése szerencsésebb lett volna), így egy színpadi „sötét változást” lehetetlen lesz kivitelezni a világos falak és erôsen világító vészlámpák miatt.
A színpad gépészeti részeinek kialakítása
szintén a Színháztechnika Kft. munkáját dicséri. A zenekari süllyedô ötletes, többcélúan
hasznosítható, a díszletemelôk kivitelezése
precíz. (Nem rajtuk múlott, hogy csak ilyen
kevés gépi húzó került beépítésre). Sajnos az
általuk gyártott mobil, szétszedhetô, 33 cm
magas színpadi forgó (a színpadba le nem
süllyeszthetô, hátra nem tolható) már nem
tûnik mûködôképes megoldásnak. Persze tudom, hogy használhatóságát majd a mindennapi gyakorlat fogja igazolni vagy cáfolni, mindenesetre az elsô benyomások alapján nehezen tudom elképzelni ennek a hatalmas tömegû forgónak a „tájoltatását”, is-

Fotók: szji

Tatabánya majdnem tökéletes színháza, az új Jászai Mari Színház

Nézôtér fölötti
technikai tér
ponthúzókkal.
A világítási
hidakat is
innen lehet
megközelíteni

A táncpróbaterem

merve a szûkôs idô- és munkaerô-lehetôségeket. (Az eredeti elképzelések a spórolásnak
estek áldozatul?)
A hang- és fénytechnikai rendszert és ezek
berendezéseit az Interton Kft. telepítette. Azt
hiszem, nyugodtan állíthatom, hogy hang
szempontjából, a „Kobranettes” hálózaton
keresztül az utolsó mikrofonig, egy mai, korszerû igényeknek megfelelô rendszer került
beépítésre. Ehhez csak gratulálni tudok mind
a megrendelônek, mind a kivitelezônek.
A szcenikai világításról sajnos már nem lehet
hasonló jókat mondani, de ez is a rendkívül
nyomott pénzügyi keret számlájára írható.
A rendszer kiépítésével, a szabályozással, vezérléssel nincs probléma, ezek a mai korszerû
technikai igényeknek megfelelôen kerültek
kialakításra. A lámpapark összeállításával
azonban gondok vannak. Tudom, hogy ez is,
mint sok minden más, a kikényszerített, e területen drasztikusan spórolós költségvetési
keret miatt lett ilyen.
Talán, ha a kamaraszínháznak nem építettek volna be 8 db, a padlótól a plafonig érô
óriási ablakokat, nemesfából készült zsalugá-

terekkel (gondolom, nem kis költségen), talán jutott volna pénz jobb minôségû lámpákra, valamint mozgófejes, intelligens gépekre,
melyekbôl most így egyetlenegy darabot
sem építettek be. Egyszerûen nem értem,
hogy hogyan valósulhatott meg, és egyáltalán kinek az ötlete volt, a kamaraszínház termébe, utcára nézô és nyíló (jelen esetben autóparkoló), ablakokat beépíteni. Gondolom,
nem a leendô mûködtetôk kívánsága volt.
Jó ötletnek tartom viszont a bal oldali díszletraktár – játszóhelyként való – hasznosítási
lehetôségének a biztosítását, oly módon,
hogy nagy ajtókkal nyithatóvá tették a színház melletti kis intim külsô térre.
Sok szcenikai variációs lehetôségtôl esik el
a fôszínpad azzal, hogy nincs teljes értékû
hátsó színpada, tekintettel arra, hogy ez a része az épületnek egy teljesen új építmény.
Még akkor is jó lett volna, ha kisebb méretû,
mint a fôszínpad. Esetleg ki lehetett volna
alakítani úgy a hátsó színpadot, hogy a fôszínpad szélességétôl minimálisan kisebb de
akár a hátsó díszletraktár méretébôl is lecsípve megnövelni. Ebben az esetben a mobil ➤
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➤ forgó egyszerûen bekocsizható lenne innen
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Díszletraktár

A Kamaraszínház
A félelmetes vízágyú
a nézôtéren

Elôadóterem

A 33 cm magas mobil forgószínpad-kocsi tömege a színpadon összeszerelt állapotban

Fotók: szji

a fôszínpadra. Nem kellene a forgót mindig
szétszedni – bár valószínû, hogy erre csak
egyszer fog sor kerülni.
Sajnos a mûhelyeket nem sikerült megtekinteni, de a kivitelezô tájékoztatása szerint
bármilyen méretû díszletet lehet majd gyártani bennük. Egyelôre még csak a helyiségek
állnak rendelkezésre, gépesítve nincsenek.
A létesítménybôl még sok, apróságnak tûnô,
de nagyon fontos eszköz hiányozik. (Pl.: felezôfüggöny, a kamaraterem komplett függönyözése, tûzoltókészülékek stb.) Talán majd
az elsô beszerzéssel?
A tûzoltókészülékrôl jut eszembe, a nézôtérre beépített, két, távvezérelhetô locsolóágyú. Megvallom ôszintén – közel negyvenéves színházi múltammal, bejárva majdnem az
egész világot –, ilyen megoldással még nem
találkoztam. A mûködtetését sem értem.
A vezérlése a nézôtérrel egy légtérben lévô
fény- és hangvezérlô erkélyrôl történik. Mi
történik, ha éppen akkor keletkezik tûz, amikor a színházteremben nincsen senki? A kezelô bemegy a már égô, füsttel teli térbe?
A díszletek beszállítása és mozgatása egy
nagyméretû lift beépítésével korrektnek
mondható. A beszállító jármû a rakodáshoz
könnyen be tud állni akár a lifthez, akár a
díszletraktárhoz. A mûvészöltözôk, közlekedôfolyosók, kiszolgálóhelyiségek, büfék, társalgók tágasak, jól felszereltek. Irigylésre méltó a helyi amatôr táncegyüttes tágas, megfelelôen kialakított próbaterme öltözôkkel, zuhanyzókkal. Talán a zalaegerszegi tánccsoportnak van hasonlóan jó próbalehetôsége
az országban.
Az új színház megtekintése után kalauzunk, Hollós István úr a generálkivitelezô
(Magyar Építô Zrt.) képviseletében azt kérdezte, hogy hazai viszonylatban hová sorolnánk az épületet az újonnan létesült mûvelôdési intézmények között. Válaszom az volt,
hogy a Mûvészetek Palotája után – bár sokkal kisebb méretben, de hasonlóan összetett
funkciókkal – a Népház – Jászai Mari Színház
következik. Ezt a véleményemet az említett
hiányosságok és hibák ellenére a továbbiakban is fenntartom. Minden elismerésem elsôsorban a város vezetésének, hogy a sajnos
már évtizedes, ínséges gazdasági helyzet ellenére is, megteremtette a lehetôségét annak, hogy egy korszerû kis mûvészetek palotája valósuljon meg Tatabányán. Dicséret illeti a tervezôket, az építôket, kivitelezôket is,
mert alapjába véve, a tôlük elvárható tudásuk szerint végezték munkájukat. Ha még egy
független színházi konzulenst is alkalmaztak
volna, még „színházibb” lehetne az épület.
Kiss István

Színházépítészet
Kész a Jászai Mari Színház
A bányászvárosi Népház
újjászületése

lyamû között. „Az igen rossz állapotban lévô
épület az 1990-es évek elején került magántulajdonba, újrahasznosítátsáról az önkormányzat tárgyalásokat folytat a tulajdonossal“ – olvasható Keserü Katalin könyvében.1

Tatabánya régi, majd százéves közmûvelôdési intézménye jelentôs bôvítésen és felújításon esett át. A fôhomlokzatra tekintve, a forgalmas út felôl szinte a régi kép fogadja a látogatót, persze átfeste, kicserélt ajtókkal, ablakokkal, újszerû állapotban. De azért nem is
kell különösebben figyelmes szem ahhoz,
hogy hamar észrevevôdjenek a jelentôs bôvítés elemei a hosszúkás épület mindkét oldalán, és kimagaslóan – színpadtorony formájában – a hátsó fertályon.

Tatabánya színházi élete a Bányász Színpaddal indult, mely 1964-ben alakult, és hamarosan országos hírnevet szerzett. Az amatôr
együttest Éless Béla irányította, majd 1973tól a csoport vezetését átvette László Tibor,
aki 1980-ban megalakította Orfeusz Színhá-

Az épület eredetileg valódi Népház volt,
többféle céllal bányatisztviselôk és bányamunkások részére. Szabadidôs, kulturális létesítmény, mely helyet adott a helyi összeszervezôdô csoportoknak, és alkalmas volt
vendégszereplések fogadására. A Népházat a
környék bányászatát felvirágoztató Magyar
Általános Kôszénbánya Rt. (MÁK Rt.) hozta
létre, mégpedig igen nehéz idôszakban,
1913–1917 között, az I. világháború évei
alatt. Talán ez is magyarázat arra, hogy eredeti tervezôjérôl (vagy tervezôirôl) biztos
adat nincs. Néhány évvel késôbb készült a
Népházzal majdnem szemben álló, nemzeti
romantikus stílusú kaszinó, melynek tervezôi
Toroczkai Wigand Ede és Jánszky Béla építészek voltak. A MÁK Rt. által hirdetett pályázaton 1922-ben II. helyezést értek el a 74 pá-

zat. Ez az együttes már államilag is támogatott alternatív színházként dolgozott, és ekkor történt az épület nagyfokú átalakítása,
bôvítése2. Az épület elsô részének külsejét
megtartották, belül és az üzemi részeken viszont elég brutálisan, érzéketlen hozzáépítéssel nagyfokú átalakítás történt, értékhozzáadásról nem igazán beszélhetünk. A hoszszúkás térformájú nézôteret ügyetlen modernizálással „kibélelték”, túl kényelmes székekkel rendezték be, létesítettek két világítási hidat, zenekari árkot, valamint technikai helyiségeket a nézôtér végében (volt filmvetítô
berendezés is), a színpadnyílás és maga a
színpad azonban inkább mûvelôdési központ jellegû maradt. Jelentôsen kibôvítették
a nézôtérhez tartozó ruhatárat, és berendeztek mûvészöltözôket is, azonban az üzemi ki-

Fotó: Dallos István

Színház a bányászvárosban

szolgálás – hivatásos társulat mûködéséhez –
mégsem volt kielégítô.
Mindamellett a mûvészi sikerek egyre jelentôsebbek lettek, és ha meglehetôsen lassan is, de elvezették oda a fenntartó városi
önkormányzatot, hogy erôfeszítéseket tegyen a teljes felújításra-bôvítésre. Erre a célra
végül is az új évezred elsô éveiben sikerült elérni a célzott támogatást, így megindulhatott a tervezés. A 2003 tavaszán lezárult pályázaton a zsûri I. díjat nem adott ki, megosztott II. díjban három tervezôcsapat részesült. Több tárgyalási forduló után végül a II.

díjasok közül a 2. sz. pályamû – tervezôk: Lakatos László és munkatársai nyerték el a megbízást. (II. díjas volt még a 6. sz. pályamû –
Kônig Tamás, Wagner Péter és munkatársaik,
valamint 8. sz. pályamû – tervezôk: Csontos
Csaba és munkatársai)

Komplex létesítmény a Népház
bôvítésével
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata azzal a nagyszabású céllal írta ki a pályázatot, hogy terv szülessen a „Jászai Mari Színház, Népház” és a „Városi Könyvtár” intézményeit magában foglaló tatabánya-óvárosi
„Népház” épületének teljes rekonstrukciójára, bôvítésére és környezetének rendezésére.
Komplex feladatról volt tehát szó, amely magában foglalta az eredeti épület értékeinek ➤
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Színházépítészet
A nagyterem különbözô elrendezései

Nagy elôszínpad

Kis elôszínpad pótszékekkel

Zenekari árok

Térszínpad

Aréna

Hanversenyterem

➤ megôrzését és egyúttal jelentôs arányú bôví-

tését, ugyanakkor a gépkocsi-megközelítéstôl
és autóparkolástól kezdve a környezô park értékeinek megôrzésén át a komplett gépészeti
felújításig és korszerûsítésig rengeteg részletet tartalmazott. Nem is csodálkozhatunk
azon, hogy ezek után a zsûri a beérkezett pályamûvek közül nem tudott gyôztest választani, hanem a három II. hely kiadásával valameddig elodázta a végsô döntést. S voltaképpen innentôl kezdve a folyamat a megszokott: a nem túl költségesnek ígérkezô, inkább
az építészeti középutat követô megoldásra
szavazott a megbízó, kerülve a kockázatot,
ami esetleg jövôbe mutató, kiérleltebb terv
beszerzését tette volna lehetôvé. Ahogy az
gyakran elôfordul, az idôarányokat, a végzett
munkamennyiséget tekintve a leghosszabb
ütem a döntési folyamattal telik el, és mind a
tervezésre, mind a kivitelezésre rövidebb szakasz jut. A vége felé pedig a türelem fogytán,
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és a befejezéskor már némi kapkodás is tapasztalható. A mûszaki átadás kellôs közepén
tett látogatás során például leginkább a külsô
burkolások, a tereprendezés tûnt olyannak,
amit az utolsó fázisban sajnos elsiettek. S egykét helyen a belsôben is tapasztalható volt
hasonló gond, melyeket persze a használat
során nyilvánvalóan meg fognak oldani.

Többcélú terem
Az épület lelke minden bizonnyal a nézôtérszínpad együttes, amelyet mostantól vasfüggyöny választ ugyan szét, a mûködés során viszont összekapcsolódik, és modellezi
magát a mindenséget (egy személyes megjegyzés: a teljesen díszítetlen, egyszínû vasfüggöny számomra nagyon zavaró, szinte
idegen test). A színpad nagyságrendi változáson esett át, a színházgépészeti ismertetés
errôl bôven szolgál részletekkel. A nézôtérre
érdemes hosszabban kitérni, mert az valóban

újdonságot jelent, ami a változtathatóságát
illeti. A tér visszanyerte ugyan eredeti formáját, a hosszanti dongás lefedést és a stilizált
oldalsó tagolást, ám a padlózat vadonatúj, és
két nagy mezôre bontott egységben a lejtési
viszonyok vátoztathatók. Tehát lehet a terem
sík padlós, ekkor térszínpados színházi formára, bálra-táncrendezvényre avagy konferencára, hangversenyre egyaránt alkalmas.
Ilyen esetben a legtermészetesebb a megközelítés, az oldalfalakon lévô ajtók szintbe esnek a padlózattal. Kicsit komplikáltabb a dolog, ha az elsô, a hátsó, vagy esetenként
mindkét nézôtéri pódiumot megdöntik komoly gépészeti berendezéssel, és ekkor a
padlózat egyenes sorokkal lépcsôzôdik. Ebben az esetben kiegészítô elemekkel teszik
lehetôvé a bejutást, a belsô és külsô szintek
közötti differencia áthidalását. Egyértelmû és
alapvetô követelmény, hogy a nézôtéri székek is mobilisak egy ilyen struktúrában – a jö-

Színházépítészet
vô kérdése, hogy a most leszállított, érthetetlenül nehéz és labilis ülések beválnak-e erre
az üzemmódra. A padozathoz nem, csupán
egymáshoz rögzíthetô, egyenként meglehetôsen súlyos székek a mûszaki átadás idején

fóliával voltak letakarva, csak épphogy ki lehetett próbálni ôket, de a bizonytalanság, a
stabilitás hiánya így is érzékelhetô volt.
Az eredeti nézôtéri forma visszaadása a felsô régiókban is újszerû megoldást hozott. Az

Átépített Népház 1979

Légifotón jól látszik a hozzáépített bôvítés

Nézôtér a színpad felôl

oldalsó ajtónyílásokkal azonos ütemben helyeztek el a mennyezetrôl belógatott technikai hidakat, melyek alsó felületére akusztikai
paneleket szereltek. Ilyen módon e hidak
használhatóak a színpad irányába, de visszafelé is – vagyis bármely sík padlós, egytermi
használatnál a felsô világítás jól variálható. Az
új teremben természetes megoldásnak tûnik,
hogy nincsenek leválasztott technikai helyiségek, hanem a hátsó karzaton, nyílt térben

szerûen, a teljesség igénye nélkül, a színházhoz: hátsó színpad, díszletraktár, külsô téri
kapcsolattal rendelkezô stúdiószínpad, táncpróbaterem a hátsó színpad fölött, díszlet- és
kellékmûhely, mûvészöltözôk, mûvésztársalgó, igazgatási helyiségek. A közmûvelôdési
és egyéb funkciókhoz: kis konferenciaterem,
szekciótermek, szakkörök, kétszintes könyvtár, kávézó, igazgatási helyiségek és kiszolgálómûhelyek, gépészet.
A város dédelgetett álmai tehát most megvalósultak, az elsô, legnehezebb – gyakran
idegölô – fázison van túl a népes „szereplô”gárda: építtetôk, építészek, szakági tervezôk,
fôvállalkozó és annak számos alvállalkozói
partnerei, több tucat beszállító. Most egy új
korszak következik, amely nem is biztos,
hogy könnyebb: a használat. Borsa Miklós, az
Operaház jeles fômérnöke számos alkalommal hangsúlyozta már, hogy színházi létesítményeknél különös jelentôsége van a mindennapi, nagyon változatos mûködésnek, tehát fokozottan érvényes a mondás: „a puding próbája az evés”. Kíváncsian várhatjuk a
történéseket Tatabányán 2009 tavaszától, és
érdemes lesz hamarosan visszatérni, hogy
megnézzük: miként lehet üzemeltetni ezt az

Fotó: Dallos István

Zeneterem

A táncosok öltözôje

A fotók az 1980-ban megjelent
Színházi Adatlaphoz készültek

Kamaraszínház

helyezték el az egyre inkább mobil használatú vezérlôpultokat. Elég furcsa – mondhatni
félelmet keltô – megoldás azonban a nézôtér
tûzvédelme: elöl a rendezôi bal, hátul a rendezôi jobb karzatra telepítettek egy-egy távvezérelhetô, nagy teljesítményû vízágyút.

Sok minden együttesen

A színházterem vezérlôhelyisége

A komplexum a színházhoz is számos további helyiséggel, mûködési és kiszolgáló terekkel rendelkezik, és egyúttal megôrizte Népház jellegû funkcióit is. Csupán felsorolás-

összetett funkciójú létesítményt, mit és hogyan kínál a közönségnek a Népház?
Vargha Mihály

1 Keserû Katalin: Toroczkai Wigand Ede (Holnap Kiadó,
2007).
2 Az átépítés 1975–79 között történt. Tervezô és kivitelezô: Tatabányai Szénbányák Tervezô Irodája ill. Építészeti Üzeme. Építész: Kesserû K. Színháztechnikai
szakértôk: Schmidt J. és Mogyorósi L. Akusztikus:
Kotschy A. (ÁÉTV) A színpadgépészetet a Tatabányai
Szénbányák Központi Mûhelye készítette. Színpadvilágítás EIVRT Konverta Gyára. Hangberendezés: Elektroakusztikai Gyár.
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Az elsô díjas pályamû szerzôi: Lázár Zsófia, Báger András, Kalmár László, Rehus Szilvia, Strack Lőrinc

SZÍNHÁZÉPÍTÉSZETI PÁLYÁZAT

Építészeti ötletpályázat
A Weöres Sándor Színház új épületére, Szombathely
Szombathelyen 2008 szeptemberében megalakult a Weöres Sándor Színház társulata Jordán Tamás igazgató vezetésével.
Az új társulat számára új színházépületet tervez építeni az önkormányzat. E program egyik lépése volt a közelmúltban lebonyolított építészeti pályázat.
Szombathely ismét színházat kíván építeni.
A város történelmében nem ez az elsô eset,
Savaria római településén a II. században
épült elôször színház. Majd jóval késôbb,
1865-ben nyilvánította ki a város polgársága
ilyen irányú közakaratát, melyet tizenöt év
után siker koronázott. 1880 augusztusában
nyitotta meg kapuit Szombathely – három év
alatt felépített – elsô kôszínháza. Az épület,
amint az köztudott, 1907-ben megsemmisült.
A szombathelyi közgyûlés a város régi vágyát kívánja most megvalósítani, amikor
egyhangúlag elfogadta a színházalapításra
vonatkozó javaslatot, és ez alapján állandó
színházi társulatot szervezett. A Weöres Sándor Színház lelkes társulata a HeMO-ban
(a volt Helyôrségi Mûvelôdési Otthon) meglehetôsen mostoha körülmények között
kezdte meg mûködését.

A város számára az elsô kérdés a tervezett
új színházépület elhelyezése volt. Több lehetséges helyszínt megvizsgálva a közgyûlés
a Március 15. teret jelölte ki erre a célra. A téren két jelentôs méretû épület áll – mindkettônek Károlyi Antal volt az építésze – az
1963-ban megnyitott MSH (Megyei Mûvelôdési és Sportház), valamint a volt megyei
Szakorvosi Rendelôintézet SzTK hétemeletes
épülettömbje. Az épületek mögött található
a Pelikán park, melyet a Gyöngyös patak választ el a területtôl.
A tervezési programban állandó társulattal
rendelkezô – a város felé agorával egész nap
nyitott és élettel teli – prózai repertoárszínház (400 fôs színházteremmel és 150 fôs stúdiószínpaddal), 600–1200 fôs multifunkcionális rendezvényterem, ehhez kapcsolódó
konferencia- és szekciótermek, valamint a vá-

rosi tévéstúdiók (két 200 m2-es és egy 80 m2es bemondóstúdió) elhelyezése szerepelt.
A nagy színházterem fôszínpada 300 m2,
a hozzá csatlakozó hátsó- és oldalszínpadok
egyenként 180 m2 alapterülettel kerültek kiírásra. Az új létesítményhez térszint alatti
parkolót kellett kialakítani a várható gépjármûvek számára.
A pályázatra 36 értékelhetô pályamû érkezett be. Igen körültekintôen, nagy munkát
végeztek el a pályázók. Ezt a hatalmas anyagot a bírálóbizottság komplex szempontrendszer szerint értékelte, elsôsorban építészeti (minôség, városszerkezetbe illeszkedés,
funkcionalitás, kulturális tartalom) és megvalósíthatóság (gazdaságos építés, fenntartható üzemeltetés, ütemezhetô megvalósítás)
szempontjából. Nem volt könnyû kiválasztani az 5 díjazottat és a 12 megvételt nyert al- ➤
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➤ kotást, melyek elismerésére összesen 30 mil-

lió forint állt rendelkezésre.
A kiírás szabad kezet adott a tervezôknek
abban, hogy az MSH és az SzTK épületeit
megtartják-e? A pályamûvek között háromféle válasz volt található: volt, aki mindkét
épületet megtartva oldotta meg a feladatot,
a többség csak az MSH épületét építette be
tervébe, és volt számos olyan terv, amelyik
mindkét épületet elbontva képzelte el az –
ideális, funkciókra tervezett – új létesítményt.
A pályamûvek többségében jól teljesítették a program funkcionális-technológiai elvárásait. Kiderült, hogy a rendkívül összetett
és bonyolult funkciók legjobban egyenként
tagoltan oldhatók meg. Ekkor azonban a kiszolgáló-üzemi tereket (öltözôk raktárak, irodák, díszlet és anyagbeszállítás) nehezen lehetett egységesen, mégis differenciálva öszszekapcsolni. A pályamûvek többsége helyesen oldotta meg a prózai repertoárszínház
követelményeit. Több pályázó a nézôtérszínpad kapcsolatára alternatív színházi
mûködés változatait is kidolgozta. A pályázat
igazolta, hogy a hármas színpadrendszer a
területen elhelyezhetô, és illeszthetô a stúdiószínpad és a rendezvényterem színpadának mûszaki
kiszolgálásához.
A legnagyobb problémát a
díszletbeszállítás helyes megoldása jelentette. A Március
15. teret országos fôútvonal
érinti, mely keresztezését körforgalommal tervezi a város
megoldani. Ez az adottság is

I. díjas pályamû

A díjazottak:
I. díj Zsuffa és Kalmár Kft., Budapest, 6 millió Ft (Színháztechnika: Strack Lôrinc, akusztika: Arató Éva)
II. díj Fernezelyi, Basa Iroda Kft., Budapest, 4,5 millió Ft
II. díj Sztájl Vizuális Alkotó Bt., Budaörs, 4,5 millió Ft (Színháztechnika: Strack Lôrinc,
akusztika: Kotschy András)
III. díj Építészkohó Kft., Budapest, 3 milló Ft
IV. díj Kertész Építész Stúdió Kft., Budapest, 2,4 millió Ft (Színháztechnika: Vargha Mihály);
Továbbá 12 megvétel, egyenként 800 000 Ft díjazással:
Amphy Antis Építész Iroda – Budapest
Dobai Építésziroda Kft. – Budapest
Du-Plan Kft. – Pécs
Építész Stúdió Kft. – Budapest
Finta és Társai Építész Stúdió Kft. – Budapest
Dr. Gerô Balázs és Pomsár János – Budapest
Kendik Géza – Budapest
Mátis és Egry Tervezô Kft., 4 Plusz Építész Stúdió Kft. – Bp.–Szombathely
Nicholas Webb Architects LLP – Anglia
Puhl Antal Építész Irodája Kft. – Szentendre
Stúdió GD Építészeti és Tervezô Iroda Kft. – Budapest
Wéber Építésziroda Kft. – Budapest
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sok gondot jelentett az
új létesítmény megközelítésének helyes megoldásában.
A pályázatok adatai alapján látszik, hogy a
kiírás összetett programja, mélyparkolóval
együtt – a legtömörebben feldolgozott tervekben is – legalább 20 000 m2 összterületet
jelent. A Március 15. tér léptékéhez mérten –
és gazdasági szempontból is – mindenképpen kívánatos az új létesítmény helyiségprogramjának szûkítése. Ennek egyik kulcskérdése a mélyparkoló méretének reális csökkentése. Feltétlen javasolható a tévéstúdió
beruházásának független kezelése, leválasztva a színház és a rendezvényterem együttesétôl. A rendezvényterem és a színház
együttmûködése esetén a rendezvényteremhez kapcsolt szekció- és tanácskozótermek
elhagyhatók, erre a célra az egyéb funkciójú
termek (próbaterem, tanácsterem stb.) idôpont-egyeztetéssel felhasználhatók.
Az is tanulság, hogy az MSH épülete –

II. díj Fernezelyi, Basa Iroda

a jellegzetes legyezô formájú, többcélú rendezvényterem számára nem ideális nagytermével – csak akkor tartható meg, ha a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel (öltözôk, raktárak stb.) bôvíthetô. Újragondolandó a vidéki
prózai repertoárszínház gazdaságos mûködéséhez szükséges színpadrendszer és a méretének meghatározása.
Mindezekre a következô – meghívásos –
építészeti tervpályázat adhatja majd meg a
legjobb megoldásokat. Ezen elôminôsített
pályázók, köztük az 5 díjazott pályamû készítôi vehetnek majd részt. A második pályázat
nyertese már az új színházegyüttes tervezési
jogát is elnyeri.
Remélhetô, hogy a második tervpályázati
forduló már – felhasználva az ötletpályázat
tanulságait és használható megoldásait – belátható közelségbe hozza Szombathely új
színházának megépítését.
Szabó-Jilek Iván

II. díj Sztájl Vizuális Alkotó Bt.

III. díjas pályamû

IV. díjas pályamû
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