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Az élet nagy misztériuma, amikor valaki megszületik. Nem kevés-
bé csodálatos, ha egy mûalkotás, egy épület létre jön. Az alkotás
és az építés folyamata nagyon hasonló a terhességhez: megfo-
gan az elképzelés, lassan kialakulnak a szükséges építészeti, anya-
gi, mûszaki feltételek – ezek kihordása a várandósság ideje, annak
minden kellemetlen tünetével együtt. Majd elérkezik a nagy pil-
lanat: megkezdôdnek a fájások – kezd formálódni, megszületni
az épület. Talán ez a legdrámaibb folyamat, ekkor a sok résztve-
vô között élezôdnek a konfliktusok, nehéz az együttmûködés, a
naponta felmerülô újabb és újabb problémák gyors megoldása.
Szorít a határidô is. De elérkezik végre a nagy nap – a megnyitá-
sé – amikor egy nagy lélegzettel életre kel az új alkotás, megkez-
di saját önálló létét.

Ebben a számban a pécsi Kodály Központ megszületését kö-
vetjük nyomon sok közremûködô beszámolójával. Az új épületet,
mint a kisbabát bölcsôjénél, mosolygós arcok veszik körül, még a
szülés fájdalmait átélt anya arca is derûs örömöt sugároz. Való-
ban minden alkotó, résztvevô közös erôfeszítése meghozta gyü-
mölcsét. A kivitelezés sikertörténet – summázza a fôvállalkozó, és
reményteli várakozással örül a létesítmény üzemeltetôje. Elmond-
ható, hogy az utóbbi évek nagyobb kulturális beruházásai tekint-
ve a Kodály Központ – igényes akusztikai kialakításával – magas
színvonalon, jó minôségben készült el.

Nekünk külön öröm, hogy a színháztechnikai szakma is ott bá-
báskodhatott a Pécsi Konferencia- és Koncertközpont megszületé-
sénél. Éppen a technológiai eszközök teszik lehetôvé a központ
többcélú használatát. A technológiai alvállalkozók – dacára a sajnos
még mindig szokásos fôvállalkozói présnek – nyomott áron is igé-
nyes berendezéseket, rendszereket hoztak létre. Látnunk kell, hogy
ennek a gyakorlatnak áldozatai is voltak: egy nagy tradícióval, de
gyenge pénzügyi háttérrel rendelkezô színháztechnikai cég ment
tönkre a versenyeztetés során, mert a bank nem finanszírozta a fô-
vállalkozó diktálta feltételekkel a munkát. Más cég felvette a

kesztyût, és igen alacsony áron elvállalva a feladatot, így drágán vá-
sárolt magának referenciát. Mindez azzal a tanulsággal jár, hogy az
irreálisan leszorított költségek, melyek a fô-, al- és szubalvállalkozói
láncolaton kialakulnak, sem a megrendelônek, sem a vállalkozónak
nem jó. A Kodály Központ esetében a megrendelô odafigyelésének,
intenzív ellenôrzésének tudható be a minôségromlás elkerülése.
Máris folynak azok a legszükségesebb beszerzések, amelyek költség-
megtakarítás miatt a beruházás elsô fordulójából kimaradtak.

Az öröm és büszkeség mellett most azonban egy másik, hosszú
korszak kezdôdik: a baba, a gyermek felnevelése, azaz az új épü-
let használatba vétele, beüzemelése, programokkal való megtöl-
tése, gazdaságos használata. Ezekre általában kevésbé szoktak
felkészülni, hiszen a pénz és az energia nagy része a projekt meg-
valósítására fordítódik. Nem kell szégyellni, ha ez az idôszak is
konfliktusokkal, problémákkal terhes. Mindig pár évre van szük-
ség a helyes használati arányok kialakításához, a mûvészeti és tu-
dományos programok megszervezésére, a reális üzemeltetési
költségek megállapítására. Ilyenkor derül ki, hogy mi mindent
tud az épület, és mi az, amit nem. Mit kell még fejleszteni, hol
kell bôvíteni a felszereltséget. Ekkor jelentkezhetnek a kisebb-na-
gyobb, kijavításra szoruló hibák. Ilyenkor derül ki, hogy a körül-
tekintô elôkészítô munkából mégis kimaradt valami, amit pótol-
ni kell, esetleg átalakítani. És mindehhez megint csak pénzre van
szükség, amely elôteremtése újból nem kis feladat. A sikertörté-
net mégis e periódussal fog kiteljesedni. 

Gratulálunk az impozáns kulturális épülethez mindazoknak,
akik a létesítésén sokat, sokféleképp fáradoztak. Munkájuk révén
Pécs új, nagyszerû kulturális lehetôségekhez jutott. Most már
„csak” a sokféle program sikeres megszervezése és lebonyolítása
a feladat, ehhez a közönség megnyerése sem lesz könnyû. A vá-
ros eredményesen zárta le a nagy projektet, és ezzel is sikerülni
fog megbirkóznia. Cervantes szavaival élve: … ahol zene szól, ott
nem lehet semmi rossztól tartani.
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KODÁLY KÖZPONT, PÉCS

A Pécs 2010 Európa Kulturális Fôvárosa projekt nagyberuházásaként fel-
épült a Pécsi Konferencia- és Koncertközpont, amely a keresztségben a Ko-
dály Központ nevet kapta. A 2010 decemberében megnyitott impozáns lé-
tesítmény több célt szolgál. A kitûnô akusztikájú 1000 fôs nagyterme elsô-
sorban komolyzenei hangversenyek helyszíne lesz, de konferenciák és egyéb
rendezvények tartására is alkalmas. Az épület a Pannon Filharmonikusok és
a Pécsi Kulturális Központ otthona is egyben.

Központ,
Pécs

Kodály

A projekt megvalósítása

�

A létesítmény
A beruházás célja egy nemzetközi összeve-
tésben is jelentôs akusztikai tervezéssel ké-
szülô, korszerû háttértechnikát alkalmazó,
multifunkcionális épület létrehozása volt,
mely hangversenyteremként és konferencia-
központként mûködik.
A 11 144 m2 nettó alapterületû épület

akusztikai tervezésû nagyterme 999 fô befo-
gadására alkalmas, amely a rendezvény típu-
sától függôen a változtatható színpadállásnak
megfelelôen 928, illetve 880 fôre csökkent-
hetô a zenekari igényeknek megfelelôen. 
A nagyterem elsôsorban koncertterem. Ba-

lett- és egyéb koreografált elôadások, sôt bi-
zonyos operák számára is alkalmas. Másod-
sorban a nagyterem a konferenciák plenáris
elôadóterme. Harmadrészt a földszinti zsöly-
lye sík padlóssá tehetô, vagyis a sík padlót
igénylô rendezvények tartása is lehetséges. 

A nagyterem tere és akusztikája úgy került
megtervezésre, hogy akusztikus koncertek
számára optimális legyen, ugyanakkor ki-
sebb átalakítással más akusztikai igényû
funkciókra is alkalmassá tehetô. Konferencia
esetén a nagyteremben tartják a plenáris elô -
adásokat, a két konferenciateremben és a
kétfunkciós szólampróbatermekben a szek-

cióüléseket. Kisszínpados kialakítással és az
enyhén emelkedô zsöllyepadló süllyesztésé-
vel a földszint nagy része sík padlóssá alakít-
ható. Így különbözô rendezvények, bálok,
könnyûzenei koncertek megtartására is alkal-
mas a terem.
A konferenciák plenáris üléseinek résztve-

vôi elhelyezhetôk az épületben található
konferenciatermekben és szekciótermekben.
melyek befogadó kapacitása 368 fôtôl 50 fô-
ig változó, az igényeknek megfelelôen. 
A földszinti, 368 fô befogadására képes

konferenciaterem az igényeknek megfelelô-
en szekcionálható. Az elsô emeleti 287 fôs
konferenciaterem pedig balettpróbaterem-
mé alakítható, hiszen a nagyterem alkalmas
táncszínházi produkciók befogadására is. Az
épületben állandó terem szolgál a nagyzene-
kari próbákra, valamint a Pannon Filharmoni-
kusok zenekar mûködéséhez szükséges to-
vábbi helyiségek mellett a közönségforgalmi
és egyéb kiszolgálóhelyiségek létesültek.
A Kodály Központ a Dél-Dunántúl régió

legnagyobb befogadóképességû, multifunk-
cionális hangversenytermeként, kulturális
rendezvényhelyszínként és konferenciaköz-
pontként mûködô középülete. Megvalósulá-
sa a régió nemzetközi hírû szimfonikus zene-

karának, a Pannon Filharmonikusoknak, vala-
mint a többi pécsi zenei együttes sikeres te-
vékenységének folytatását teszi le he tô -
vé. A létrejövô kulturális térnek köszönhetô-
en pedig bôvül a város kulturális kínálata.
A konferenciafunkció segítségével Pécs a kö-
zép-európai konferenciapiac egyik meghatá-
rozó színhelyévé válik, szakmai konferenciák,
vásárok, kulturális fesztiválok megrendezése
válik lehetôvé. 

A megvalósítás mérföldkövei

Elôkészítés
2006. szeptember 16-án került megkötésre
az a támogatási szerzôdés, mely lehetôvé
tette az Európa Kulturális Fôvárosa Pécs –
2010 Program beruházási projektjeinek elô -
készítéséhez szükséges források lehívását.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

egymilliárd forint vissza nem térítendô közpon-
ti költségvetési támogatást kapott, az EU-támo-
gatással megvalósítani tervezett nagyprojektek
elôkészítési költségeinek finanszírozásra.
A támogatási szerzôdés terhére került el-

számolásra a tervezô kiválasztására irányuló
tervpályázat költségei, a bontási, a vázlat-, és
az engedélyezési tervek elkészítésének, vala-



mint a projekt részletes megvalósíthatósági
tanulmányának elkészítésének költsége.

Építészeti tervpályázat
A Pécsi Konferencia- és Koncertközpont nyílt
építészeti tervpályázatot Pécs MJV Önkor-
mányzata 2006. december 1-jén hirdette
meg, a pályamûvek beadásának határidejét
2007. március 16-ával határozta meg.  A be-
nyújtási határidôig 40 darab pályamû érke-
zett be.
A nyilvános, titkos tervpályázatát meghir-

detése a város fejlesztésében, építészeti meg-
újításában mérföldkônek volt tekinthetô. Egy-
részt hivatalosan is megkezdôdött az Európa
Kulturális Fôvárosa Program beruházásainak
elôkészítése, másrészt mindenki számára nyil-
vánvalóvá vált, hogy Pécs európai standar-
doknak megfelelôen – szakítva a korábbi gya-
korlattal – nyilvános pályázatok útján választ-
ja ki a város megújulásának, emblematikus
épületeinek, közterületeinek tervezôit.
A projektgazda – a tervpályázat kiírója – a

tervpályázat kiírásában kötelezettséget vállalt
arra, hogy eredményes tervpályázat esetén
az I. díjas pályamû szerzôjével hirdetmény
nélküli, tárgyalásos eljárást folytat le az enge-
délyezési és tender tervdokumentációinak el-
készítésére. Az építészeti tervpályázat ered-
ményes volt, 2007. április 1-jén lezárult, a
nyertes pályamûvet a budapesti Építész Stú-
dió Kft. készítette el. 

Engedélyezési és tendertervek készítése
A tervpályázat I. díjas pályamûvét elkészítô
budapesti Építész Stúdió Kft.-vel Pécs MJV
Önkormányzata 2008. február 29-én kötött

tervezési szerzôdést. A tervezôk 2008. márci-
us 17-ére készítették el a vázlattervet, vala-
mint a területen lévô épületek és építmények
bontási terveit. 2008. május 14-ére készült el
az engedélyezési tervdokumentáció, vala-
mint az épület látványtervei. 2008. június
19-én leszállították a kivitelezô kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásához
szükséges tender tervdokumentációt. 
Az engedélyezési tervdokumentáció alap-

ján, a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatal 2008. május 21-én indította meg az

építésügyi engedélyezési, valamint a terüle-
ten lévô épületek és építmények bontási en-
gedélyezési eljárását. Az építési engedély, fel-
lebbezés nélkül, október 27-én emelkedett
jogerôre. 

Az építési terület elôkészítése
A beruházás építési telke a 2008. október 3-
án telekalakítással jött létre. Ehhez különbö-
zô tulajdonban lévô ingatlanok megszerzésé-
re volt szükség. Október 10-én elkezdôdött a
Zsolnay Vilmos út és az Universitas utca kö-
zötti tömb bontása, a kiterjesztett régészeti
próbaásatás, ezek november 24-én befeje-
zôdtek. 

Támogatás megszerzése
2008. június 5-én jelent meg az a felhívás,
mely lehetôvé tette az EU-s pályázatok be-
nyújtását, így a késôbbi források lehívását
biztosító támogatási szerzôdések megköté-
sét. Június 30-án a Pécsi Konferencia- és Kon-
certközpont létesítése címû, több mint 3000
oldalas pályázat benyújtásra került a Dél-du-
nántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez,
mely elfogadása augusztus 5-én megtörtént. 
2008. október 20-án a pályázat bírálóbi-

zottsága 11 feltétellel támogatásra érdemes-
nek ítélte a pályázatot. A támogathatósági
feltételek kidolgozása megtörtént, melyet
december 19-én a támogatási szerzôdés
megkötése követett.
A támogatási szerzôdés aláírásával a pályá-

zó a támogatási szerzôdésben és a pályázat-
ban foglaltak szerint az Európai Regionális
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Fejlesztési Alapból, a Magyar Köztársaság
társfinanszírozásával a Dél-dunántúli Opera-
tív Program elôirányzatából 5,254 milliárd
forint egyszeri, vissza nem térítendô támoga-
tásban részesült 

Közbeszerzési eljárás a kivitelezésre 
Pécs MJV Önkormányzata a „Pécsi Konferen-
cia- és Koncertközpont kivitelezése” tárgy-
ban közzétett hirdetménnyel induló, közös-
ségi értékhatár szerint közbeszerzési eljárást
indított 2008 novemberében. Az ajánlattéte-
li határidôig – 2008. december 8. – egy aján-
lat sem érkezett, emiatt az eljárás eredmény-
telenné nyilvánította a bírálóbizottság.
2009. március 10-én jelent meg a Pécsi

Konferencia- és Koncertközpont kivitelezése,
valamint a szükséges kiviteli tervek elkészíté-
se tárgyú második közbeszerzési eljárás aján-
lati felhívása. Az ajánlatok benyújtási határ-
ideje 2009. április 10-e volt. Az eljárás ered-
ményes volt, a megadott határidôre három
ajánlat érkezett, az ajánlattevôk közül – az
április 29-ei eredményhirdetés szerint – a
Magyar Építô Zrt.–Arcadom Zrt. konzorciu-
mának ajánlata nyert. A kivitelezési szerzôdés
2009. június 18-án került aláírásra, a munka-
terület pedig  július 29-én került átadásra.  

A projekt elkészül
A kivitelezési munkálatok befejezôdtek. Min-
den városlakó és idelátogató számára nyil-
vánvalóvá vált, hogy olyan építészeti re-
mekmûvel gazdagodott Pécs, amely minôsé-
gében, megjelenésében, funkcionalitásában

egyedülálló. A hivatalos akusztikai mérések
során bebizonyosodott, hogy Közép-Európa
egyik legjobb akusztikájú hangversenyterme
épült meg Pécsett, amely világszínvonalú ze-
nei szolgáltatásaival európai rangot biztosít
Pécs városának a kulturális városok között.
A kivitelezô 2010. október 14-én készre je-

lentette a kivitelezési munkálatokat, melyet a
beruházás FIDIC-mérnöke október 20-án el-
fogadott. A mûszaki átadás-átvételi eljárás ok-
tóber 27-én megindult. A FIDIC Mérnök Iro-
da mûszaki ellenôrei és szakértôi tüzetesen
megvizsgálták a már elkészült új épületet, és
felvették a hibajegyzéket. A hibák kijavítása a
FIDIC-mérnök igazolása alapján határidôre
megtörtént, így a mûszaki átadás-átvételi el-
járás 2010. november 18-án lezárult.
A mûszaki átadás-átvételi eljárással párhu-

zamosan zajlott a használatbavételi engedé-
lyezési eljárás is. 2010. október 25-én be-
nyújtásra került a használatbavételi engedély
iránti kérelem. Okóber 27-én a használatba-

vételi – és mûszaki átadás-átvételi – eljárás-
hoz kapcsolódva megtörtént az építési hely-
szín szakhatósági bejárása.  
Miután a Pécs 2010 – Európa Kulturális Fô-

városa Program fejlesztési kulcsprojektjeihez
kapcsolódó beruházások megvalósításával
összefüggô közigazgatási hatósági ügyek ki-
emelt jelentôségû üggyé nyilvánításáról kor-
mányrendelet határozott, a használatbavéte-
li engedélyt a Baranya Megyei Közigazgatási
Hivatal 2010. november 11-én – rekordidô
alatt – 17 nappal a kérelem benyújtását kö-
vetôen kiadta. A használatbavételi engedély
– fellebbezés nélkül – 2010. december 13-án
jogerôre emelkedett.

Kodály Központ
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ha-
tározatban döntött arról, hogy az Európa
Kulturális Fôvárosa Pécs – 2010 Program ke-
retében megvalósuló Pécsi Konferencia- és
Koncertközpont épületét Kodály Központ-
nak nevezi el.
2010. november 23-án megtörtént az

épület birtokba és üzemeltetésbe adása.
A beruházáshoz kapcsolódó külsô közlekedé-
si utak kiépítésre kerültek.
A létrejött új intézményt elsô alkalommal,

hivatalos fôpróba keretében, 2010. decem-
ber 9-én vehette birtokba a lakosság, melyen
a Pannon Filharmonikusok zenekar Maxim
Vengerov és Ránki Dezsô zongoramûvész
közremûködésével – a Világsztárok Pécsett
koncertsorozat keretében – adott ünnepi
koncertet. 
Az új intézmény hivatalos átadása 2010.

december 16-án történt meg.
A projekthez kapcsolódó eszközök beszer-

zésére irányuló közbeszerzési eljárás megin-
dításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 2010. november 4-én döntött.
A közbeszerzési eljárás hirdetmény novem-
ber 19-én megjelent. Az eljárás jelenleg fo-
lyamatban van.

Dr. Merza Péter 
projektigazgató

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft.

7SZÍNPAD
Elôadómûvészetek techniká ja

KODÁLY KÖZPONT, PÉCS

Alapadatok
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Pályázat benyújtása: 2008. 06. 30. 
Támogatási Szerzôdés aláírása: 2008. 12. 19.
Projekt kezdete: 2008. 11. 28.
Projektzárás: 2011. 07. 31.
Elszámolható projektköltség: 7 278 810 E Ft.
Megítélt támogatás: 5 251 262 E Ft.
Kivitelezô: Magyar Épít�  Zrt. – Arcadom Zrt. Konzorcium 
Kivitelezési szerzôdés aláírása: 2009. 06. 18.
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Elôzmények
A konferencia- és koncertközpontra kiírt
eredményes építészeti tervpályázaton 2007
áprilisában az Építész Stúdió Kft. pályamûve
kapta az I. helyezést. 

Az épület belsô tagolása
Az épület térszervezési szempontból hármas
tagolású. Központi eleme, magja maga a
mintegy 1000 fôs hangverseny- és konfe-
renciaterem. A nagyterem tömbjét öleli kö-
rül az a közlekedôterület, amely az épületet
funkcionálisan szervezi és a technikai folyo-
sóktól kezdve egészen az elôcsarnokig mind
a személyzet, mind a közönség fôbb mozgá-
sának helyszínéül szolgál. Erre a közleke-
dôgyûrûre kapcsolódik a külsô épületsáv,
amelyben a további szólampróba- és konfe-
renciatermeket illetve az egyéb szükséges
irodai és kiszolgáló funkciók helyezkednek
el.

Az épület multifunkcionális
koncepciója
A Kodály Központ komoly- és könnyûzenei
koncertek, konferenciák, különbözô díszlete-
zést nem igénylô rendezvények, elôadások
helyszíne, valamint a Pannon Filharmoniku-
sok Pécs székháza is egyben.

Multifunkcionális nagyterem
A nagyterem elsôsorban koncertterem. Ba-
lett- és egyéb koreografált elôadások, sôt bi-
zonyos operák számára is alkalmas, de díszle-
tezett színházi elôadásokra nem. Másodsor-
ban a nagyterem a konferenciák plenáris elô -
adóterme (a székek karfájából írólap is kihajt-
ható). Harmadrészt a földszinti zsöllye sík
padlóssá tehetô, vagyis a sík padlót igénylô
rendezvények is megtarthatók. 

Koncertek
A nagyterem terét és akusztikáját úgy tervez-
tük meg, hogy akusztikus koncertek számára
optimális legyen, ugyanakkor más akusztikai
igényû funkciókra is alkalmassá tehetô (han-
gosított koncertek, konferenciák és egyéb
rendezvények). 

Konferencia
Konferencia esetén a nagyteremben tartják a
plenáris elôadásokat, a két konferenciate-
remben és a kétfunkciós szólampróbater-
mekben a szekcióüléseket. (Az emeleti konfe-
renciaterem balettpróbateremként is hasz-
nálható.) 

Sík padlós rendezvények
Kisszínpados kialakítás mellett és az enyhén
emelkedô zsöllyepadló süllyesztésével a
földszint nagy része sík padlóssá alakítható.
A széksorok betolhatók a földszinti hátsó
karzat alá. Így különbözô rendezvények, bá-
lok, könnyûzenei koncertek megtartására is
alkalmas a terem. A közelben elhelyezett ca-
tering tálalóhelyiségbôl étellel-itallal kiszol-
gálható.

PFP-székház
Az épületben található a Pannon Filharmoni-
kusok székhelye, menedzsmentje. A zenekari
próbatermet kizárólagosan csak a PFP hasz-
nálja. A szimfonietta és a többi szólampróba-
terem multifunkcionális, konferencia alkal-
mával szekcióteremként is használhatók. 

Bejáratok
Az épületnek három bejárata van. A közön-
ségbejárat – a fôbejárat – az északi oldalon
van. A személyzeti bejárat a délnyugati sarok
nyugati oldalán található. Ezt használják a
Kodály Központ és a PFP dolgozói. A ven-
dégmûvészek is innen közelítik meg a ven -
dég öltözôket és a színpadi zónát. A gazdasá-
gi bejárat (kamionbeálló) a délnyugati sarok
déli oldalán található. 
Az elôcsarnok I. galériaszintje közvetlenül

is kapcsolódik a külsô térhez, méghozzá az
elôcsarnok feletti járható terasztetôhöz.
A Brauer Marcell sétányhoz (Universitas utca)
enyhe lejtéssel fut le, ez a terasztetô.
Önálló kültéri kapcsolata van még az elô -

csarnokból nyíló, de kívülrôl is megközelíthe-
tô kávézónak, fedett terasz formájában.
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Lépcsôk
Az épületnek három olyan lépcsôháza van,
amely minden szintet összeköt. Az északnyu-
gati saroknál a közönség számára, a színpad
mögötti déli oldalon a mûvészek, illetve a
PFP-dolgozók számára, a nyugati oldalon a
kiszolgáló személyzet számára készült lépcsô-
ház. Ezeken kívül az elôcsarnokból indítot-

tunk egy kényelmes spanyol lépcsôt a nagy-
terem galériájára, valamint két külön lépcsôt
az emeleti konferenciaterem, illetve a szekció-
termek megközelítése céljából.

Liftek
Az épületben négy lift található. A két közön-
séglift egyike egy üveglift a fôbejárattal

szemben, a másik az északnyugati közönség-
lépcsô mellett van. A személyzeti és gazdasá-
gi bejáratnál pedig egy személyzeti liftet és
egy teherliftet helyeztünk el. Mindegyik lift
akadálymentes kialakítású. A személyzeti lift
biztonsági liftként van kialakítva.

Részletes funkcionális leírás
Az épület pinceszintjét nagyrészt a nagyter-
met kiszolgáló funkciók töltik be: a zenekari
árok körüli manipulációs terek, a nagytermet
ellátó szellôzôgépház, tárolók és karbantartó
mûhely, valamint itt találhatók a személyzet
öltözôi is. A déli oldalon – a leeresztôaknához
kapcsolódóan – az elektromos energiaellátás
transzformátorblokkja kapott helyet.
A földszinten, az elôcsarnokba vezetô fôbe-

járat közelében található a kettéosztható
konferenciaterem, a közönséget kiszolgáló
ruhatár, büfé, kávézó, valamint a mintegy
1000 fôs nagyterem földszinti bejáratai.
A földszint üzemi zónája a gazdasági bejárat
felôl közelíthetô meg, mely a színpadszint-
ben kialakított kamionrakodó rámpa miatt a
közönségforgalmi területeknél 1,0 méterrel
magasabb padlóvonalú. Az üzemi terület dé-
li részén a vendégmûvész-öltözôk kaptak he-
lyet, innen érhetô el a színpad mögötti zóna
(gyülekezô), mely már a nagyterem „ház a
házban” elven kialakított, rezgésmentesítô
rugókra ültetett, védett terében van. A nagy-
terem színpada három részre tagolódik. Kis-,
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közép- és nagyszínpad alakítható ki, ezen va-
riációk – mely zenekari árok kialakítását is le-
hetôvé teszik – süllyedô pódiumok alkalma-
zásával érhetôk el. A földszinti zsöllye – dönt-
hetô padló révén – sík padlóssá is tehetô.
A nyugat felôli kiszolgálókaréjban a fizikai al-
kalmazottak pihenôi és egyéb raktárhelyisé-
gek találhatók. A színpadi bejárat közelében
alakítottuk ki a mûvészbüfét, valamint a
nagytermet ételfogyasztásos rendezvény
esetén kiszolgáló tálalót. A hulladéktárolási
helyiségek a gazdasági bejáratnál találhatók.
Az elsô emelet közönségforgalmi területei

galériás kialakításúak, egy légtérben az elô -
csarnokkal. Észak felôl a nagyterem emeleti
galériája található. Innen a hangcsapdáként
mûködô elôtereken áthaladva tárul fel a te-
rembelsô. Szemben a szakmai vendégek szá-
mára fenntartott orgonakarzat helyezkedik
el. A nagyteremben ugyanis megadtuk a le-
hetôségét egy 70 regiszteres orgona késôbbi
beépítésének. A színpad felett láthatók a
mozgatható akusztikai hangvetôk. A konfe-
renciagalériáról nyílik kelet és dél felôl az
emeleti konferenciaterem, mely kialakításá-
nál és nagy belmagasságánál fogva balett-
próbateremként is használható, továbbá
azon multifunkcionális termek sora, melyek
konferencia-szekciótermekként vagy szólam-
próbatermekként egyaránt használhatók. Az
elsô emeleten alakítottuk ki a személyzeti be-
járatot a recepcióval és a diszpécserközpont-
tal. Innen nyílik a menedzsment iroda -
blokkja, illetve innen juthatunk fel a PFP-
székház második és harmadik emeleti üzemi
és irodai területeire.

A második emeleten, a közönségforgalmi
oldalon a felsô elôcsarnoki galéria és nézôté-
ri karzat található, míg az üzemi részen a Pé-
csi Filharmonikusok zenészeinek szintje, a ze-
nekari próbateremmel és a zenészek egyéb
helyiségeivel. Ezen a szinten több légtechni-
kai gépház is található.
A harmadik emeleten, az északi oldalon ta-

lálható a nagytermet kiszolgáló technikai he-
lyiségsor és galéria, az általános helyiségeket

ellátó szellôzôgépház és a kültéri, de vizuáli-
san fedett gépészeti terasz. A nagyterem
színpad körüli zónájában ezen a szinten kap-
tak helyet a színpadvilágítás és a hangtechni-
ka berendezései. Az épület déli oldala men-
tén pedig a Pécsi Filharmonikusok igazgatá-
sának irodahelyiségei sorakoznak. A harma-
dik emeletrôl üzemi feljárókon juthatunk fel
a különbözô speciális zónákhoz, így a nagy-
terem járható magasságúra kialakított fö-
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A pályázati, engedélyezési és
tenderterv szerzôi
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Komlósi Tibor
Németi Ferenc

Tûzvédelem: Drozdik Sándor
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Az eredményes generálkivitelezôi tender
eredményeképpen a Magyar Építô – Arca-
dom konzorcium nyerte el a kivitelezési
munkát, és megbízta cégünket a kiviteli ter-
vek elkészítésével. 
A kiviteli tervek készítése során a koncepci-

ót megalkotó tervezôkkel
egyeztettünk, az esetlege-
sen elôforduló, a tender-
tervek készítését követôen
megszületô engedélyezési
határozat kikötései miatt
kialakult ellentmondások
feloldása érdekében, illet-
ve a kiviteli tervek készíté-
sekor felmerülô, a tender
során nem részletezett
kérdésekben.
A tervek készítése során

mindvégig megkülönböz-
tetett figyelmet szenteltünk arra, hogy az ere-
deti szerzô elképzeléseit tiszteletben tartsuk,
ezért a mûszakilag szükséges módosításokon
túl a jobb hangzást, kedvezôbb megjelenést
biztosító javaslatokat is folyamatosan egyez-
tettük. Az együttmûködés kezdetben akadoz-
va indult, de a munka dandárjára valóban
együttmûködéssé vált. Innentôl kezdve már

nem a mûszaki problémák,
mûszaki akadályok leküzdése je-
lentette a gondot, hanem az,
hogy a kiviteli terv készítésekor
még nem volt üzemeltetôje a
komplexumnak, így nem volt ki-

vel leegyeztetni az épület mindennapi hasz-
nálatával kapcsolatos kérdéseket. Bizonyos
szempontból vakrepülés volt, melyben az
Építész Stúdióval együtt dolgozva próbáltuk a
tudásunk szerinti legjobb eredményt elérni.
Feladatunkat jelentôs mértékben nehezí-

tették a kivitelezési idôszakra megváltozó
tûzvédelmi elôírások, melyek folyamatos
egyeztetése és engedélyeztetése lényegesen
több idôt és energiát igényelt a megszokott-
nál, és amelyek betartása és betartatása
komplett rendszerek módosítását tette szük-
ségszerûvé.
A kiviteli tervek készítésekor az alább felso-

rolt jelentôsebb mûszaki problémákat kellett
megoldanunk:
– Síkalapozás helyett cölöppel gyámolított

lemezalap készül: A hely adottságai (foglalt
terület volt) nem tették lehetôvé, hogy az
engedélyezési és tendertervek készítése alatt
a részletes talajmechanikai vizsgálatok (fúrá-
sok) elkészülhessenek. A kiviteli tervekhez el-
készített részletes talajmechanikai vizsgálatok
eredményét úgy értékeltük, hogy az eltérô
teherbírású talajok miatt az eredetileg terve-
zett síkalapozással 10 cm-t meghaladó süly-

lyedéskülönbségek jöhettek volna létre, ezért
cölöppel gyámolított alaplemezt kellett ké-
szíteni, hogy a süllyedéskülönbségek – a rez-
getett tér miatt – 1 cm-en belüli értékben
korlátozhatóak legyenek.
– A kôburkolatú tetôszerkezet megvalósít-

hatósága – az adott lejtésviszonyok, idôjárási
körülmények, rendkívül rövid kivitelezési idô
és kötött költségkeret miatt – jelentôs prob-
lémát jelentett. Végül – az eredetileg terve-
zett, szakaszosan betonozható, ragasztott
kôburkolattal készülô tetôszerkezet helyett –
egy reményeink szerint hosszú távon is biz-
tonságos, szerelt rendszer készült, „kettôs fe-
déssel”, ahol a vízelvezetést a trapézlemezes
tetô, az esztétikus megjelenést a szerelt kô-
burkolatú külsô héj biztosítja.
– A próbatermekben az igényelt zajhatár-

értékek és gépészeti hûtési igények a meg-
adott légmennyiségekkel, a tervezett kereszt-
metszetekkel nem voltak biztosíthatóak. Ak-
nák mérete pozíciója módosult, gépészeti
rendszereket a rendkívül szûkös álmennyeze-
ti terekhez kellett igazítani, a padlószerkeze-
teket a zajcsillapítás követelményének meg-
felelôen módosítottuk.
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démterébe, ahol elsôsorban a nézôtér- és a
színpadvilágítási berendezéseket tartják idô-
szakosan karban, illetve az egyes hô- és füst -
elvezetô ventilátorokhoz.

Alkalmazott anyagok
Az épület külsô megjelenését teljes egészé-
ben a süttôi mészkô határozza meg. A hom-

lokzatok és a tetôk a világosabb gazdabányai
mészkô burkolattal készültek, az épület elôt-
ti tér és az elôcsarnok pedig a mélyebb tónu-
sú haraszti mészkôbôl. 
A homlokzati üvegfelületek porszórt, hôhíd-

mentes alumínium- illetve acélszerkezetûek, a
kôburkolat mögé rejtett kialakítással. Ahol a
funkció megkívánja, a nyílászárók hátrább ke-

rülnek a hôszigetelés síkjáig, és elôtte – árnyé-
kolóként és akusztikai védelemként – jelennek
meg a kerámiaraszteres üvegfelületek. 
A koncertterem belsô burkolata égerfával

furnérozott rétegelt lemez, külsô burkolata ok-
ker-arany színû Rafaello Madreparlato bevonat.

Hônich Richárd 
építész
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– Az épület tûzvédelmét érintô szakhatósá-
gi elôírásokat nem volt mód a tendertervben
érvényesíteni, mert az építési engedély
(2008. 10. 08.) kiadása jóval a tendertervek
teljesítési határideje (2008. 06. 19.) után
volt. A megvalósíthatóság érdekében a
tûzvédelmi hatósággal egyeztetve módosí-
tottuk a tûzszakaszolást (csak 2 db tûzszakasz
lett), ez tette lehetôvé az eredetileg elképzelt
belsô térstruktúra kialakítását.
– A nagyterem ajtajára – szakhatóság által

elôírt – automata záródás miatt, a hô- és
füst elvezetési szisztémát módosítani kellett: a
tervezett gravitációs rendszer helyett gépi
rendszert kellett oly módon kialakítani, hogy
az a belsô megjelenést és akusztikai paramé-
tereket ne befolyásolja. Tekintettel a rendkí-
vül szigorú akusztikai igényekre és az elvárt
teremakusztikai minôségre, komoly fejtörést
okozott ennek megvalósítása. 
– A szakhatósági elôírás szerinti, nyílás nél-

küli függönyfalszerkezet gyakorlatilag nem
volt megvalósítható. A jelentôs többletkölt-
ségek elkerülése és az építészeti megjelenés
megtartása érdekében, a szerkezetet át kel-
lett tervezni, a megoldást a szakhatóságokkal
engedélyeztetni kellett.
– A nagyterembe egyedi tûzjelzô rendszert

kellett tervezni. 
– A rövid kivitelezési idô miatt – a bonyo-

lultan, szinte csak szobrászmunkaként zsaluz-
ható nézôtéri karzatok vasbeton mellvédje
helyett – szerelt (acélváz és burkolat) kialakí-
tás készült, az akusztikussal és a tenderterv
készítôivel egyeztetve.
A nagytermet érintô fôbb változások, a ki-

viteli terv és tenderterv közötti eltérések (Épí-
tész Stúdióval jóváhagyottan):
A nézôtéren új székkiosztás készült, új

székméretekkel a kényelmesebb és komfor-
tosabb kialakítás érdekében.
A sínes rendszeren mozgatni tervezett

széksorok számát az üzemeltethetôség érde-
kében 17 sorról 13 sorra csökkentettük.
A billentômûvön és a fix vasbeton födémes
szakaszon lettek csak sínes rendszerû székek.

Elôttük, a süllyedô rendszereken mobil szé-
kekre tértünk át.
A színpad feletti hangvetôk mérete kialakí-

tása módosult, az akusztikus javaslatára a né-
zôtér felôli elsô átkerült leghátulra, a kedve-
zôbb hangeloszlás érdekében.

A nézôtéren szükséges légmennyiség kis
sebességgel történô bejuttatásához (elárasz-
tás) számos változtatás volt szükséges a ten-
dertervhez képest. Ezek fôbb pontokban:
– zenekari árokban pufferkamra és a mell-

védek áttört kialakítása, 
– minden nézôtéri szék alá – ahol csak le-

het – befúvórács került,
– az elárasztás miatt az erkélymellvédek

„leforduló” burkolata perforált kialakítású
lett,
– a II. emeleti karzat mellvédjének perforált

burkolata alatt légtömör gipszkarton ál-
mennyezet építése volt szükséges az elárasz-
tásos rendszerek szétválasztása érdekében,
– a székraktár homlokfala – bálterem funk-

ciónál – szintén perforált lett.
A tendertervben ábrázolt technikai szint

alaprajza igazából csak járható álmennyezet-
ként volt jelölve. A színháztechnikai kiírásból
már kiderül, hogy ez egy teljes értékû techni-
kai szint. A tenderleírásban szereplô ellensú-
lyos mozgatások a színpadgépészetet kivite-
lezô cég javaslatára elmaradtak. Itt jegyezzük

meg, hogy ez a mintegy 1000 m2-es, ferde
síkú „padlás” igen sok építési feladatot rejtett
magában. A teljesség igénye nélkül:
– színpadgépészeti rendszerek elhelyezése,

a gépek fogadásához szükséges statikai tar-
tók,

– biztonságos közlekedéshez kijelölt (csú-
szásmentes felfestett és megvilágított) útvonal,
– légtechnikai rendszerek (akusztikai hang-

csillapító kamrával),
– elektromos, kábeltálcás fônyomvonalak,
– mivel a nézôtér felôl áttört nyílások is van-

nak, minden lentrôl látható berendezést, szer-
kezetet ennek megfelelôen kellett kialakítani,
– 94 db 60x60 cm-es födémnyílást, fel-

nyitható fedôlappal terveztünk, hogy a nézô-
tér feletti álmennyezetbe szerelt általános vi-
lágítás lámpatestei fentrôl karbantarthatóak
legyenek,
– nyílások biztosítása a színpadtechnikai

gépek felszállíthatósága miatt, 
– acélszerkezetû világítási hidak.
Fenti – kiragadott, de jellemzô példákat –

nem nevezném a kiviteli tervkészítés nehéz-
ségeinek, inkább csak a velejárójának, ha va-
laki a szakma szabályait betartva, tisztesség-
gel akarja megoldani feladatát.

Vámossy István
okl. építészmérnök
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A Pécsi Kodály Központ egy olyan multifunk-
cionális épület, amely többek között a Pan-
non Filharmonikusoknak is otthont ad. Az
épületben központi helyet foglal el a kon-
certterem.
A koncertterem akusztikai tervezésének

egyik leglényegesebb pontja a teremakuszti-
kai tervezés. Az engedélyezési és tender terv-
fázisban ezt az Arató Akusztikai Kft. végezte,
de a teljes tervezés és a kivitelezés során vé-
gig akusztikai konzulens partnerünk volt An-
ders Christian Gade, nemzetközileg is elis-
mert dán kolléga.
A teremakusztikai tervezési folyamatban az

alapvetô célkitûzések az alábbiak voltak:
– biztosítani kell a zenekar, az énekesek,

mûvészek számára optimális körülményeket az
elôadások, próbák és hangfelvételek idejére
– biztosítani kell a zenészek, mûvészek szá-

mára egymás jó hallását, az együtt játszás le-
hetô legnagyobb pontosságát 
– kiváló akusztikai körülményeket kell biz-

tosítani a hallgatóság számára
– megfelelô körülményeket kell teremteni

hangfelvételek készítésére

Fizikai adottságok – méret,
forma, arányok, alakzatok
Egy koncertterem hangzásában – legyen az
nagyzenekari, kamarazenei, kamaraoperai,
operai, kortárs zenei terem stb. – a formának
meghatározó szerepe van. Jó hangzás külön-
féle alakú termekben megvalósítható ugyan,
de vannak akusztikailag eredendôen rossz te-
remformák is. 
Ha megnézzük a világ legjobb hangver-

senytermeit, azt látjuk, hogy az egyszerû, ci-
pôdobozra emlékeztetô forma a leggyako-
ribb (az ilyen teremben tarthatók legköny-
nyebben kézben az akusztikai paraméterek).
A Pécsi Kodály Koncertterem is téglatest for-
májú.
Az akusztikus tervezô a jól megválasztott

formákhoz meg kell, hogy találja a terem -
akusztikai paraméterek jó kombinációját. Az
építész pedig, amikor e formák közül választ,
a jó láthatóság követelményét igyekszik telje-
síteni, és persze választásában esztétikai
megfontolások is szerepet játszanak.
A terem formáján kívül van néhány olyan,

a terem alakjával és méretével kapcsolatos
követelmény, amelyet be kell betartani. 
Ilyen a terem térfogata és a férôhelyek szá-

ma közötti arány. Általános összefüggés,

hogy az egy fôre jutó légköbméter legyen
10–14 m3. A pécsi koncertterem befogadó
létszáma 999 fô, térfogata: 11 144 m3. 
Fontos a terem méreteinek (hosszúságá-

nak, szélességének és a magasságának)
aránya is. 
A Pécsi Kodály Központ arányai ideálisak. 
– magasság/szélesség. 0,72
– hosszúság/szélesség: 1,68
A terem formája tehát jó arányú téglatest.

A belsô kontúrja, az oldalfalak és a hátfal
meg vannak törve olyan szögben és arány-
ban, hogy az segítse a jó hangenergia ellátá-
sát és a jó térérzetet. A törés elônyös továb-
bá azért is, mert így elkerüljük a nagy párhu-
zamos felületeket, csökkentjük a csörgô
visszhang kialakulásának lehetôségét. 

A teremben megjelenô kisebb aszimmetri-
ák kifejezetten elônyösek. Segít elkerülni az
esetleges nemkívánatos visszaverôdés-soro-
zatok megjelenésének veszélyét.
A jó hangellátást segíti a balkonok hom-

lokzatának enyhe döntése és törése is. 
A nézôtér több kisebb területre van fel-

osztva:
– zsöllye (innen eltávolíthatók a széksorok

azokra a rendezvényekre, amikor sima padló-
felületre van szükség)
– a földszint hátsó traktusa és az oldal-

zsöllye
– oldalerkély
– hátsó erkély
Ezzel az elrendezéssel elérjük, hogy a né-

zôtér minden területén a hallgatósághoz van

közeli reflektálófelület, így az elsô korai refle-
xiók segítik a jó hangtisztaságot és a kelle-
mes, intim környezet kialakulását.
A nézôtér ilyen kisebb területekre történô

felosztása elônyös azért is, mert diffúz felüle-
tet jelent a mély hangok tartományában
(ahol a hang hullámhossza összemérhetô a
felület méretével). A magasabb frekvenciá-
kon a diffuzitást a teremburkolat felületének
mélységében történô változás biztosítja
(a felület piramis alakú kitüremkedései).
Mindezek mellett a nézôtér emelkedése

úgy van kiszerkesztve, hogy a jó láthatóság
biztosítva legyen, ami egyben a hallgatóság
számára jó hangellátást jelent (a terem met-
szeti rajzán is látható).
A jobb hangenergia-ellátást segítik a szín-

pad feletti hangvetôk (canopy). A több pa-
nelsorból álló hangvetô rendszer úgy van be-
függesztve, hogy mind a magasságuk, mind
a szögük állítható.
A hangvetôk szerepe kettôs: 
– a nézôtér távolabbi pontjaira segíti a di-

rekt hang utáni korai reflektált hangot, ezzel
javítva a hangtisztaságot és a hangenergia-
ellátást
– segíti a színpadon a zenekar együtt ját-

szását, egymás jobb hallását.
A hangvetôk megfelelô magasságának és

szögének megválasztásával különbözô akusz-
tikai viszonyokat lehet elérni. Ez hosszas han-
golási folyamat, ami a kezdeti idôszakban a
koncerteken és próbákon tapasztaltak alapján
véglegesíthetô a különbözô elôadásokhoz.
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Itt jegyezzük meg, hogy a zenészek jó
együtt hallását segíti még az orgonakarzat
mellvédjének a döntése is.

Teremakusztikai paraméterek
A mérhetô objektív paraméterek közül kétség-
kívül a legfontosabb az utózengési idô, melyet
az alábbi definícióval értelmezünk: zárt helyi-
ségekre vonatkozó frekvenciafüggô jellemzô,
ami a hangforrás elhallgatása után számítva a
zengô energia 60 dB-es csillapodásáig eltelt
idôt határozza meg. Jelölése: T60 [sec].
A közepes utózengési idô a különbözô

frekvenciákon felvett/mért utózengési idôk-
bôl átlagolható. Nagy termek esetén az átla-
got 500–1000 Hz értékekbôl számítjuk. Jelö-
lése: Tm [sec].
A legkedvezôbbnek mondott utózengési

idô eltérô térfogatú és rendeltetésû helyisé-
gekben más és más. Számos akusztikai vizs-
gálat, megfigyelés és mérési eredmények ki-
értékelése során alakultak ki azok az ajánlott
értékek, amelyek a tervezés kiinduló adatai.
A hangversenyterem különbözô funkciói

esetén eltérô közepes utózengési idôt igé-
nyelne. Mivel egy alapfunkcióra kellett a ter-
vezést optimalizálni, ezért a nagyzenekari
klasszikus és romantikus mûvek elôadására
határoztuk meg a Tm értékét, ami a tervek
szerint 2,0-2,2 sec.
Az utózengési idô mellett van még számos

paraméter, melyeket egymással összefüggés-
ben kell tervezni és méretezni. Ezek közül a
legfontosabbak: idôkésésretesz, az oldalirá-
nyú reflexiók aránya, kezdeti lecsengési idô,
korai-késôi hangenergia-arány (hangtisztasá-
gi fok), hangenergiaszint-eloszlás, mély-
hang-arány (basszusemelés), magashang-
arány.

Teremakusztikai tervezés-
modellezés 
A terem alapvetô fizikai tulajdonságainak és
a paraméterek célzott értékeinek meghatáro-
zása után indulhatott a részletekre kiterjedô
tervezési munka. Ezt a munkát segítette a
számítógépes teremakusztikai modell elké-

szítése. Az engedélyezési és tender tervfázis-
ban két teremakusztikai modell is készült
(EASE és Odeon modell), így az eredmények
alapján a következtetéseket nagyobb bizton-
sággal tudtuk levonni. 
A modellel a formai kialakítás mellett a ki-

választott burkolatok teremakusztikai viselke-
dését is vizsgáltuk.
A belsôépítészeti és akusztikai koncepció-

nak egyaránt a faburkolat felelt meg. A te-
rembe az alábbi burkolatok kerültek:
– fa közvetlenül a vasbetonra ragasztva
– diffúzorok piramis alakzatban formázva

12 mm vastag falemezzel kialakítva különbö-
zô légréssel.
– az erkélyek mellvédjének a felülete szin-

tén fa, 20–40 mm mély domborulattal az
egészen magas frekvenciás tartományban
diffúzzá téve.
A padló burkolata is fa, közvetlenül a vas-

betonra fektetve, illetve a mozgatható részen
alaplemezzel, fém tartóvázszerkezeten.
Nagy felületen jelentôs teremakusztikai té-

nyezô a nézôtéri székek hangelnyelése.
A székek kiválasztása nemcsak esztétikai és
kényelmi szempontok szerint történt, hanem
pontosan meghatározott teremakusztikai pa-
ramétereknek is meg kellett felelniük. A cél
az, hogy az üres terem és a telt terem közöt-
ti akusztikai különbség a lehetô legkisebb le-
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gyen (azaz az üres szék hangelnyelése lehetô
legjobban közelítse a nézôvel elfoglalt szék
hangelnyelését). 
Eredeti elképzelés szerint a teremben a vál-

toztathatóságot több komponens jelentette
volna. Az egyszerûsítések után ezekbôl az
alábbiak maradtak: 
– a földszint zsöllye széksorainak eltávolít-

hatósága
– a hangvetôk (canopy) állíthatósága ma-

gasságban és szögben
– a színpadon körben elhúzható, illetve ki-

szerelhetô függöny
A számítógépes modellel megvizsgáltuk a

terem különbözô beállításaiban annak akusz-
tikai viselkedését. 
A mellékelt két ábrán a hangvetôk alsó és

felsô állásának vizsgálatát mutatjuk be.
A modell segítségével a teremakusztikai

paraméterek várható eredményeit kiszámí-
tottuk. Az így kapott értékeket összevetettük
a kész teremben végzett mérések eredmé-
nyeivel. Ezekbôl egy példát mutatunk be a
mellékelt grafikonon. 
Összevetve a számított és mért eredmé-

nyeket a magas frekvenciákon mutatkozik el-
térés, ami annak tudható be, hogy a tender-
tervek idején a székek pontos típusa nem
volt kiválasztva. A valóságban a döntés meg-
hozatalakor több szempontot is figyelembe
kellett venni (belsôépítészeti és használható-
ság), így a beépített székek hangelnyelési fo-
ka valamennyivel magasabb, mint a tender-
tervezéshez – irodalmi adatok alapján – kivá-
lasztott szék típusáé.

Épületakusztikai és gépészeti
akusztikai tervezés
Ahhoz, hogy ebben a kitûnô teremben ma-
radéktalanul élvezni lehessen a zenét, igen
fontos, hogy ne legyen figyelmet elterelô zaj. 
A létesítmény Pécs nem éppen a legkedve-

zôbb telepítést biztosító területére (ha a ma
városában van egyáltalán „jó” terület?), a
Dombóvári vasútvonal és a 6. sz. fôközleke-
dési út városi szakasza közé épült.
A pályázati dokumentáció nem adott meg

számszerûsített belsô téri zajterhelési köve-
telményt, csak azt emelte ki, fontos a „teljes
hangszigetelés”.
Ezt a számok nyelvére lefordítva a zenei

funkciójú tereknél, az NR 10–25 vettük ala-
pul a hosszú idejû zajterhelésre, a rövid idejû
zajeseményekre + 5 dB eltérést engedélyez-
ve.

A teremben hallható zaj forrása a külsô
környezet, az épületszerkezeteken keresztül
bejutó szerkezeti hang okozta másodlagos
léghang, ill. a komfortgépészet.
Az elvégzett környezeti zaj- és rezgésvizsgá-

latok eredményei, ill. a vasbeton épületek szer-
kezeti hangérzékenysége miatt a hangverseny-
teremnél a „ház a házban” elvet alkalmaztuk.
Az épület vasbeton szerkezetének elkészül-

te után a belsô ház, CDM elasztomer táma-
szokra épített alaple-
mezrôl indított belsô fa-
lakkal és az erre ültetett
tetôszerkezettel alakult
ki.
A légcsatorna-hálózat

épített labirintkamrákon
keresztül lép ki a gép-
házból, így az ún. gép-
zajjal nem volt gond,
beszabályozásakor a há-
lózati elemek saját zaját
kellett csillapítani.

Az ellenôrzô zajmérések tapasztalatai
A hangversenyteremben az alapzaj <NR10,
míg az üzemi zaj a hely függvényében
<15NR=15, ez utóbbi a légbefúvások kör-
nyezetében.
Amikor a kivitelezô megnyerte a munkát,

erôteljes presszió indult, hogy a koncertte-
remben az NR20 legyen a mértékadó köve-

telmény. Akusztikus tervezôi oldalról nem
tartottuk ezt jónak, és ebben partner volt a
zenekar vezetése is, így többszöri kísérlet
után maradt az eredeti követelmény. 
A próbamérések elején az NR20 közelében

volt a zaj, és ez, a kiváló teremakusztikai vi-
szonyok miatt, az egész teremben zavaró
volt.
Az elsô hangverseny szünetében így is

volt, aki szóvá tette „a befúvások környezeté-
ben hallani a gépészetet”. Ez megerôsített ab-
ban, hogy helyes döntés volt elzárkózni az
engedékenyebb követelmény megfelelôsé-
gét hangoztató szirénhangoktól a zenei han-
gok javára.
Az engedélyezési és tender tervfázisban az

alapkérdések eldôltek. 
Borsiné Arató Éva,

Alabárdos Zsuzsanna
Arató Akusztikai Kft.

Józsa Gusztáv
Józsa és Társai 2000 Kft.
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A koncertteremre elôírt paraméterek:

A helyiség
megnevezése

lépéshang 
Ln,w [dB]

Zajkövetelmény
NR [dB]

alapzaj

Léghanggátlás
Rn,w [dB]

külsô belsô ajtó+ gépészet

hangversenyterem 10 15 62 62 62 „ház a házban”

A vasút közel megy az épülethez
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Az épület- és gépészeti akusztikai tervezést, a
kivitelezés során az ellenôrzést Csott Róbert és
Ilyés László kollégák (95.Apszis BT) végezték.
Jelentôs szerepet vállalt a Pécs Városfejlesz-

tési Nonprofit Kft. (Dr. Merza Péter ügyveze-
tô igazgató), aki szakértôgárdájával végig fel-
ügyelte, segítette a kivitelezés és a tervezés
közötti optimális összhangot.
Horváth Zsolt a Pannon Filharmonikusok

igazgatója a tervezéstôl az építkezés befeje-
zéséig igen aktívan részt vett, közremûködé-
se nagyon hasznos volt az akusztikus terve-
zôk számára is. Külön említést érdemel a mé-
diákkal tartott kapcsolatai, a céltudatos és
mindig reális kritikái. Nagy érdeme van ab-
ban, hogy a koncertterem kiváló terema-
kusztikai adottságait az objektív mérési ered-
ményeink mellett a szubjektív oldalról is hat-
hatósan erôsítette.

Kiviteli terv készítése –
kivitelezés
A nagyterem – koncertteremben a kiviteli ter-
vek készítése során az alábbi fontosabb változ-
tatások történtek: a nézôtéri falaknál tervezett
függönyözés elhagyása, a falburkolatok struk-
túrájának változtatása, diffúzorok elrendezésé-
nek kisebb változtatása, anyagvastagság nö-
velése, pódium feletti hangvetô lapsorok (Ca-
nopy) kismértékû átrendezése, anyagvastag-
ság, felületi struktúra változtatása.
A kiviteli tervek készítése során két külön-

bözô számítógépes modellezô programmal
történt az akusztikai viszonyok optimalizálá-
sa. Anders Christian Gade dán konzulens kol-
léga az Odeon-programot használta, mi pe-
dig a Catt-programot. Nagyszámú számító-
gépes program összehasonlító vizsgálati
eredménye alapján mindkét program a szá-

mos felhasználói lehetôség közül az elsôk kö-
zött volt.
A kiviteli tervek készítésével egy idôben

már megkezdôdött az épület kivitelezése is.
A generálkivitelezô idôközben kiválasztotta

a nézôtéri székeket szállító céget, amely a
tenderkiírásnak megfelelôen, elôzetesen le-
gyártott 20 széket, melyek akusztikai vizsgá-
lata is megtörtént az ÉMI szentendrei akusz-
tikai laboratóriumának zengôszobájában. Az
elnyelô hatást vizsgálták üres és telt (szemé-
lyekkel) székeknél.
A végleges modellkísérletek az akusztikai

mérési eredmények felhasználásával történ-
tek.
Az akusztikai szempontból még kiemelten

fontos nagyzenekari próbaterem burkolati ki-
alakításánál történt kismértékû változtatás, és
sikerült meggyôzni az illetékeseket, hogy itt
fontosnak tartanánk a terem akusztikai viszo-
nyainak való változtatási lehetôségének biz-
tosítását függönyök beépítésével. Ennek fon-
tos szerepét az élet már igazolta a terem kez-
deti használata során.
A zenekari próbatermek – szekciótermek

közel a tendertervekben meghatározott bur-
kolati kialakításokkal készültek. Lényeges ki-
egészítés, hogy a termek többségében mobil
akusztikai paravánokkal lehet az akusztikai ha-
tásokat kismértékben változtatni a termet
használó zenészek saját szubjektív megfigyelé-
sei, beállítási javaslatai alapján. Ha a paravá-
nok használata nem szükséges, akkor a ter-
mekben kialakított tárolórészekre beállíthatók.
A konferenciaterem mobil, hangszigetelt

fallal két kisebb teremre osztható. Itt is és a
balett-teremben is viszonylag alacsony utó-
zengési idô biztosítása volt a cél, a jó beszéd -
érthetôség eléréséhez.

Az elkészült épületben végzett
mérési eredmények, értékelések
A kész, üres termekben mért közepes utó-
zengési idô értékek (Tm):
– Zenekari próbateremben, Tm = 1,45 s /

behúzott függönnyel 1,02 s
– Konferenciateremben, Tm = 1,08 s (egy-

benyitott és leválasztott termekben)
– Balett-teremben, Tm = 1,02 s
– Próbatermek – szekciótermek ( paraván

nélkül / paravánnal )
111. sz. terem, Tm = 0,39 s
116. sz. terem, Tm = 0,72 s
117. sz. terem, Tm = 0,74 s / 0,57 s
118. sz. terem, Tm = 0,72 s / 0,53 s
119. sz. terem, Tm = 0,90 s / 0,77 s

Koncertterem
Akusztikai méréseket végeztünk üres terem-
ben, pódiumon nagyzenekari elrendezéssel,
valamint volt lehetôségünk közönséggel
(≈ 70% telt), az elsô próba – koncert alkal-
mával.
A különbözô vevôhelyeken (a nézôtér 8

pontján) rögzített mérôjelek kiértékelésébôl
megkaptuk valamennyi fontos teremakuszti-
kai paraméter értékét, melyek igen kedvezô-
ek, a tervezetthez közeli értékek.
A mellékelt ábrán megadjuk az üres és telt

nagyteremben mért utózengési idô értéke-
ket.
Közepes utózengési idô: Tm = üres terem-

ben 2,35 s / telt teremben 2,1 s

Szubjektív vélemények
a koncertterem akusztikájáról
A nyitó hangverseny óta eltelt idôszakban a
közönség és a zenészek véleménye egybe-
hangzó, nagyon jónak tartják a terem akusz-
tikáját, a pódiumon kellemesnek érzik az
együttjátszást. A Pannon Filharmonikusok-
hoz hasonlóan elismerôen nyilatkoztak a
Nemzeti Filharmonikusok zenészei is a pécsi
koncertjük után.
Szubjektív akusztikai tesztlapokat töltet-

tünk ki zenészekkel, közönséggel és szakem-
berekkel, melyek kiértékelése még tart.
A tesztlap felkerül a Pannon Filharmonikusok
honlapjára is, és így a koncertlátogatók bár-
mikor kitölthetik és beküldhetik.
Több híres zenész, pl. Kocsis Zoltán, Ránki

Dezsô, Maxim Vengerov is már igen elisme-
rôen nyilatkozott a terem akusztikájáról. Ma-
xim Vengerov, a világhírû hegedûmûvész,
aki most karmesterként vendégeskedett, di-
csérete így szólt, „a termek Stradivárija”.

Kotschy András, Nagy Attila Balázs,
Tamás Ferenc

Kotschy és Társai Kft.
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Teremakusztika
kiviteli tervek készítése, kivitelezés, ellenôrzô mérések

Üres és telt nagyteremben
mért utózengési idő értékek
(No.1.: üres teremben,
No.2.: telt teremben)



A létesítmény tervezett elsôdleges feladata,
hogy a mintegy 1000 fôs hangversenyterem
és a szükséges kiegészítô helyiségek létesíté-
sével otthont teremtsen a Pannon Filharmo-
nikusok részére. Ezen túlmenôen a tervezés
során fontos szempont volt, hogy a hangver-
senyeken kívül a termet egyéb mûvészeti és
társadalmi események (dzsessz- és folkestek,
világzenei koncertek, filmfesztiválok, kiállítá-
sok, konferenciák, bálok, fogadások stb.)
megrendezésére is hasznosítani lehessen. 
A beépített színpadi mozgatóberendezé-

sek egy része az alapfunkciónak megfelelôen
hangversenytermi elrendezéseknél az akusz-
tikai hangolást, másrészt a zenekar méretétôl
és elhelyezkedésétôl függôen a pódium (ze-
nekari árok) méretének változtatását teszik
lehetôvé. További mozgatóberendezések az
alternatív hasznosításokhoz szükségesek: né-
zôtér billentése, hangsugárzó-emelôk, füg-
gönymozgatások, világítási tartók mozgatá-
sa, mozi-vetítôvászon mozgatása stb. 
A tendertervben az alábbi berendezéseket

irányoztuk elô:

Alsógépezet

Színpadi süllyedô berendezések
A pódium kb. 9 m mély része a színpadi hát-
fal elôtt fix kialakítású. A nézôtér felôli olda-
lán a járófelület alatt 3 m mély zenekari árok
van kialakítva fix fedéssel. Ehhez a peremhez
csatlakoznak a mozgatható részek. Közvetle-
nül a fix pódium elôtt kétrészes, kétszintes,
ún. „C” süllyedô van beépítve. Teljes széles-
sége kb. 16,5 m. Ebbôl egy 3 m-es szakasz
külön mozgatható nagyméretû hangszerek
(zongora) nyílt színen történô gyors lesüly-
lyesztéséhez. A nézôtér felôli oldalon egy-
szintes süllyedô pódium mozgatható. Mély-
ségi mérete 3,5 m, szélessége kb. 17,5 m. 
A süllyedôket mobil pódiumok egészítik ki,

amelyekkel a mindenkori zenekari elrende-
zésnek megfelelô lépcsôzés kialakítására van
lehetôség. 
A nyitott zenekari süllyesztéket a nézôtér fe -

lôli oldalon 1 m magas betûzhetô mellvédele-
mekkel lehet lezárni. Ugyanezek a panelek a fix
színpad homloktakarásához is hasznosíthatók.

A legnagyobb árok mélységi mérete 9,5 m
és kb. 120 fôs zenekar beültetésére alkalmas. 

Teheremelô berendezés
A színpad bal oldalfalánál egy kb. 2,2 x 3,15
m méretû baldachinos rendszerû emelô
hangszerek és színpadi kellékek szállítását te-
szi lehetôvé a színpad és az alsószínpad, illet-
ve a gépészeti tér szintjei között. 

A nézôtér járófelületének billentése
A nézôtér földszintjének mintegy 190 m2,
trapéz alakú felülete lebillenthetô a terembe-
járat síkjáig. Ezáltal az erkély mellvédvonalá-
ig sík felület jön létre, amely kiegészíthetô a
mozgatható (süllyedô) felületekkel egészen a
fix színpad pereméig (rendezvény-, bálte-
rem, kiállítótér stb.). Ebben az elrendezési
formában a fix színpad peremét mobil hom-
loktakarásokkal lehet lezárni, vagy mobil lép-
csôkkel lehet a pódium és a nézôtéri rész fe-
lületét összekötni. 
A földszinti széksorokat az erkély alatt lévô

székraktárba lehet kézi erôvel begördíteni. 
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Felsôgépezet

A teremakusztikával és hangosítással
összefüggô berendezések

Mozgatható hangvetô felületek 
A hangversenyterem akusztikájának legfon-
tosabb paraméterét az utózengési idôt elsô-
sorban a terem kubatúrája és az alkalmazott
burkolóanyagok határozzák meg. Ez az érték
kismértékben változtatható a pódium kör-
nyezetébe beemelhetô hangelnyelô anyagok
(függönyök) segítségével. 
A hangenergia-eloszlás is alapvetôen a te-

rem geometriai kialakításától függ. A változó
méretû és elhelyezkedô zenekari (kórus) fel-
állások miatt azonban a pódium környezeté-
ben lévô mennyezeti hangvetô felületeket ál-
líthatóra kell kialakítani. Ezek a zenekar hang-
ját részben visszaterelik a zenészekhez, más-
rész a nézôtéri részen az egyenletes hang-
energia-eloszlás beállítását teszik lehetôvé. 
A pódium aktív felülete fölött 7 db hang-

vetô panel mozgatható, szélessége 1,6 m.
Hossza változó: 12-14 m. Két panel között
45 cm légrés van. Itt világítási tartók, mikro-
fonok és gépi pontemelôk mozgathatók.
Maga a hangvetô panel három részbôl áll.
A középsô rész hangvetô felülete fixen van a
mozgatható alapkerethez rögzítve. Ezt kétol-
dalt egy-egy azonos szélességû, 2,5 m hosz-
szú billenthetô elemek egészítik ki. Az így
összeállított szerkezet egy gerinctartóhoz
van csuklópántokkal rögzítve, amely a szín-
padszintig gépi erôvel leengedhetô. Maga a
hangvetô felület ugyancsak gépi erôvel a né-
zôtér irányába fel és le billenthetô. Ettôl füg-
getlenül mozgatható a két „oldalszárny”,
amely a hangenergia keresztirányú terelését
teszi lehetôvé a kívánt mértékben. 

A beállított pozíciókat egy számítógép me-
móriájában el lehet tárolni, és szükség esetén
bármikor egy gombnyomásra a beállított
konfigurációt rekonstruálni lehet. A speciáli-
san beállított pozíciók, azok száma a haszná-
lat során folyamatosan szaporodik, és a már
véglegesnek vélt beállítások is bármikor fino-
míthatók.

Mikrofonmozgatások 
A színpad légterébe az akusztikus tervezô ál-
tal meghatározott helyeken (elsôsorban a
hangvetô panelek között) 24 db mikrofont
lehet a színpad légterébe leengedni speciális
emelômû segítségével. A mikrofon kábeltol-
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dás nélkül halad át az emelômûvön, feszessé-
gét a kábelvégzôdésre rögzített 1 kg súlyú
mûterhelés biztosítja. 

Hangsugárzó-mozgatások 
A színpad légtere fölött 3 helyen lehet a te-
rem hangosításához szükséges hangsugárzó-
kat, illetve hangsugárzó csoportokat felemel-
ni. A központi hangsugárzó teherbírása 500
kg, a két oldalsó emelô max 1000 kg súlyú
hangsugárzó csoport felemelésére alkalmas.
Ez utóbbinak mélységi helyzete kb. 2,5 m
mértékben állítható. 

Egyéb színpadi mozgatóberendezések 

Világítási pozíciók és mozgatható
világítási tartók
A pódium felületének felülrôl történô megvi-
lágításához szükséges lámpák elhelyezéséhez
8 db világítási tartó áll rendelkezésre. 6 db a
hangvetô panelek közötti réseknél, 2 db két-
oldalt az oldalfalakkal párhuzamosan, 1 db
pedig a hátfal elôtt az orgonakarzattal pár-
huzamosan. Mind a 8 tartó gépi erôvel a
színpadszintig leengedhetô a lámpák kezelé-
séhez. Az elektromos betáplálás rugós kábel-
dobokkal van kialakítva. 
A mozgatható tartókra helyezett lámpák a

pódium függôleges vagy meredek szögû vi-
lágítását teszi lehetôvé (pl. kottavilágítás).
A színpad frontális világítását a 13,5 m ma-
gas szinten kialakított technikai karzat és az
álmennyezet alá függesztett 2 db világítási
híd teszi lehetôvé. 

A színpadi függönyök mozgatása
A színpad többcélú hasznosításához szükség
lehet az orgonakarzat elôtt háttérfüggöny
vagy akár az egyszintes pódium pereméig

elô renyúló horizontfüggöny légtérbe emelé-
séhez. Erre a célra egy 38 m hosszú hajlított
patkóhorizont pályát lehet a színpadszint és
a mennyezet között mozgatni. Az alapkiépí-
tés négyrészes, nehéz bársonyfüggönyt tar-
talmaz, amely lehetôvé teszi a két szélén visz-
szahajló háttérfüggöny bekötését. Ezt a to-
vábbi két függönnyel ki lehet egészíteni akár
az egyszintes pódium pereméig. A függöny-
szárnyak természetesen horizontálisan is
mozgathatók, így az oldaltakaró szárnyak
hossza a színpadi elrendezés igényeinek
megfelelôen tetszôleges mértékben változ-
tatható.
A függöny a terem akusztikai hangolásához

is használható, ezért az alapanyag nehéz bár-
sony (550 g/m2). Alaphelyzetben a redôzése
100%. Magassági mérete 10 m. Díszlet vagy
kellékek oldalirányú mozgatásakor vagy szí-
nészjárások kialakításához a függöny al-

só peremét max. 4 m magasra lehet meg-
emelni. 
Szükség esetén nagyobb mértékû megnyi-

tás kézi erôvel egyszerûen megvalósítható,
ez azonban nem szerepel az alapkiépítésben.

A vetítôvászon mozgatása 
A lehetséges alternatív programok között
szerepel – többek között – filmfesztiválok
megtartása is, amely egy nagyméretû mozi-
vászon beépítését tette szükségessé. Ez a ve-
títôfelület azonban egyéb rendezvényeknél
(pl. konferencia) is hasznosítható demonstrá-
ciós vagy háttérvetítéshez. 
A felcsévélt vászon szerkezete alaphelyzet-

ben közvetlenül a mennyezet alatt parkol.
A csévélômechanizmus a burkolttal együtt a
terem légterében tetszôleges magasságig le-
engedhetô. A kicsévélôdô vászon szélessége
12 m, maximális magassági mérete 7 m.  Ez
utóbbi méret és a magassági helyzet termé-
szetesen tetszôlegesen állítható. 

Szinkronfutó pontemelôk 
Terv szerint a technológiai rendszer 20 db
szinkron ponthúzót is tartalmaz. Ezek az
emelôk a világítási tartók vonalában vannak
fixen telepítve, soronként 3-3 db. Kivételt ké-
pez a 4. világítási tartó vonalában lévô kö-
zépsô húzó. Ide egy hangsugárzó-emelô ke-
rült. Ennek következtében az egy sorban lévô
pontemelôk száma 6 x 3, illetve 1 x 2, össze-
sen 20 db. 
Az emelôk hasznos teherbírása 300 kg,

mozgatási sebességük fokozat nélkül szabá-
lyozható. A tervezett vezérlés a színházakra jel-
lemzô módon út- és idô-szinkron mozgatással,
igényes és látványos díszletmozgatásokra is al-
kalmas. A memória elôadásonként 100 moz-

gatási kombináció adatait képes eltá-
rolni. 
Megjegyzés: A ponthúzó rendszer

költségtakarékossági meg-
fontolásból a jelenlegi épí-
tési ütemben nem készült
el. A telepítés feltételei azon-

ban szerkezetileg és
elektromos szempont-

ból elô van-
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Színpadtechnikai berendezések elrendezése, hosszmetszet

Baldachinos kellékszállító emelô kiemelt helyzetben



A hangversenyterem, színpadtechnikai be-
rendezései az akusztika, a mobilitás, funkcio-
nalitás szerves részei. 

Alsógépezet
Az alsógépészeti berendezések, a térformálás
fontos eszközei. A három részbôl álló zeneka-
ri árok süllyedô rendszer, egyaránt lehet a né-
zôtér vagy a színpad része, de természetesen
különbözô méretû zenekari árokként is funk-
cionálhat, az éppen adott igénynek megfele-
lôen. A zenekari igényeknek megfelelôen a
színpadállás változtatható, ettôl függôen a
nézôtér 999, 928, illetve 880 fôt fogad be.
A nézôtér egy része emelhetô és süllyeszthe-
tô. Felemelt állapotban biztosítja a jó rálátást
a színpadra, vízszintes állásba süllyesztve al-
kalmassá teszi a teret akár exkluzív fogadások,
bálok rendezésére is. Az alsógépészethez tar-
tozik még egy díszletszállító, baldachinos
emelô, mely az alsó raktárszintet köti össze a
színpaddal. A süllyedôk statikus terhelése az
felsô szinten 6,5 kN/m2. A dinamikus terhelés
az alsó és felsô szinten; 3,0 kN/m2.

Zenekari süllyedô pódiumok

Egyszintes zenekari süllyedô pódium
Az egyszintes süllyedô pódium a fixen kiépí-
tett nézôtér színpad felôli peremén egy
3,425 m széles és kb. 17,5 m hosszú felület
függôleges irányú mozgatását teszi lehetôvé.
A beállított magassági helyzettôl függôen a
pódium a színpad vagy a nézôtér felületét

egészíti ki, illetve járófelületét lesüllyesztve a
zenekari árok részét képezi.
Az egyszintes pódium jellemzô helyzetei:
+1,00 m színpadszint
±0,00 m nézôtérszint
–1,40 m zenekariárok-szint
–3,60 m rakodószint teherszállításhoz
A pódium járófelülete ezektôl a legjellem-

zôbb helyzetektôl eltérô, a két véghelyzet kö-
zött bármely magasságba is beállítható. Ke-
rületén az illeszkedési légrés mind a fixen ki-
épített szerkezeteknél, mind pedig a szom-
szédos mozgó felületeknél 5 ± 3 mm. A moz-
gó plató két részbôl összeállított hegesztett
rácsos acélszerkezet, melyet a nézôtér felôli
oldalon a falba rögzített vezetékek látják el. 
A plató emelését a –6,90 m szinten az

alaplemezre épített fogadólemezeken a süly-
lyedô alatt három, szinkronizált hajtásegység
látja el. Az emeléshez Serapid gyártmányú,
Linklift 80 tolólánc került beépítésre. Statikus
terhelés összesen max. 30 t. Dinamikus ter-

helés összesen max. 10 t. Maximális szintbe-
állási hiba – minden süllyedônél – ±1,0 mm. 
A nézôtér alatt kialakított raktárak felé 2 db

kétszárnyú ajtó van beépítve elektromos re-
teszeléssel. 

Kétszintes zenekari süllyedô pódium I.
Az elôzô tételben részletezett egyszintes pó-
diumhoz hasonló módon a nézôtér vagy
színpadi pódium felületét egészíti ki, illetve
különbözô mélységû zenekari árok kialakítá-
sát teszi lehetôvé. 
A felsô járófelület jellemzô helyzetei:
+1,00 m színpadszint
±0,00 m nézôtérszint
–1,80 m zenekariárok-szint
–2,60 m alsószínpad-szint, teherszállításhoz
A pódium járófelülete a két véghelyzet kö-

zött bármely magasságba is beállítható. 
A mozgó pódium hossztengely irányú széles-

sége 2,83 m, hosszúsága 13,0 illetve 12,45 m
között. A mozgó pódium vázszerkezete hagyo-
mányos „C” süllyedô, azzal az eltéréssel, hogy
a mozgó vázszerkezet nem kapott hátfali
akusztikus burkolatot. A pódium 5 db „C” tar-
tókeretbôl és az ezeket összekötô platótartók-
ból áll. A szerkezetek rácsos tartós hegesztett ki-
alakításúak. Megvezetését a színpad felôli olda-
lon elhelyezett három csúszó vezeték látja el.
A süllyedô mozgatási rendszere hasonló az

egyszintesével a süllyedô alatt két, szinkroni-
zált hajtásegység látja el a plató emelését.
Statikus terhelés összesen max. 20 t. Statikus
terhelés az alsó szinten összesen max. 10 t.

nak készítve a késôbbi beépítés megkönnyí-
téséhez. 
Ugyanez a helyzet az eredeti programban

szereplô 9 x 9 m/Ø 8 m méretû mobil forgó
kazettával, amely ugyancsak a kényszerû
költségtakarékosság áldozata lett. 
A színpad és próbaterem kiegészítô felsze-

relései:
Mobil színpadi vetítô fóliák 12 x 9, illetve

8 x 6 m vetítô felülettel 
Zenekari árok mobil pódiumrendszer

betûzhetô lábakkal, 30 db
Színpadi zenekari pódiumrendszer ugyan-

csak betûzhetô lábakkal, 40 db
1 x 2 m méretû próbatermi pódiumrend-

szer, Y-ollós kivitelben, 40 db, elsôsorban
próbatermi használatra. 

Strack Lôrinc
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Statikus összterhelés a két szinten összesen
max. 24 t. Dinamikus összterhelés a két szin-
ten; max 10 t. 

Kétszintes zenekari süllyedô pódium II.
A mozgó pódium hossztengely irányú széles-
sége 2,83 m, hosszúsága 3,5 m illetve 3,1 m
között. A mozgó pódium vázszerkezete ha-
gyományos „C” süllyedô, azzal az eltéréssel,
hogy a mozgó vázszerkezet nem kapott hát-
fali akusztikus burkolatot. A pódium 2 db
„C” tartókeretbôl és az ezeket összekötô pla-
tótartókból áll. A szerkezetek rácsos tartós
hegesztett kialakításúak. Megvezetését a
színpad felôli oldalon elhelyezett két csúszó
vezeték látja el.
A süllyedôt mozgató mechanizmus hason-

lóan az elôzôkéhez a süllyedô alatt szinkroni-
zált hajtásegység mozgatja a tolóláncokat. Az
emelés vezetését a színpad felôli oldalon a fal-
ba rögzített két vezeték látja el. Statikus ter-
helés összesen max. 5 t, az alsó szinten össze-
sen max. 3 t. Így a két szinten a statikus össz-
terhelés összesen max. 6,5 t. A dinamikus
összterhelés a két szinten összesen max. 3 t. 

Mobil zenekariárok-mellvédek
Minden zenekari árok elrendezésénél a süly-
lyeszték nézôtér felôli és a bejáratoknál
mindkét rövid oldalát perforált, belsôépíté-
szeti igényességgel burkolt mellvédelemek-

kel látjuk el. A kb. 1,5 m széles modulelemek,
melyek a süllyedôkön és a fix nézôtéren elhe-
lyezett fogadó hüvelyekbe helyezve és rög-
zítve, biztonságos korlátot képeznek. Belsô
és a nézôtér felôli oldala valamint a könyök-
lô belsôépítésztervek szerinti burkolatot ka-
pott. A zenekari árok oldali burkolás egy sík-
ban került a süllyeszték fix burkolásával.
A korlátelemek egységes modulelemek, me-
lyek a különbözô geometriákhoz 1-1 egyedi
elemmel felhasználhatók minden elrendezés-
ben. A korlátmodulok csavarkötéssel a foga-
dóhüvelybe rögzített oszlopokból és a rá
akasztott korlátelemekbôl állnak. A rövid ol-
dali elemek a színpadi feljáró lépcsô geomet-
riájához illeszkednek. Maximális vízszintes
irányú terhelés; 1,5 kN/fm. 

Billenthetô nézôtér 
A berendezés feladata a terem többcélú
hasznosításához a 10,25 m mély, 10% ferde-

ségû nézôtéri vízszintes síkba billentése.
A billenô felület szélessége a színpadi olda-
lon; 19,6 m, a hátfali oldalon; 17,3 m. Stati-
kus teherbírás; 500 kg/m2. Mozgatható max.
tömeg: 10 t.
A billenthetô rész kb. 185 m2 padlófelület,

amely a színpad felôli oldalon speciális forgó
zsámolyokra támaszkodik fel, hátsó peremét
pedig négy hidraulikus emelô felbillenti, és a
felemelt helyzetben rögzíti. Az acélszerkeze-
tet 8 helyen mindkét véghelyzetében alátá-
masztó lábak rögzítik, ezzel biztosítva a né-
zôtér stabilitását. A mozgó acélszerkezetre a
süllyedôhöz hasonló módon 30 mm vastag
rétegelt lemez fogadószerkezet van csavaro-
zással rögzítve, amelyre az építésztervek sze-
rint egy speciális székmozgató sínrendszer
került. Ugyancsak ebbe a burkolatba vannak
beépítve a légbefúvó nyílások és a padlóba
süllyesztett elektromos dobozok. 
A billenô nézôtér 4 db fôtartóra támaszko-

dik. A fôtartók elöl a csukló mechanizmusok-
hoz kapcsolódnak, melyek kialakításuknál
fogva biztosítják, hogy a nézôtéri padozat
billentés közben is 5 mm hézaggal kapcso-
lódjon a fix padozathoz. A fôtartókat a hidra-
ulikahengerek emelik, melyek a véghelyze-
tekben 2-2 db elektromechanikus aktuátorral
mûködtetett támasztólábakkal vannak teher-
mentesítve. Emelés közbeni deformációk mi-
nimalizálása érdekében az acélszerkezet kö-
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zéptájon gázrugósorral van megtámasztva.
A billenô nézôtér acélszerkezete hegesztett
rácsos tartórendszer, mely nagy merevséget
és kedvezô önsúlyt biztosít. A teljes szerkezet
részére mindössze 0,7 m mély süllyeszték állt
rendelkezésre.

Színpadi teherszállító emelô 
A teherszállító emelô elsôsorban a színpad
átépítéséhez szükséges a színpadi pódiumok
és zenekari felszerelések (székek, állványok,
világítási eszközök, hangszerek stb.) szállítá-
sához használható. A rakodófelület az alsó-
színpad és a nézôtér alatti raktárterek közöt-
ti szállításnál külön is mûködtethetô a színpa-
di üzem zavarása nélkül. 
Rakodószintek:
+1,00 m színpadszint
–2,60 m alsószínpad-szint
–3,00 m rámpa szintje 
A teherszállító emelô ún. baldachinos

rendszerû. Az alsó teherszállító szerkezeten
lévô 4 kiemelôoszlop a színpadra emelés köz-
ben maga elôtt kitolja a színpad padozatába
épített és önálló mozgatómûvel nem rendel-
kezô járófelületet. A teherszállító felület járó-
felülete 2" vastag borovifenyô, a kiemelô fed-
lap pedig – a zenekari árok süllyedôhöz ha-
sonló módon – 30 mm vastag rétegelt le-
mezzel a színpadpadló fogadáshoz van el-
ôkészítve. 
Az emelômû telepítéshez 0,60 m mély

süllyeszték állt rendelkezésre
A –2,60 m szinten és –3,60 m szinten, az

emelô két oldalán kiforgatható, elektromo-
san és mechanikusan reteszelt biztonsági aj-
tó van elhelyezve. 
A teheremelô felület a fal felôli oldalon a

kiemelôoszlopokkal azonos magasságig tö-
mör burkolattal van ellátva rétegelt lemez-
bôl, amely egyrészt védi a színpadszinten lé-
vô oldalburkolatot, másrészt a díszletfal jel-
legû tárgyak szállításához támasztófelületet

biztosít. A további három oldal betûzhetô
korlátokkal van ellátva. 

Felsôgépezet
A felsôgépészet berendezései a háttérfüg-
gönypálya függönnyel – elsôsorban a terem
hangolására –, világítástartók, hangsugárzó-
tartók, nagyméretû felcsévélhetô vetítôvá-
szon, hangsugárzó panelek mozgatóberen-
dezései, valamint a térmikrofon-mozgatók.
Természetesen minden berendezés gépi
mozgatású, és programozható vezérléssel
készült, így egy-egy program elôhívásával
percek alatt beállítható a kívánt akusztika és
világítási pozíciók. A színpad fölött a 24 db
programozható mikrofonmozgatás a minô-
ségi hangfelvételek készítését biztosítja. 

Akusztikai hangvetô panelek mozga-
tása
A zenekari pódium felett 7 db kb. 11,5–13,7
m hosszú és 1,6 m széles hangvetô felület
van a terem légterébe függesztve, amelyek az
alsó szervizszint és a mennyezet közötti zóná-
ban mozgathatók. 6 db elôre-hátra billenthe-
tô és a panelek két végén lévô, 2,5 m hosszú
felület egy forgáspont körül le is billenthetô.
A hátsó (7.) panel vízszintesen áll, függôlege-
sen mozgatható, továbbá használaton kívüli
helyzetben függôleges síkba állítható.
A hangvetô felületek állításával a terem

akusztikai viszonyai jelentôs mértékben sza-
bályozhatók, ezért a felületek egy adott ze-
nekari elrendezéshez való optimális beállítása
után a jónak ítélt geometriai elrendezése a
mozgatások memóriájában eltárolható és
hasonló színpadi-zenekari elrendezésnél a
beállítások újra elôhívhatók.
A hajtásegységek – a függesztéshez szük-

séges számú sodronyköteleket felcsévélô do-
bokkal és önzáró csigahajtómûvekkel – a
koncertterem mennyezete felett lévô techni-
kai szinten vannak beépítve. A kötelek kiug-
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rását a terelések mellett elhelyezett rudak és
mûanyag tömbök gátolják meg.

Mikrofonmozgatások
A színpad légterébe az akusztikai szempon-
tok által meghatározott helyeken és magas-
ságokba felvételi mikrofonokat lehet füg-
geszteni. Minden mikrofon egymástól füg-
getlen módon mozgatható. A terem légteré-
be lógatott mikrofonokat a pódium, illetve a
nézôtér szintjéig lehet leengedni, kezelhetô
magasságba. A felsô véghelyzet a mozgatha-

tó akusztikus álmennyezet felsô véghelyzeté-
vel egyezik meg. A szerkezettel közvetlenül a
mikrofonkábelt lehet felcsévélni. A felcsévé-
lés mechanikájának kialakításánál különlege-
sen hajlékony és kipörgésszegény kábelt vet-
tünk figyelembe (a kábel, csavarodás- és
nyúlásmentes, külsô elektromos terekkel
szemben kielégítô árnyékolást biztosító, star-
quad technológiájú, max. 8 mm átmérôjû,
200 Ω impedanciájú, matt fekete színû mik-
rofonkábel).
A mozgatómûveket a terem felett kialakí-

tott technológiai térben helyeztük el, csekély
tömege miatt közvetlenül a terhelhetô beton
járófelületre. A kábelt két álló tárcsa közé csé-
véljük, a tárcsák körül forgatott terelôkerék-
rendszer segítségével. A mozgató hajtómû
önzáró csigahajtás, háromfázisú villanymo-
torral. A vezérléshez és útméréshez szüksé-
ges jeladó a motor hátsó tengelyén találha-
tó. A gép védôhálóval burkolt.
A mozgások alsó és felsô véghelyzetét – a

jeladóval történô útmérésen túlmenôen –
szabadon állítható hajtómûves végállás kap-
csolók is biztosítják. Véghelyzetenként 3-3
kapcsolási lehetôség áll rendelkezésre (lassí-
tó, üzemi és vészleállító).
A villamos vezérlôdoboz a hajtásegységen

helyezkedik el. Természetesen a rendszer
programozható, minden mikrofon, az éppen
szükséges program elôhívásával, megfelelô
pozícióba áll.

Oldalhangsugárzók mozgatása
A berendezés feladata a színpad két oldalán
1-1 nagyméretû hangsugárzó (line-array)
függôleges emelése a kedvezô sugárzási po-
zícióba. A hangsugárzók kétoldalt, a színpad
hátsó peremén helyezkednek el. A hangsu-
gárzó maximális befoglaló alaprajzi mérete
1,00 x 0,70 m, magassága kb. 3-6 m. Önsú-

23SZÍNPAD
Elôadómûvészetek techniká ja

KODÁLY KÖZPONT, PÉCS

Színpadgépészet

Generálkivitelezô: Bosch Rexroth Kft.
projektvezetô: Löfler Csaba

Alvállalkozó: Színpad- és Emelőgéptechnika Kft.
Barna János

Kiviteli tervek:
Alsógépezet: Woodland Plusz Kft.

Tompai István
Felsőgépezet: Színpad- és Emelőgéptechnika Kft.

Barna János 
Veres Sándor

�

Technikai szint
a koncertterem
mennyezete felettFo

tó
: 

sz
ji



2010 tavaszán cégünk kapta meg a lehetôsé-
get, hogy az Európa kulturális fôvárosa cím-
mel büszkélkedô Pécs régóta várt koncertter-
mének színpadi hatásvilágítását leszállítsa, ki-
vitelezze. 
Persze a kivitelezést hosszas tervegyezteté-

si folyamat elôzte meg, melynek kiindulása a
tenderterv volt. Legnagyobb sajnálatunkra
több rossz lépés is történt az egyeztetési fo-
lyamat során. Amikor mi érdemben kapcso-
latba kerültünk a munkával, a terv már nem
tartalmazott intelligens eszközöket. A fenn-
maradó eszközpark módosítására viszont
már nem igazán volt mozgásterünk a költ-
séghatárokon belül, még arra sem, hogy

„belecsempésszünk” akár mozgófejes intelli-
gens, akár LED-es eszközöket. Ennek fô oka

sajnos, hogy nem volt olyan döntéshozó, aki
felelôsséggel mert volna egy ilyen változta-
tást elfogadni. Igaz, hogy a koncertterem el-
sôsorban komolyzenei események színhelye
lesz, de annak tudatában, hogy az épület
nem Budapest egy újabb kulturális épülete
lesz, hanem Pécsen épül, könnyen átgondol-
ható, hogy sokkal univerzálisabb felhasználá-
sa lesz, mint pl. a MÜPA-nak.

A világítási rendszer elemei
A terem színpadvilágítási eszközeinek java ré-
szét a Philips Entertainment Group termékei
alkotják, tehát Strand Lighting vezérléstech-
nikai eszközök és Selecon lámpatestek. 

lya max. 1000 kg. A hangfalak áramellátása
a vonatkozó hangosítási tervben szereplô ká-
beldobokkal történik a technikai szintrôl.
A padlástérbe telepített emelômû 4 köteles
kivitelû. A mozgások alsó és felsô véghelyze-
tét, – a jeladóval történô útmérésen túlme-
nôen – szabadon állítható hajtómûves végál-
láskapcsolók is biztosítják. Véghelyzetenként
3-3 kapcsolási lehetôség áll rendelkezésre
(1 lassító, 1 üzemi és 1 vészleállító).
A villamos vezérlôdoboz itt is a hajtásegy-

ségen helyezkedik el. A hajtásegységgel
csévélt kötelek átfutnak a terelôkerekekhez,
majd innen függôleges irányba, a színpad-
térbe, egy vízszintesen elhelyezkedô köz-
bensô rögzítô kerethez. Ehhez a közbensô
rögzítôkerethez lehet felfogni a hangfala-
kat.

Világítási tartók az akusztikai panelek
között
A berendezések a zenekari pódium feletti zó-
nában, az akusztikus panelek közötti légré-
sekben, a zenekar koncertvilágításához szük-
séges lámpatestek telepítésére és függôleges
irányú mozgatására szolgálnak. A berende-
zések elrendezése a mellékelt terveken látha-
tó. A világítási tartók négyszög keresztmet-
szetû rácsos tartók. A tartó horizontális ösz-
szekötése ferde tartókat nem tartalmaz, az
átmenô ponthúzók (késôbbi fejlesztési lehe-
tôség) és a mikrofonmozgatások helyigénye
miatt. Az alsó tartókra átkötô tartók szerelhe-
tôk, amelyek a lámpák súlyponti rögzítésre
alkalmasak. A fényvetôk védelme érdekében
a tartókat 400 mm széles ütközô kengyelek-
kel láttuk el. 

Oldal és hátfali világítási tartók
mozgatása
A színpad világításához szükséges fényvetôk
rögzítése és beemelése a színpad légterébe az
üzemi magasságig, illetve a felsô parkoló hely-
zetig, közvetlen a horizonton belül. A mozga-
tási rendszer kettôs csôtartóból és a mozga-
táshoz szükséges gépi mozgatómûbôl áll. 

Horizontfüggöny mozgatása
A színpad többcélú hasznosításához szük-
ség lehet az orgonakarzat elôtt egy háttér-
függöny, vagy akár az egyszintes pódium
pereméig elôrenyúló horizont légtérbe
emeléséhez. Erre a célra egy patkóhorizont-
pálya áll rendelkezésre, amely kb. 38 m füg-
göny bekötésére és függôleges irányú moz-
gatására alkalmas. A mozgatási rendszer
egy nagy teherbírású függönypályából
(kombi rendszer), nagy teherbírású, köny-
nyen mozgatható görgôkbôl és a függôle-
ges mozgatáshoz szükséges emelô-terelô
rendszerbôl áll.

Vetítôvászon-mozgatás
A leengedhetô vetítôvászon elsôsorban kon-
ferenciáknál a prezentációs vetítést szolgálja.
A nagy vetítôfelület azonban színházi háttér-
vetítést valamint hagyományos mozi jellegû
filmvetítést is lehetôvé tesz. A vetítôvászon-
mozgatás a 12 m széles vászon motorikus le
és felcsévélését, ugyanakkor annak magassá-
gi állítását is lehetôvé teszi. A mozgatórend-
szer vászoncsévélô hengerbôl és a függôle-
ges mozgatáshoz szükséges padlástéri moz-
gatómûbôl áll. 

Barna János
Színpad- és Emelôgéptechnika Kft.
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Vezérlôpultoknak a Strand Lighting jelen-
legi legnagyobb pultjai kerültek be, egy
Light Palette VL 3000 mint fôpult, valamint
egy Light Palette Classic 3000 mint vészüze-
mi pult. A vezérlési kommunikációs hálózat
gerince Ethernet alapú, de mivel jelenleg a
DMX–512 szabvány a legelterjedtebb, ezért
természetesen DMX hálózatot is kiépítet-
tünk. A pultok egymás közt és a dimmerszek-
rényekkel is az Ethernet alapú Strand Show-
Net protokollon kommunikálnak. A pultok
mellett megtalálható egy WiFi-s vezeték nél-
küli távirányító szerepét betöltô ipari PDA ké-
szülék. A fényvezérlô helyiségben kapott
még a pultok mellett helyet egy Apple iMAC
számítógép, mely jelenleg a rendszer eleme-
inek távfelügyeletét teszi lehetôvé, de termé-
szetesen a világosítók bármilyen számítás-
technikai igényeit kielégíti a jövôben. A rend-
szerben a dimmerek, valamint az Ethernet
DMX átalakító eszközök állapotát a számító-
gép monitorján követhetjük nyomon, de ter-
mészetesen a beállításokat is kényelmesen el-
végezhetjük. A rendszerben kiépített direkt
áramkörök a már megszokott módon nem
csak a pultról vezérelhetôek, hanem a pultok
mellett a vezérlô falán található direkt keze-
lôtablóról is. 
A dimmerhelyiségben az áramköröket há-

rom szekrénybe telepítettük. A rendszer a
Strand Lighting fiókos rendszerû EC21 dim-
mereibôl áll. Összesen 148 darab 3 kW-os
szabályozható, 40 db 16 A-es direkt és 4 db
25 A-es direkt áramkör található a szekré-
nyekben, valamint természetesen ide került a
nézôtéri világítást biztosító 30 db 3 kW-os
dimmer áramkör is. Felkészülve komolyabb
rendezvények nagyobb áramkörigényére, a
rendszerhez tartozik néhány mobil dimmer
is. Ezek Strand Lighting 6Pack és 3Pack egy-
ségek, kettesével rackbe szerelve. Így mobil
áramkörökben összesen 60 db 2,5 kW-os és

6 db 5 kW-os áramkör áll rendelkezésre.
A mobil dimmerek betáplálása a színpad és a
technikai karzatok környékére telepített 63A-
es dugaljakból biztosított.
A fényvetôk palettájára két gyártó termé-

kei kerültek, a legtöbb lámpatest, amint em-
lítettem, a Selecon gyárból származik. Azon-
ban a színpad feletti hangvetô panelek közé
az olasz Teclumentôl származó 100 darab hi-
degtükörrel szerelt 575 W-os alumíniumhá-
zas, cserélhetô lencsés PAR lámpatestet tele-
pítettünk. A többi lámpatest 1000 és 2500
W-os Fresnel, PC és profilfényvetô. Típus és
mennyiség szerint 26 darab Selecon Rama
Fresnel – PC, 14 darab Arena Fresnel – PC,
28 darab Pacific 1 kW Zoomspot és 36 darab
Arena 2,5 kW Zoomspot fényvetô került fel a
tartószerkezetekre. Mindezeket még két kö-
vetô fényvetô egészíti ki, ezek pedig az igen
jó optikai rendszerrel ellátott Selecon Rua tí-
pusok. 

Legnagyobb sajnálatunkra a tervben színe-
zésre mindössze 12 darab fóliás színváltó
maradhatott bent, melyek 2,5 kW-os profil-
fényvetôk egy részére kerültek felszerelésre.
A lámpaelhelyezés fôbb pozíciói: A szín-

pad feletti hangvetô panelek között a szín-
padgépészet 6 darab alumíniumszerkezetû
világítási tartót biztosított a lámpatestek rög-
zítésekre, ezekre került fel a 100 db PAR fény-
vetô. A hangvetôk körül további három vilá-
gítási tartó található, ez utóbbiak már acél-
szerkezetbôl, a Fresnel- és PC-lencsés fényve-
tôk fô helyeként. Mivel ez a kilenc tartó moz-
gatható, az áramkörök levezetése rugós ká-
beldobokkal biztosított. Ezekre a tartókra az
erôsáramú kábelek mellett a DMX jelet ha-
gyományos úton nem lehet lejuttatni (csak

Egy annyira speciális technológiánál, mint egy koncert- vagy színházterem hatásvilágítása, el kell
fogadnunk, hogy a megrendelôi, generál- vagy elektromos kivitelezôi oldalról mindenki az ere-
deti tervekhez ragaszkodik, hiszen szakmai háttérismeretek hiányában semmilyen más kapaszko-
dója nincs. Így az eredeti tervek (nevezzük tendertervnek) igencsak fontos szerepet játszanak,
még akkor is, ha a tervezés pillanatában a végsô funkciók még nem kristályosodnak ki annyira,
mint az építés késôbbi szakaszai során. 
Ennek tükrében belátható, hogy az ilyen speciális technológiák tervezôinek jóval nagyobb fele-
lôsségük van, mint a többi szakági tervezônek, hiszen amíg egy általános világítás- vagy épület-
felügyeleti rendszer (hogy csak 1-2 példát hozzak) felépítésébe könnyedén belenyúlnak a fôvál-
lalkozók a kivitelezés késôbbi fázisai során (mivel egyre több, a területeket jól ismerô szakember
kerül bele a rendszerbe). Addig a hatásvilágítás, vagy akár hatáshang, A/V rendszerek területé-
hez senki sem mer hozzányúlni. 
Mindennek tükrében nagyon fontosnak tartanánk, hogy egy-egy olyan fontos, magas presztízsû,
az egész szakma megítélésére hatással bíró beruházás, mint a Pécsi Kodály Központ, vagy más,
hasonló nagyságrendû beruházások, felújítások esetében a tervezés fázisa minél szélesebb szak-
mai egyeztetésen, konzultáción alapuljon, hiszen csak így lenne garantálható, hogy a tervezési
fázis után több évvel elkészülô technológiák mindenben kielégítsék a kor igényeit. 
Ezért javaslom, hogy a MSzTSz keretein belül jöjjön létre egy olyan bizottság, szekció, amely ösz-
szefogja a hazai színpadvilágítási tendertervek elkészítését, szakmai garanciát nyújt arra, hogy
mindenkor a legkorszerûbb, a megrendelôi elképzeléseknek, igényeknek leginkább megfelelô
technológiai rendszerek kerüljenek megtervezésre, tendereztetésére.

Fazekas Tamás
�

A három dimmerszekrény

Fényvezérlô helyiség
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külön dobon), ezért ezeken a tartókon a
DMX végpontokat vezeték nélküli DMX ve-
vôk jelentik. A Wireless DMX adók kábeles
végpontja a technikai karzaton (a nézôtér vé-
gében) került kiépítésre.  Ezen a karzaton
egyébként természetesen szabályozott, di-

rekt áramkörök és további DMX és Ethernet
végpontok kerültek kiépítésre. Némi tender-
terv-módosítással karzat oldalsó részére ke-
rülhetett olyan korlát, amely fényvetôk rögzí-
tését is lehetôvé teszi, mivel a karzat egyéb-
ként a vezérlôhelyiségek, a tolmácsfülkék és
a fejgépszobák elôtt húzódik, így oda prob-
lémás lett volna fényvetôket rögzíteni. A né-
zôtér felett két világítási híd került kiépítésre,
ezeken helyeztük el a 2,5 kW-os profilfényve-
tôk jelentôs részét. Természetesen a hidakra
is kiépítettünk DMX és Ethernet végponto-
kat. A fix lámpapozíciókat ezeken túl – az
elô adások igényei szerint – ki lehet egészíte-
ni mobil állványokkal, illetve utcakocsikkal is.
Sajnos az átadás folyamata sem ment zök-

kenômentesen. Ennek egyik fô oka az volt,
hogy a városvezetés nem számolt az üzemel-
tetésnél a technikusi feladatokkal, így nem
volt valójában kezelôszemélyzet, amelynek a
rendszert oktatás kíséretében átadhattuk vol-
na. Természetesen már december hónapra
és ez évre szervezôdtek a koncertek. Annak
érdekében, hogy az elôadások világítása is
zökkenômentes legyen, az elsô hónapok
üzemeltetési feladatait is elvállalta cégünk,
így egy kolléganônk szinte folyamatosan je-
len volt (a cikk írásakor is) az épületben.

Összegzésként úgy vélem, hogy Pécsi Ko-
dály Központ színpadvilágítási rendszere mi-
nôségi eszközökbôl állt össze, megalapozva
ezzel a hosszú távú mûködést, bár a jövôbe-
li felhasználásokhoz fontos lesz egy komoly
intelligens eszközpark beszerzése. Reméljük,
ez is mihamarabb megtörténhet, és Pécs vá-
rosa hosszú ideig egy minden szempontból
komoly koncert-, és konferenciaközponttal
büszkélkedhet. 

Lászlófi Sándor
Zaj Rendszerház Kft.
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Európa Kulturális Fôvárosának egyik kiemelt
beruházása volt a 2010-ben átadásra került
konferencia- és koncertközpont, amely cé-
günk egyik legszerteágazóbb projektje volt.
Nem csak az ezer fô befogadására képes
hangversenyterem, hanem a kiszolgáló he-
lyiségek, konferencia- és próbatermek komp-
lett audiovizuális rendszereit is az Interton
Kft. szállította és telepítette.
A rendszerek áttekintését kezdjük a rendkí-

vül impozánsra sikerült hangversenyterem-
mel. Mivel a terem elsôdlegesen komoly- és
könnyûzenei koncerteknek ad otthont, így
kulcsszerep jutott a hangtechnikának.
A nagy csatornaszám, a távolságok és a za-
varmentes átvitel miatt digitális, EtherSound
rendszer került kiépítésre. A többféle felhasz-
nálási feladat az Auvitran AVM500-ES
320 x 320-as EtherSound mátrix segítségével
egyszerûen és rugalmasan oldható meg.
A kívánt hangkapcsolatok pillanatok alatt
konfigurálhatók az épület számos pontjáról
egy laptoppal.
A gyakorlati tapasztalatokat figyelembe

véve az EtherSound hálózat „átment a vizs-
gán” méghozzá igen magas pontszámmal.
Kezelése igen egyszerûnek, mûködése pedig
igen stabilnak bizonyult. A kezelôszoftver
megtanítása, megtanulása egyáltalán nem
ütközött akadályba, sôt, a ház szakemberei is
teljes megelégedéssel használják.
A színpadi padlócsapdák által ösz-

szegyûjtött mikrofonok és hangszerek három
Yamaha SB168-ES A/D átalakítóval illeszthe-

tôk az EtherSound hálózatra. Az eszközök
elô erôsítô fokozatai bármelyik keverôpultról
távvezérelhetôk.
A színpadi hang keverését három helyrôl

lehet elvégezni Yamaha keverôpultok segít-
ségével. A hangvezérlôben lévô LS9–32 ki-
sebb csatornaszámú rendezvények, konfe-
renciák lebonyolítására alkalmas. A nagyobb
hangosítást igénylô produkciók számára
PM5D V2 és M7CL-48ES keverôpultok állnak
rendelkezésre. Elôbbit az FOH pozícióban,
utóbbit a színpadon, monitorkeverôként le-
het alkalmazni.
A terem hangosítását Turbosound

TFA–600 sorozatú moduláris line-array hang-

sugárzói biztosítják. Az oldalanként 8 db szé -
les sávú és 3 db mélysugárzó a színpad két ol-
dalán került felfüggesztésre. A motorosan
mozgatható clusterek átlagosan 117 dB
hangnyomást és 0,61-es, azaz JÓ minôsítésû
beszédérthetôséget produkáltak a nézôté-
ren. A zenészek, elôadómûvészek számára
12 db NuQ-12DP aktív monitor hangsugár-
zó áll rendelkezésre.
A több basszust igénylô koncertekhez a

fenti rendszer kiegészíthetô oldalanként 3 db
TSW–218 színpadra telepíthetô mélysugár-
zókkal. Legkisebb színpadméret esetén az el-
sô sorokat NuQ–10 széles sávú, front fill
hangsugárzók egészítik ki. A line-array rend-
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A hangversenyteremre nézô hangvezérlô helyiség

2 méteres IVS hangoszlop a második emeleti folyóson





szer digitális kontrollerei – az EtherSound
mátrixhoz hasonlóan – LAN-on keresztül
programozhatók, sôt, a rácsatlakoztatott
hangsugárzók akár elôadás közben is moni-
torozhatók.
A hangsugárzók meghajtásáról a QSC fel-

sô kategóriás PowerLight 3 sorozatú erôsítôi
gondoskodnak, melybôl 17 db található a
rendszerben. A tökéletes hangminôségükrôl
és megbízhatóságukról ismert végfokok tel-
jesítménye 1250–4000 W-ig terjed (csator-
nánként 2 ohm terhelés esetén) és számos
beépített védelemmel rendelkeznek (rövid-
zárvédelem, hôvédelem, RF-védettség stb.).
A szállított mikrofonparkkal – köztük a 12

csatornás Sennheiser vezeték nélküli szettel –
szinte bármilyen hangosítási feladat megold-
ható. A bejátszó- és effektezô eszközök olyan
neves gyártók professzionális termékei, mint
az Alesis, Tascam, Lexicon, TC Electronic,
Denon.
A hangfelvételi stúdióban Yamaha

DM2000 VCM digitális keverôpult segítségé-
vel lehet a 24 db, színpad fölé függesztett és
motorosan mozgatható mikrofon, vagy az
EtherSound hálózaton érkezô tetszôleges
csatornák jelét megkeverni. A rögzítés tör-
ténhet közvetlenül CD-re, 24 sávos HD felve-
vôre, vagy 64 sávban az EtherSound hálózat-
ról PC-re. A számítógépes munkát a Stein-
berg cég Nuendo 5 szoftvere segíti, mely
természetesen a DM2000 pult felületérôl is
kezelhetô. A lehallgatáshoz Genelec stúdió-
monitorok állnak rendelkezésre. Az épület
hátsó, gazdasági bejáratánál lévô közvetítôi
kiálláshoz a hangfelvételi stúdió biztosítja a
kapcsolatot. Lehetôség van kevert jel leadá-
sára, vagy csatornánkénti jel leadásra analóg,
vagy akár digitális módon is.
A hangversenyteremben és a két konferen-

ciateremben a Taiden cég digitális infra tol-
mácsrendszerei kerültek telepítésre. A rend-
szerek minden teremben 4+1 tolmácsolt
nyelv sugárzását teszik lehetôvé, nyelvenként
2 tolmácspulttal. A hangversenyteremben
ezenkívül lehetôség van a nyelvek rögzítésé-
re egy nyolcsávos hangfelvevô segítségével.
Az épület egészét behálózó információs és

ügyelôi hangrendszer a hazai Narval Acous-
tics gyártó intercom központján alapul,
amelyhez a közös munkát segítendô, a köz-
vetítôkocsik is csatlakozni tudnak. A beépíté-
si körülményektôl függôen TOA álmennye-
zeti vagy formatervezett oldalfali hangsugár-
zók kerültek felszerelésre a folyosókon, öltö-
zôkben.
A visszhangos, vagy nagy utózengési idejû

terekben az Interton Kft. saját fejlesztésû, va-
donatúj, IVS sorozatú vonalsugárzói kerültek
telepítésre. A hangsugárzók a szabadalmaz-

tatott IKT technológiának köszönhetôen már
100 Hz-en is kardioid irány jelleggörbét mu-
tatnak. A hangversenyteremben egy rekord
hosszúságú, 8,5 m-es, az elôcsarnokban 3
m-es, a második emeleti folyosón pedig egy
2 m-es darab került felszerelésre.
A konferencia- és zenekari próbatermekbe

önálló, de mobil hangosító rendszerek kerül-
tek, amelyekben többek között a QSC K   so-
rozatú és a Yamaha HS sorozatú aktív hang-
sugárzói, MG sorozatú analóg keverôpultok
kaptak helyet.
A hangversenyterem vetítési rendszerében

a különbözô formátumú videojelek Cat5 ká-
belen extenderek segítségével jutnak el a

színpadról a fényvezérlôbe. Taiden RGB-HV
és kompozit videomátrixok segítségével
többféle forrás képét kapcsolhatjuk a projek-
torra, kontrollképernyôre, vagy vissza a szín-
padra. A professzionális megjelenítéshez egy
Edirol videokeverô nyújt segítséget.
Örömünkre szolgál, hogy a Kodály Köz-

pontban létrehozott audiovizuális rendszer el-
nyerte az üzemeltetôk tetszését. A próbaüzem
és a megnyitókoncert óta eltelt idô tapasztala-
tai is azt mutatják, hogy egy jól használható
rendszert tudtunk a megrendelô kezébe adni,
amely azóta is estérôl estére bizonyít.

Volár Ferenc
Interton Kft.
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A tágas elôcsarnok, szemközti falán egy 3 méteres IVS hangoszloppal

Az impozáns hangversenyterem a Turbosound clusterekkel és a 8,5 méteres IVS-sel



2009. május 4-én hirdettek eredményt a ki-
vitelezésre kiírt közbeszerzési eljárásban.
A nyertese a Magyar Építô zRt. – Arcadom
zRt. konzorcium lett, azonban az Opus 2010
konzorcium 2009. május 6-án élt jogorvosla-
ti lehetôséggel. A Közbeszerzési Döntôbi-
zottság június 15-én kézbesített határozata
szerint – a korábbi döntést megvizsgálva – a
beadott keresetet elutasította, és megállapí-
totta, hogy az ajánlatkérô Pécs Megyei Jogú
Város és az eljárás lebonyolításáért felelôs
Pécs 2010 Menedzsmentközpont jogszerûen
és szabályosan hirdetett gyôztest. A több hé-
tig tartó jogorvoslati eljárás miatt a beruhá-
zás kivitelezési munkálatainak befejezése
mintegy 40 napos csúszásba került.
A szerzôdés megkötésére június 18-án ün-

nepélyes keretek között került sor. A munka-
területet 2009. június 29-én vettük át, akkor
kezdôdött az effektív munka.
Erre a munkára az elsô perctôl fogva az Ar-

cadommal közösen pályáztunk. A munka –
méreténél és bonyolultságánál fogva – nem
látszott egyszerûnek. A konzorcium létreho-
zása lehetôvé tette a felelôsség és a munka
megosztását és a két fél tapasztalatainak
egyesítését. Az Arcadom jó referenciával ren-
delkezett koncertterem-építésben, a Magyar

Építô pedig színházépítési tapasztalattal ren-
delkezett. A fôvállalkozói szerzôdést a Ma-
gyar Építôk kötötte, az Arcadommal közösen
egy – jogi személyiség nélküli – mérnökiro-
dát alkottunk.
Az építkezésre mindkét cég küldött mûve-

zetôt, építésvezetôt, elôkészítôt, technikust
stb. Az építkezést mintegy 15 fôs csapat irá-
nyította. Én vezettem a munkát. Csúcsidô-
szakban 450-500 emberrel dolgoztunk ta-
valy, nyáron is.
Már az indulásnál komoly gondjaink tá-

madtak. Elsôsorban teljesen rossz volt az
épület statikai és az alapozási terve. Az egész
épületet alá kellett cölöpözni. 6 és fél km cö-
löpöt kellett lefúrni tenger pénzért. Ez koráb-
ban nem volt betervezve a költségvetésbe.
A többletfeladatok költségét eredetileg mint -
egy 430 millió forintra becsültük, és kértük

az átadási határidô hosszabbítását 136 nap-
pal. A pénzt nem akarták kifizetni. A szerzô-
désünk FIDIC alapú szerzôdés volt, ami ilyen
esetre azt irányozta elô, hogy független mér-
nöknek kell meghatározni, jogos-e a többlet-
költség, vagy nem jogos. Jogos volt. Mintegy

290 millió forint többletköltséget és 49 na-
pot hagyott jóvá a szakmérnöki testület
A független FIDIC mérnöki iroda a Fôber Rt.

és Metróber Kft. cégek alkotta konzorcium
volt. A vezetôje Czvikovszky Ferenc volt, aki a
mûszaki ellenôrökkel, szakértôkkel alkotott
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egy csapatot. FIDIC-rendszerben dolgoztunk,
uniós projekt volt, uniós elôírásoknak megfe-
lelô adminisztrációval és követelményekkel. 
Bár a fôvállalkozói szerzôdés szerint min-

den a Magyar Építôn ment keresztül, a tény-
leges kivitelezés során nagyon szoros volt az
együttmûködés a két cég között. A munka-
megosztásban mi fôleg az alapozási, szerke-
zetépítési munkákat, az épület külsô burkolá-
sát, a belsôépítész és elektromos munkákat
irányítottuk többek között, míg az Arcadom,
a koncertterem belsôépítészetét, burkolatát,

színpadgépészetét. Az alvállalkozók az or-
szág minden részébôl dogoztak itt, a helyi
erôk mintegy 15%-ot képviseltek, mert kevés
építôipari cég van Pécsett.
A tendertervet az Építész Stúdió Kft. készí-

tette, a koncepcióterv csak egy iránymutatás
volt, arra volt jó, hogy a szerzôdést megkös-
sük. Abban részletek nem voltak kidolgozva,
és elhibázott volt a statika és az alapozás.
Megbízásunkból a kiviteli terveket a Mérték
Építészeti Stúdió Kft. készítette, amely meg-
felelô kapacitással rendelkezett. A tervszol-
gáltatás – az idô rövidsége miatt – folyama-
tosan történt. Tehát a Fábián László, Vá-
mossy István vezette csapatnak mindent kivi-
teli terv szinten, részleteiben ki kellett dol-
goznia. A tenderterv tartalma csak az alapo-
zásnál és a szerkezetépítésnél változott lé-
nyegesen, maga az építész koncepció sértet-

len maradt. Az Építész Stúdió, Keller Ferenc
és munkatársai tervezôi felügyeletet gyako-
roltak az építkezés során.
Az épület mûszaki átadása 2010. novem-

ber 18-án megtörtént. Határidôre hiba és hi-
ánymentesen, használatbavételi engedéllyel
át tudtuk adni az épületet. Pár nappal ké-
sôbb birtokba vehették a használók. Ezt
megelôzôen azonban már zenekari próbák
voltak benne…
A Kodály Központ hivatalos megnyitója

2010. december 16-án volt ünnepi hangver-
sennyel. Azóta számos nagy sikerû zenei ren-
dezvénynek adott otthont. A visszajelzések
alapján nyugodtan állíthatom, hogy ez az
építkezés sikertörténet volt. 

Hollós István 
termelési igazgató
Magyar Építô Zrt.
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A projekt kivitelezôi

Fôvállalkozó konzorcium
Magyar Építô zRt. a konzorcium vezetôje
vezérigazgató h.: Kasza Kálmán
termelési igazgató: Hollós István
létesítményi fômérnök: Ámon Kornél
mh. mérnök: Szilágyi Béla

Arcadom zRt. a konzorcium tagja
termelési igazgató: Kiss Vámossy Tamás 
projekt vezetô: Horváth Péter

Alvállalkozók
Alapozás: HBM Kft.
Szerkezetépítés: Épszerk-Pannonia Invest Építôipari Kft.
Épületgépészet: Magyar Építô Gépészeti Fômérnökség
Erôsáramú munkák: VIV zRt.
Szárazépítés, felületképzés, hangszigetelés: Pillér 21 Kft., Márkus Zsolt
Színpadgépészet: Bosch-Rexroth Kft., Mikófalvy Tamás
Audiovizuális rendszerek: Interton Kft., Balogh Géza
Hatásvilágítás: Zaj rendszerház Kft., Fazekas Tamás
Belsôépítészet: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft., Nagy Alajos
Nézôtéri székek: Sincord Kft., Péter József
Felvonók: OTIS Felvonó Kft., Ágner János
Konyhatechnológia: Agrikon Alfa Kft., Szabó József



Az Arcadom Zrt. a Magyar Építô Zrt.-vel a
konzorciumot 50-50%-ban alkotta a létesít-
mény kivitelezése során. Már a kivitelezés
megkezdése elôtt megpróbáltuk hasonló
arányban elosztani a különbözô munkane-
meket és szakiparokat. Éppen ezért például a
színpadgépészeti, és belsôépítészeti felada-

tok az Arcadom felügyelete alá kerültek; míg
a fény- és a hangtechnikai témákat a Magyar
Építô felügyelte. Mind a két cég tapasztalt
vezetôkkel és nagy létszámú mûszaki stábbal
volt jelen folyamatosan a munkaterületen. Az
együttmûködés gördülékeny, az információ-
áramlás folyamatos volt. Így sikerült minden
adódó problémát, feladatot hatékonyan
megoldani. Az együttmûködésben fontos
volt a tapasztalatcsere, ugyanis mindkét fél-
nek voltak a referenciái között hasonló épü-
letek. Ezeknek a tapasztalatait könnyen meg
lehetett osztani egymással, és kitalálni a he-
lyes megoldást. Lényegében a kezdeti fel-
adatmegosztás csak az elsôdleges felügyele-
tet jelentette, a döntéseket közösen hoztuk
meg.
A rendkívül rövid határidô, a szûkös anya-

gi keretek és a sokszereplôs munkavégzés
miatt kiemelt szerepet kapott az organizáció,
és az egyes munkanemek idôbeli ütemezése,
hogy minden határidôre elkészüljön, de ez
ne menjen a minôség rovására. Büszkék va-
gyunk rá, hogy sikerült határidôre, hiba és
hiánymentesen átadni az épületet. A kivitele-

zés során a FIDIC mérnök és szakértô csapa-
ta felügyelte a munkánkat. Korrekt volt az
együttmûködés közöttünk, ôk is abban vol-
tak érdekeltek, hogy az épület minél jobb
minôségben valósuljon meg. Például a szín-
padtechnika, hang-fény és nézôtéri szék té-
mákban a FIDIC mérnök szakértôje Schmidt

János volt, aki végig segítette a munkánkat,
tanácsokkal látott el minket. Jó volt vele az
együttmûködés, hasonlóan a többi szakértô-
höz és mûszaki ellenôrhöz.
Az épület formavilága érdekes, nem hét-

köznapi. Ezek a formák, a ferde síkok által ha-
tárolt összetett terek már a szerkezetépítés-
nél nagyobb odafigyelést és magasabb szín-
vonalú kivitelezést igényeltek, amit jól meg-
oldott a szerkezetépítô Épszerk-Pannónia In-
vest Kft. Több akusztikailag kiemelt helyiség
létesült az épületben. A hangversenytermen

kívül ilyen a zenekari próbaterem, a két rész-
re osztható konferenciaterem, a konferen-
cia/balett terem, valamint a különbözô
hangszercsoportokra hangolt szekciótermek.
A felsorolásból látszik, hogy ezeknek is több
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Konferenciaterem–baletterem. Az oldalfalon eltakarható tükrökkel



funkciónak kell megfelelniük. A legnagyobb
feladatot, kiemelt jelentôsége miatt a hang-
versenyterem jelentette. Itt kellett a legtöbb
szakipart összehangolni (színpadgépészet,
fény- és hangtechnika, belsôépítészet, nézô-
téri székek, burkolatok, nyílászárók), illetve itt
kellett a legkomolyabb akusztikai követelmé-
nyeknek megfelelni. Nem szokványos feladat
volt, megoldásába nagy energiákat fektetett
a konzorcium.
Az épületnek a lelke éppen a hangverseny-

terem, mindenki ennek a tulajdonságai alap-
ján fogja megítélni a produktumot. A terve-
zôkkel és a szakkivitelezôkkel már a kezdetek-
tôl fogva azon dolgoztunk, hogy messzeme-
nôen megfeleljünk az akusztikai, esztétikai és
a többcélúságból adódó funkcionális köve-
telményeinek. A terem funkcionalitását meg-
határozza a beépített színpadtechnika, mely
három fôcsoportra osztható: dönthetô nézô-
tér, a több részbôl álló zenekari süllyedôk és
a felsôgépészet. Ezen munkák kivitelezôje a
Bosch Rexroth Kft. volt, melynek felügyelete
az Arcadomhoz tartozott. A terem falburko-
latának gyártása és beépítése szintén az Ar-
cadom felügyelete alatt készült, kivitelezôje a
Garzon Bútor Kft. volt. A faburkolat anyaga –
a belsôépítész és akusztikus tervei alapján –
égerfából készült, elemenként más-más
meghatározott mintázattal, kontaktragasz-
tott kivitelben, többféle vastagságban. 
Úgyszintén az Arcadomhoz került a hang-

versenytermi nézôtéri székek gyártási- és be-
szerelési munkáinak ellenôrzése. A székek
szintén meghatározó részei a belsôépítészet-
nek és az akusztikának. Megbízásunkból a

Sincord Irodabútor Kft., illetve alvállalkozója,
a Proawand Kft. készítették el mind a fix,
mind a mobil, illetve az összetolható székso-
rokat. Nem volt könnyû megtalálni a megfe-
lelô gyártót, aki eleget tud tenni a több funk-
cióból adódó követelményeknek. Több hó-
napig tartott a versenyeztetés, mire megta-
láltuk az ideális kivitelezôt.
A megvalósítás igazolta óvatosságunkat.

Igen precízen kivitelezett székek készültek,
hála a gondos, körültekintô tervezésnek és ki-

vitelezésnek. A székeknek – a több funkció
miatt – meg kellett felelni a hangversenyter-
mi igényeknek, de egyben a konferenciaszé-
kekkel szemben támasztott követelmények-
nek is. Minden szék pánikfunciós kihajtható
írólappal, illetve elektromos csatlakozással ké-
szült, hogy a konferencián részt vevô a lap-
topját használni tudja. A részletek kikísérlete-
zése több hetet vett igénybe. Meg kellett fe-
lelni a funkciónak, az esztétikus megjelenés-
nek, a vonatkozó elôírásoknak és szabványok-
nak. Ezenfelül a székeknek akusztikailag is tel-
jesíteni kellett az elôírt paramétereket. Töb-
bek között meg kellett oldani, hogy az íróla-
pok ne rezegjenek, illetve különbözô kárpit-
választással és a szivacsvastagsággal kellett kí-
sérletezni az elôírt követelmények teljesítésé-
hez. A szék alapvetô formáját a belsôépítész
kitalálta, a részleteket pedig folyamatosan
egyeztettük vele és a szakkivitelezôvel. 
A kiválasztott alapszéktípus mindezekre al-

kalmas volt, sôt többfajta ülésszélességgel, il-
letve karfavastagsággal lehetett szerelni.
A tendertervben kiírtakhoz képest így széle-
sebb ülôfelületet tudtunk alkalmazni több he-

lyen, és így is belefértünk az adott geometriai
méretekbe. Ezáltal még komfortosabbá sike-
rült tenni a székeket. Vastagabb lett a hátlap-
ja, ami stabilitás szempontjából volt fontos.
Többfajta mintaszék készült, sokat teszteltük
ôket. Próbáltuk különbözô szivacsokkal, szö-
vetekkel, háttámla dôlésszögekkel stb. A várt-
nál talán hosszabb tervezési folyamat alatt
született meg a jól sikerült végtermék, melyet
akusztikai laboratóriumban kellett minôsíttet-
ni beépítés elôtt. Az eredmények jók letek, ér-
demes volt vele ennyi időt tölteni. 
A tolható széksorok (8–20. sor) soronként

vannak elektromosan táplálva, és a kereszt-
gerendában fut végig a vezeték az egyes szé-
kekhez. A három-négy egységenként bont-
ható székek (1–7. sor) egységenként vannak
megtáplálva, padlóba süllyesztett csatlako-
zókból; a fix székek pedig székenként kapják
a betáplálást. Az összetolható sorokat – a fix
rögzítést feloldva – pillanatok alatt el lehet
tolni a széktárolóba. A sínrendszert befedve
teljesen sík padlót kapunk. Az elsô hét sorban
három illetve négyes egységenként lehet a
székeket mobilizálni. Ezek süllyesztett csavar-
ral vannak rögzítve a padlóhoz, melyeket
oldva egyszerûen lehet eltávolítani a szék-
egységeket. 
A terem átrendezését hangverseny funk-

cióról bálterem funkcióra – a próbaüzem
alatt, a kivitelezô és az üzemeltetô szakembe-
reivel közösen – másfél óra alatt lehetett
megoldani. A követelmény ez volt, négy fô
alkalmazásával. Az elmúlt hetekben – a rend-
szeres gyakorlásnak köszönhetôen – az üze-
meltetô elmondása szerint két fô három óra
alatt át tudta rendezni a termet. A gyors át-
rendezhetôségéhez azokat a csomópontokat
kellett nagyon pontosan megoldani, ahol a
fix és a mozgó részek találkoznak. Ebben
nagy segítségünkre voltak a szakkivitelezôk,
akik mindvégig szorosan együttmûködtek a
tervezôkkel.
Mind a Bosch Rexroth Kft.-rôl, mind a Gar-

zon Bútor Kft.-rôl, mind a Sincord Kft.-rôl el-
mondható, hogy nagyon konstruktívan áll-
tak a feladathoz; minôségi munkát végeztek
és pontosan tartották a határidôt a közös cél
érdekében.
Összegezésül elmondhatjuk, hogy az a

mûszaki tartalom, amire a Magyar Építô
Zrt.–Arcadom Zrt. konzorcium szerzôdött,
teljes mértékben megvalósult. Sôt minôségi
és funkcionális többletek kerültek be az
épületbe, biztosítva az elôzetes tenderek al-
kalmával csökkentett mûszaki tartalom ké-
sôbbi esetleges megvalósításának lehetôsé-
gét is.

Horváth Péter projektvezetô
Arcadom Zrt.
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Cégünk a Sincord Kft. megbízásából a Ko-
dály Központ fix és mozgatható illetve kisze-
relhetô nézôtéri székeit gyártotta komplet-
ten, a tervezéstôl a gyártáson át a helyszíni
beszerelésig. 
A terem tervezett multifunkcionális hasz-

nálati igényeinek megfelelôen – a szokásos
koncerttermi funkciókon kívül – a konferen-
cia funkciókat kiszolgáló, minden székegy-
ségbe karfából kihajtható írólapot, és 220 V-
os áramcsatlakozást kellett megterveznünk
és beépítenünk. További igényt jelentett a
földszinten a terem sokoldalú kihasználását
lehetôvé tevô funkció, a székek mobilizálása.
Ez a feladat az 1–7. sorokban – a színpadi
süllyedô területén – a székek három- és négy
ülôhelyes blokkokban történô gyors kiszerel-
hetôségét, míg a 8–20-as sorokban a tízes és
tizennégy ülôhelyes félsorok összetolhatósá-
gát jelentette. 
Az általunk gyártott termékek jellemzôje,

hogy nem szériagyártott termékekrôl van
szó, hanem a mindenkori belsôépítészeti és
akusztikai elvárásoknak megfelelôen kerül
megtervezésre a székek formavilága, illetve
pontos szerkezeti kialakítása. Mindezek mel-
lett természetesen a szerkezet alapkonstruk-
cióját már sokszor kipróbált és mind a gyár-
tástechnológiáját, mind a használati funkció-
kat tekintve bevált szerkezeti megoldások
adják. Ilyenek a padlórögzítés elemei, a szék -
ülések automatikus felhajlását biztosító for-
gószerkezet, a pánikbiztos kihajtható írólap-

szerkezet, illetve maga a moduláris széképí-
tési rendszer. Mindezeket alátámasztja, hogy
a cégünk szakmai tanácsával és részben fôbb
technológiai elemek, illetve alapanyag szállí-
tásával valósul meg a budapesti Mûvészetek
Palotája valamennyi fix nézôtéri széke is,
amelyek, annak ellenére, hogy formailag tel-
jesen eltérô megjelenésûek, ugyanezen be-
vált konstrukciós elvekre épülnek, és ugyan-
azon mechanikák kerültek oda is beépítésre.
A fenti tapasztalatokra és speciális ismere-

tekre alapozva vált lehetôvé az, hogy a meg-
rendelô által elvárt, alapvetôen három egy-
mástól funkcionálisan alapvetôen különbözô
székfajta egységes formai megjelenéssel le-
gyen kivitelezhetô, ami a belsôépítészeti ki-
alakítás egyik alapvetô szempontja volt. 

A legkülönlegesebb, eddig Magyarorszá-
gon még nem alkalmazott technológia két-
ségkívül a földszint tolható széksorainak ki-
alakítása. Ezen székek kialakításánál kellett a
legtöbb korlátozó tényezôvel számolni, ame-
lyek közül a legfontosabbak: a rendelkezésre
álló tárolóhely mérete, a szerkezet súlya, a
székenkénti egyedi áramcsatlakozás kialakítá-
sa, a mûködtetés nagyfokú üzembiztonsága,
illetve nem utolsósorban a megvalósításra
rendelkezésre álló szûkös anyagi keretek.
Ezen részfeladatot is a korábban más épü-
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A nézôtéri székek

Székkocsirögzítô fékkar kioldott állapotban

Székkocsirögzítô fékkar rögzített állapotban

Vontatólánc a tárolóhely padlóján



letekben beépített szerkezetek módosításával
és helyszínre való adaptációjával oldottuk
meg. A két oldalon eltérô hosszúságú székso-
rok a bal oldalon két, jobb oldalon három
dupla sínpáron tolva kerülnek mozgatásra.
A teljes székszerkezet egy méretezett zárt-
szelvény-gerendára van ültetve, amely szék-
soronként a sínben görgôs csapágyazáson
mozgó két illetve három ún. székkocsira van
fixen rögzítve. A sínezet dupla pályás kialakí-
tású, amely lehetôvé teszi, hogy a székkocsik
megfelelô hosszúságúak lehetnek ahhoz,

hogy a székek maximális stabilitását tudjunk
elérni lerögzített állapotban.
A sínekben futó székkocsik mindegyike

mechanikus fékezô rendszerrel van ellátva,
ami a kitolt pozícióban nagy felületen rögzí-
ti a székkocsikat a sín belsô falához. Erre a
célra az osztrák Zehetner Handels GmbH ki-
próbált termékeit építettük be.
Kitolt állapotban a széksorok távolságát a

sorok közé pontosan méretezett mobil par-
kettaelemek hossza – melyek egyben a sín-
szerkezet borítását is adják – határozza meg. 

A széksorokat összetolt állapotban a mel-
lékelt rajz szerint kerülnek a székgarázsba.
A székgarázs a billenô padozat vízszintes ál-

lapotában közelíthetô meg, amikor a billenô
nézôtér sínjei pontosan csatlakoznak a garázs-
ban fixen lefektetet sínszerkezethez. Ide a
széksorok elektromos meghajtású láncmecha-
nika (vonszolómû) segítségével húzhatók be.
A mechanika irányítása többszörös védelem-
mel ellátott, fixen beépített érzékelôrendszert
tartalmaz, ami biztosítja mind a kezelôsze-
mélyzet, mind a széksorok mozgatás közbeni
védelmét. A széksorok garázsból való kihúzása
is ezen rendszer segítségével mûködik. 
A tervezés során elsôdleges szempont volt

a szerkezetek könnyû kezelhetôsége, illetve a
mûködés tökéletes megbízhatósága, amely a
földszinti nézôtér gyors átrendezését teszi le-
hetôvé. 

Lakatos József
ügyvezetô 

Proawand Kft.
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A rögzítés után a sínre alsó takarófedél és parkettaelem
kerül

Ezáltal a padlózatrögzítés után komplett zárt fedést kap





A Kodály Központ Pécs és régiója kulturális
életének új zászlóshajója. Afféle Noé bárkája
a szférának cseppet sem kedvezô gazdasági
környezet, a válság hullámain. Bár sok szkep-
tikus eleddig leginkább a Titanicot vélte ben-
ne látni. Ezen a szemléleten gyökeresen vál-
toztathat a kormány fenntartási szerepválla-
lása. 
Nagy kô esett le sokunk szívérôl a bejelen-

tés hallatán. Heroikus küzdelem volt a szüle-
tése, és kétségekkel volt teli jövôjének életmi-
nôsége. Bizton állíthatom, hogy ez a projekt
méltó a „Nemzeti” titulusra, amely kézzel-
foghatóan bizonyítja a nemzet és a város
mûvészetek iránti koherens hitvallását, az
EKF sikerét, és komoly letéteménye annak a
vágynak, hogy „Pécs a Kultúra Városa” arcu-
lattal vágjon neki a század elkövetkezô évti-
zedeinek.
Komoly jelentôséggel bír ez az idea a mi

hétköznapjainkban, hisz bárhogy is próbál-
juk másképp megfogalmazni, a kulturális
ipar igenis valós kitörési pontja, vállalható
húzóágazata lett városunknak, régiónknak.
Ez az iparág és a turizmus ma is sok család-
nak biztosít itt megélhetést, piaci igényeket
elégít ki, és képes az emberek százezreinek
élményeket adni. Magasztos célokkal átita-
tott, de egyúttal a mûvészetek és azok fo-
gyasztóinak kiszolgálására szakosodott szol-
gáltatási rendszer. Ez pedig nem lehet meg
professzionális létesítmények, szakemberek,
technikai eszközök nélkül. Pécs ebben jóko-
rát lépett elôre. Birtokosává vált egy multi-
funkcionális intézménynek, melyben – csak
rá kell pillantani – a fôszerep a zenéé. Hama-
rosan a Zsolnay negyed is megtelik élettel és
megannyi intézménnyel, funkcióval formálja
át a kultúra fogyasztásának eddigi színtereit,
szokásait. Nem állítom, hogy kulturális-ipari
paradigmaváltás ez, de komoly innováció és
izgalommal teli jövôkép.
A pécsi Kodály Központba belépve szem-

betûnik, hogy egy cseppet sem hivalkodó,
de igényes, tiszta formavilággal, anyaghasz-
nálattal megáldott, egyúttal remek logiszti-

kával bíró keretre számíthat a befogadott tar-
talom. Minden négyzetméterén látszik, hogy
az építészek gyakorlott kezét muzsikus, ha-
sonló profilú intézményüzemeltetôi tapasz-
talata vezette. Csodálatos az akusztikája,
szép és funkcionális az épület. Míves célszer-
szám. Maxim Vengerov, az orosz he-
gedûmûvész-karmester mondta, hogy a pró-
bák során nem kért változtatást az akusztikai
beállításokon, mert nagyon meg volt eléged-
ve azokkal. Hozzátette azonban, hogy szük-
ség van még egy kis idôre, amíg a terem
hangzása tökéletesen beáll, de sok mód van

a lehetôségek teljes kiaknázására. „Ez a te-
rem olyan, mint egy Stradivari. Az alkotók
megépítették, de bárki játszhat rajta” –
mondta.
A Magyar Építô Zrt. – Arcadom Zrt. kon-

zorcium igazán remek munkát végzett. En-
nek ékes bizonyítéka az is, hogy a 2010. no-
vember 23-i használatba vételt követôen az
év utolsó hónapjában már hét komolyzenei
és egy dzsesszkoncert került a nagyérdemû
elé. Mindegyikük telt házat hozva, zajos si-
kerrel, zökkenômentes lebonyolítással került
a krónikákba. A pécsi önkormányzati testület
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kihelyezett ülését is az intézményben tartot-
ta. Ez év januárjában már egy konferencia is
felavatta a termeket, de folytatódott koncer-
tek sora is, melyekben már több zenei mûfaj
is bemutatkozhatott. A rendszerek mûköd-
nek, a személyzet hozzáértésrôl tesz tanúbi-
zonyságot, a közönség pedig hamar a szívé-
be zárta a Kodály Központot mint egy új, fô-
leg a zenei minôség felfedezésének szinoni-
máját. 
Az épület kivitelezése rendívül szoros ha-

táridôvel és érdekes konstrukcióban zajlott.
A tenderterveket és a szerzôi jogokat a város
megvásárolta az Építész Stúdiótól. Ezeket a
terveket kivitelezésre és további gördülô ter-
vezésre a közbeszerzésen nyertes konzorci-
umnak adta át a város. Így a Magyar Építô
rendelkezik az összes – a gördülô tervezés so-
rán létrejött – tervezôi és szerzôi jogokkal. 
A város megbízásából a Pécs 2010 Me -

nedzs mentközpont Fejlesztési Igazgatósága,
valamint a FIDIC mérnökség felügyelte a
megvalósítást. Nem elhanyagolható az a
mûszaki ellenôri állomány, amely árgus szem-
mel követte a kivitelezés minden mozzanatát.
Úgy érzem, ez jól mûködött. Nagyon sok terv-
módosító indítvány születik minden egyes be-
ruházás kapcsán, hisz a források végesek. Itt
vállalható kompromisszumok születtek. 
Az alapberuházás során beépítésre és rak-

tárakba került hangtechnikai, kommunikáci-
ós és fénytechnikai eszközök világszínvonalú-
ak, nagyon igényesen összeállított a készü-
lékpark, és szakavatott az installáció. A meny -
 nyiséggel sincs baj. Kiemelném, hogy a szín-
padgépészeti berendezések új fejlesztések.
Ezek nagyban megkönnyítik a munkánkat,
kevesebb emberrel és gyorsabban átrendez-
hetôek a színpadi, vagy akár nézôtéri beállá-
sok, mint az általában megszokott más, ha-
sonló funkcióval bíró létesítményekben.
A konfigurálások során pedig a legmesszebb-
menôig figyelembe vették az üzemeltetôi ké-
réseket, igényeket. Magam is – a tulajdonos
képviseletében – mûszaki ellenôrként dol-
gozhattam a kivitelezés végsô stádiumában.
Ez sok elônnyel járt a számomra is. Gyakorla-
tilag tövirôl hegyire megismerhettem az
épületet és rendszereit, mielôtt azt üzemelte-
tésre átvettem.
Érdemes a szellôzésrôl külön is szólni.

A koncertterem friss levegôjét alul fújjuk be.
Amikor a padló fel van emelve, a zenekari
árok felôl és az emeleti karzat alatti széktáro-
lón keresztül – a padozaton, a nézôtéri szé-
kek alatt beépített rácsokon át – kerül az a te-
rembe. Amikor a padló le van engedve, a
perforált oldallemezeken keresztül jut be a
levegô. Ekkor a padlóban lévô befúvók elzá-
ródnak, mert a betontalapzathoz simulnak.

A légcsatornában egy gát el is zárja az aláfú-
jást. Az elszívás fenn van technikai szinten.
Viszonylag halk a rendszer, és nagyon bô-
kezû a gépészete. 2 °C hômérséklet-emelés a
színpadszinten 25 perc alatt megvalósítható.
Ez igen jó értéknek számít. Ha a szén-dioxin-
szint a határértékhez kezd közelíteni, egy na-
gyon minimális túlpörgetett befújással hat-
hatósan vissza lehet szorítani. Nagy az át-
eresztôképesség, nagy felületeken keresztül
szellôztetünk, ezért alacsony a légsebesség,
és kicsi a zaj. Az elôadás megkezdése elôtt in-
tenzív légkondicionálással operálunk. Kon-
cert alatt már minimális légmozgatásra tö-
rekszünk. Az elôadások szünetében ismét fel-
pörgetjük a rendszert. Néhány hónap alatt
szeretnénk teljes mértékben kiismerni az
épület „reakcióit”. Ebben nagy segítség,
hogy az épületfelügyeleti rendszer mindent
grafikusan is ábrázol, rögzít, dokumentál.

Sajnos a mobiliákra kiírt közbeszerzési pá-
lyázat csak a próbaüzem végére fut le. Addig
azokat a székeket is, amin ülünk, béreljük.
A bútorokon kívül ennek a csomagnak a kere-
tében egészítjük ki a hatásvilágítást intelligens
lámpákkal, a hangtárat néhány speciális esz-
közzel, vagy éppen a videorögzítô parkot.
Hamarosan érkeznek a ház Steinway & Sons
és Bösendorfer zongorái, zenekari állványok,
székek, dobogóelemek. A hangosításkor a
hátfalról visszaverôdô, kissé zavaró hang az
eredeti költségvetésben szereplô hátsó füg-
gönycsillapításokkal megszüntethetô lenne,
de sajnos ezek – költségcsökkentés okán – ki-
húzásra kerültek. Késôbb pótolható, a füg-
gönykamrák megvannak. Hasonló a helyzet
az orgonával. Az orgona helye elkészült, be-
építésére két éven belül sor kerül. A hangszer
annak a pécsi házaspárnak a felajánlása, akik-
nek fia a közelmúltban elhalálozott. A fiuk ne-
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vét viseli majd, és a születésnapján, minden
évben orgonakoncerttel emlékezünk meg ró-
la. A világ öt legnagyobb és a Pécsi Orgona-
készítô Manufaktúra kapott felkérést ajánlat-
tételre. Nemcsak az orgona gyártása, de be-
építése is idôigényes, mert minden fázist újra
és újra akusztikailag ellenôrizni kell. Reménye-
ink szerint már 2012 augusztusában, de
2013-ban biztosan megszólal.
Talán szokatlan, hogy az üzemeltetô elé-

gedetten szól egy beruházásról, de ez itt és
most – attól tartok – sikertörténet. Nem azt
mondom, hogy nincsenek garanciális hibák
és javítások, de ezek oly kis mértékben befo-
lyásolják a ház biztonságos és minôségi
mûködtetését, hogy szinte tapintatlanság
lenne részemrôl ezek taglalása. Miután a ki-

vitelezôk majdhogynem folyamatosan a
„spájzban vannak”, semmi sem marad észre-
vétlen és kijavítatlan.
Miért is vannak még itt? Nos…
A szakemberek biztosításának tekintetében

egy újszerû megoldás hozta meg a – gyakor-
latilag azonnali – csúcsra járatás lehetôségét.
Munkáltatóm a Zsolnay Örökség Kezelô
Nonprofit Kft., mint üzemeltetô szervezet,
csak az egyes szakterületek vezetôit hozta a
házba elsô körben. A projekt lezárásának
egyik utolsó momentuma az volt, hogy a be-
ruházó és a kivitelezô megállapodást kötött
egy három lépcsôbôl álló üzemeltetôi gon-
doskodásról. Ez a próbaüzem három hónap-
ját öleli fel. Ebben a szakaszban az üzemelte-
tô akkurátusan választhatja ki a munkaerôpi-
acról a szakembereit, annak tudatában, hogy
a generálkivitelezô és annak valamennyi al-
vállalkozója rendezvényi szakfelügyeletet ad,
és a diszponált területeken operatív munkát
is végez. Ezzel a módszerrel az oktatási folya-

matok is hatékonyabbá váltak, hisz valós le-
bonyolítási körülmények között ismerkedhet-
tek meg a belépô új kollégák a javarészt spe-
ciális fejlesztéseket tartalmazó rendszerekkel.
Az üzemeltetô pedig a már teljessé vált szak-
mai csoportokban, az egyes terminusok vé-
gén felmentést adhatott a kivitelezôi jelenlét-
re. Örömmel jelenthetjük ki, hogy ennek a
módszernek köszönhetôen 2011. február 1-
re minden mûszaki és szcenikai szegmens al-
kalmazotti körbôl mûködtethetô, azaz a feb-
ruár 15-én lejáró kivitelezôi gondoskodás
már mellôzhetô. Mindez úgy, hogy a nézô
számára sosem volt látható egy próbaüzem
szokásos attitûdje. Mindig teljes értékû és hi-
bátlan elôadást láthatott.
A ház optimális üzemeltetéshez mûszaki,

szcenikai, mûvészeti és programmenedzseri
státuszokban 42 fô foglalkoztatására van
szükség. 250 rendezvénynappal számolva ez
55 fôre kellene, hogy bôvüljön. A központ
ezenfelül állandó építészeti, gépészet-kar-
bantartói, takarítói, biztonsági, hostess,
egészségügyi, tûzvédelmi, munkavédelmi és
catering szolgáltatásokat vesz igénybe vállal-
kozói szerzôdések keretében.
A Kodály Központ éves üzemeltetésének

valós költsége most körvonalazódik. Azt már
kijelenthetjük, hogy a projektet megelôzô ha-
tás és megvalósíthatósági tanulmány készítôi
alapvetôen jól kalkuláltak. Most úgy tûnik,
hogy az intézmény mintegy 420-450 millió
forint rezsi- és bérköltséggel mûködtethetô
lesz 220 rendezvényi nappal számolva. Eb-
ben – természetesen – nincsenek benne a sa-
ját rendezvények logisztikai költségei, jogdí-
jai, a fellépô mûvészek honoráriumai, maga a
rendezvényalap. Ennek nagyságrendje függ
majd a kormány és az önkormányzat közös

fenntartási szerepvállalásának arányától, a ké-
sôbbi megállapodás kitételeitôl.
A Pannon Filharmonikusok számára, rezi-

dens intézményként, ezt az épületet jelölte ki
székhelyként az önkormányzat, de az ingatlan
nem a tulajdona. Kizárólagos használatú helyi-
ségek állnak rendelkezésükre, de egyeztetés
mellett módjukban áll más rendezvényi terme-
ket is diszponálni a mûködésükhöz. Kötelezett-
ségük, hogy évi 42 napon komolyzenei tarta-
lommal töltsék meg a koncerttermet. Bérleti
díjat nem, de arányosan fizetik a rezsiköltsége-
ket a saját költségvetési támogatásukból. Nyil-
ván más díjkategóriát jelent a rezidens intéz-
mény, mást a partnerintézmény vagy a civil
szféra, ha bérelni akar helyiségeket, technikai
szolgáltatásokat konferenciák, egyéb kulturális
rendezvények lebonyolításához. Van még egy
rezidens intézményünk: a Pécsi Kulturális Köz-
pont, amelynek az év 28 napján olyan produk-
ciókat kell hoznia a házba, amelyek jól illesz-
kednek annak arculatába. Ezzel gyakorlatilag
ingyen jut hozzá a ház kvalitásaihoz.
A Kodály Központ helyzete a nemzeti

fenntartás, finanszírozhatóság aspektusából
speciális, mert nem állami tulajdon. Az EU-
pályázat elôírja – többek között – 5 évig az
önkormányzati üzemeltetést, és 10 évig fel-
újítási kötelezettséget is ró rá. Ugyancsak
egyedi az intézmény jelenlegi beágyazódása
a Zsolnay Kulturális Negyed pályázatba, ami
fontos momentum az EU projektfinanszíro-
zásában. Ezek közös nevezôre hozása a jogá-
szokra vár. Én úgy látom, hogy február köze-
pére már lehetnek olyan kialakult irányelvek
a felek között, melyek késôbb akár alapot is
szolgáltathatnak más vidéki városok intézmé-
nyeit érintô hasonló procedúrákhoz. Minden
bizonnyal új törvény alkotására és érvényben
lévô módosításra is számítani lehet. 
Ezzel együtt nem valószínûsítem, hogy je-

lentôsen változik majd az üzemeltetés mi-
kéntje, stábja. Abban is biztos vagyok, hogy
a rezidens intézmények jogosultságait sem
fogja mélyebben befolyásolni az új fenntartó
színrelépése, de prognosztizálható, hogy a
ház gazdasági „elkülönítése” feltétlen elvárás
lesz a kormány részérôl, és a mûvészeti veze-
tés meghatározó része is kikerül majd a város
hatáskörébôl.
Érzékelhetô, hogy a kormány idôt szeretne

nyerni, mert a jogi háttér biztosításán túl is-
merni akarja a valós üzemeltetési költsége-
ket. Az önkormányzatot pedig sürgeti az idô,
mert forráshiányos. Pécs – jelenlegi gazdasá-
gi helyzetében – óriási teher alól szabadul-
hatna. Még ha az egyébként édes is.

Hauer János
Kodály Központ – divízióvezetô, 

üzemeltetési igazgató
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Abban a szerencsében volt részem, hogy
nemrég meglátogathattam az új Kodály Köz-
pontot. Színháztechnikai szakemberek társa-
ságában egy technikai bejáráson vehettem
részt. E rövid írásban elsô benyomásaimat
szeretném rögzíteni az épületrôl.
Elôzetes tájékozódásaim alapján impozáns

kép alakult ki bennem, amely egy a MÜPA-
val összemérhetô kulturális intézményt sejte-
tett. Az örvendetes fejlesztés ritka alkalma, a
Pécs Európa Kulturális Fôvárosa 2010 prog-
ram rangja, és a kiemelt uniós támogatott-
ság mind-mind magas színvonalú és igényes
kivitelezésû épületet ígértek. A közzétett ter-
vek nagyon egységes megfogalmazása, az
épület szabadon formált tömege már a lát-
ványtervek és fotók alapján is nyilvánvalóvá
tették, hogy jelentôs alkotás születik. Az épí-
tészeti program multifunkcionalitásra való
törekvése is pozitív és újító, a mai korral járó
követelménynek tûnt számomra. Egyszóval
nagy elvárásokkal érkeztem a helyszínre, és
ezeket nagyrészt igazolták a látottak.

A bejáráson Hauer János üzemeltetési igaz-
gató kalauzolt bennünket, akinek alapos és
pontos magyarázatai sokat segítettek az épü-
let kialakításának, mûködésének megértésé-

ben, valamint a kivitelezés és a mûszaki fel-
szereltség megismerésében.
Az új komplexum leginkább szembetûnô

tulajdonsága a multifunkcionalitás, amely a
tervezés egyik legnagyobb kihívása lehetett.
A végsô elrendezés jól szeparáltan oldja meg
a két rezidens szervezet, a Pannon Filharmo-
nikusok és a Pécs Kulturális Iroda elhelyezke-
dését az épületben. Az irodák és a filharmo-
nikusok nagyzenekari próbaterme a központ
üzemi részéhez csatlakoznak. A további szá-
mos funkció, mint például a hangversenyte-
rem, a konferenciaközpont, a balett-terem, a
fogadóterek és az ezek kiszolgálására hivatott
részek már közös, átalakítható terekkel van
megoldva. A két, változatos felhasználásra
szánt nagyterem, a 280 fôs konferenciate-
rem és maga a fô hangversenyterem. Az
elôb bi sportpadlóval és elrejthetô tükrös fal-
lal van kialakítva, hogy balett-teremként
funkcionálva helyet tudjon adni a Pécsi Balett
próbáinak is.
A hangversenyterem, bár elsôdlegesen ze-

nei produkciók bemutatására szolgál, a jobb
kihasználhatóság érdekében konferenciate-
remmé vagy rendezvényteremmé is alakítha-
tó. Ez a tér az épület lelke, központi eleme.
Legfontosabb jellemzôje a kiváló akusztika,
amely komolyzenei koncertekre lett kihe-
gyezve, és amelyen valójában tompítani kell
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kihangosított produkciók esetén. Az elsô hét
széksora a színpad alá rejthetô, tizenhárom
széksor pedig a zsöllye hátsó része alá tolha-
tó be. Ezzel rendezvénytérré alakítható a
hangversenyterem. Ráadásul a zsöllye elülsô
része süllyeszthetô, a középsô része pedig
szögbe állítható. A színpadtechnika tehát
ténylegesen szolgálja a változatos használa-
tot. A nagyterem építészeti kialakítása vi-
szont nem mindenben elônyôs a többcélú
használathoz.
A színháztechnikai szakemberek, akikkel

részt vettem a látogatáson, a terem kialakítá-
sával kapcsolatban több dologra hívták fel a
figyelmemet. Például, hogy a terem alakjá-
nak aszimmetriája nehezíti a kiegyenlített
hangosítást. Vagy, hogy a se nem négyzetes,
se nem szimmetrikus színpad, és a ferde vilá-
gítóhidak nehezítik az egyenletes bevilágí-
tást. A nagyon erôteljes építészeti forma-
nyelv úgy látszik, nem tudott megalkudni a
technika ezen területeinek kívánalmaival.
Ez persze csekély veszteség számunkra,

akik a dinamikus módon, mégis harmoniku-
san formált, impozáns koncertteremben az
egész épület szívét csodálhatjuk meg. Ez a
lenyûgözô építészeti tér a lényegi motívuma
az egész épületnek, és talán a legmegraga-
dóbb is. A homogén kôvel burkolt külsô, me-
leg faborítású belsôt rejt. Egy hatalmas hang-
szer lelkét. A látványterveken szereplô vörös
világítás, a koncertterem falának a Mecsek és
a város felé törô díszvilágítása is ezt a nagyí-
tó képletet fejezték ki számomra.
Az épület stílusában az építészeti ’folding’

elvét követi. A dinamikusan alakuló áramló
formákba, a ferde síkokra tagolt, homogén
burkolatba csomagolt ház építészeti meg-

formálásában ezt kissé nyersen fejezi ki.
Nyilvánvaló elôképe lehetett a norvég Sho-
netta iroda oslói Operája, ferde járható tete-
jével, egyenes kô-üveg vonalaiban is dinami-
kus külsejével, faburkolatú meleg belsejével.
Itt a lépték és a büdzsé is persze kisebb, és a
hajtogatás kissé direktebb. A belsô fogadó-
terek formáit is meghatározó hullámzás
már-már zavaró, nem szervesül az épület lé-
nyegéhez.
A tervezésre szûkösen jutott idô, újragon-

dolásra, finomításra nem maradhatott ele-
gendô alkalom. Ennek tulajdonítom, hogy a
koncepció nem tudott eljutni a kifejezés kí-
vánt fokára, sajnos kissé durva maradt. To-
vábbá a megvalósulást az is befolyásolhatta,
hogy mint hallottam, a kiviteli tervezés kike-
rült a tendertervig az épületet alkotó Építész
Stúdió Kft. építészeinek kezébôl, és az úgyne-
vezett gördülô tervezést már a fôvállalkozó a
Mérték Építészeti Stúdió Kft.-vel végeztette
el. Az épületet kigondoló építészek csak épí-
tészeti felügyelet keretében kísérhették végig
a kivitelezést. Hiányoznak a megvalósulásból
azok a finomságok, amelyeket az eredeti gon-
dolat szülôje a végsô burkolatok és anyagvas-
tagságok kiválasztásával tud csak elérni.
Tovább gyengíti az épület reprezentációs

értékét a környezete. Az építési helyszín nyil-
ván nem volt a legideálisabb. Mocsaras terü-
let a vasúti töltés mellett. Mégis furcsán veszi
ki magát, ha egy ilyen színvonalú épület a
Penny Market mellet a saját parkolója mögé
húzódva rejtôzik el. Szerencsére a koncepció
épített a szomszédos park rehabilitására, és
az épületre nézô utcasor sokat ígérô felújítá-
sára is.

Ekler Zsófia
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Most egy rövid, összehasonlító jellegû írásban
próbálom megosztani a két terem, épület, elô -
adás különbségeit, tapasztalatait.
A pécsi koncertterem építése során kikerül-

hetetlenül tornyosult mind a megbízó, mind a
kivitelezôk elôtt a MÜPA, mint hasonló funkci-
ókkal rendelkezô, nemzetközi elismertséggel
bíró épület. (Valószínûleg elsôsorban ennek
kapcsán kerültem én is közelebbi kapcsolatba
az épülettel, mert a szcenikai világítási rend-
szert kivitelezô ZAJ rendszerház felkért tanács -
adónak.)
Természetesen jelentôs különbségek vannak

a két épület között mind méreteiben, mind
funkcióiban, mind üzemeltetési konstrukció-
iban. A két épület különbözô méretû, de alap-
vetôen az akusztikus koncertterem alapján ösz-
szehasonlítható. 
Mindkét terem elsôsorban komolyzenei

koncertek kiszolgálására, megjelenítésére szol-
gál, a további funkciók csak ennek a kiegészí-
tésére hivatottak. Mint az a méretbeli különb-
ségekbôl is következik, eltérô mértékû anyagi
forrásból épültek ezek az egyébként kifejezet-
ten drága épületek. (Arról, hogy a pénzügyi le-
hetôségeket milyen mértékben befolyásolja az

adott épület építésekor fennálló gazdasági kör-
nyezet, ez milyen módon kapcsolódik a beru-
házókhoz, kivitelezôkhöz, és ezeket milyen
mértékben befolyásolja az aktuális politikai
környezet, nem kívánok ebben a cikkben fog-
lalkozni. Azt valószínûleg mindenki érzi, hogy
ezeknek igen komoly hatása van az épület
mûszaki színvonalára is.)
A befogadóképességet alapul véve, közel

kétszer akkora a MÜPA, mint a pécsi koncert-
terem. (Elôbbi 1700 fôt, utóbbi 999 fôt képes
befogadni.) A méret megválasztása nem vélet-
len, nagyobb befogadóképesség esetén már
eltérô, magasabb szintû kiürítési, biztonsági
követelményeknek kell megfelelni, amelyek-
nek természetesen költségvonzata is van.
Az akusztikai megoldások is eltérôek, míg a

MÜPA szimmetrikus elrendezésû, sok aktív
akusztikai elemmel bíró, hagyományos kiné-
zetû terem, addig a PKK beltere aszimmetri-
kus, méreteiben és elrendezésében is furcsább.
Aktívan csak a hangvetô álmennyezett moz-
gatható, nincsenek a terem légterét megvál-
toztató zengôkamrák, sem motorosan moz-
gatható csillapítófüggönyök. Különösen ez
utóbbiak hiánya okozhat majd problémákat,

fôleg a hangosított koncertek lebonyolítása-
kor.
A közelebbi szakterületemen is komoly kü-

lönbségek láthatóak, a szcenikai világítási
rendszer – elsôsorban a költségvetési megszo-
rítások okán – viszonylag szerényebb felszerelt-
ségû. Az eredeti elképzelések szerint egy mul-
tifunkciós, több feladatnak is megfelelô ter-
met, és így ezek kiszolgálására alkalmas világí-
tási rendszert kellett (volna) kialakítani. (Ami-
kor én az eseményekbe kapcsolódtam, már
több módosítás, csökkentés került végrehajtás-
ra, így érdemben nem volt mozgástér az esz-
közök típusán, számán változtatni.)
A hagyományos, akusztikus koncertek ki-

szolgálásával nincs is semmi probléma, a
hangvetôk között elhelyezkedô világítási tartó-
kon 100 darab üvegtükrös fényvetô képes ho-
mogén fénnyel elárasztani a színpadot.
A kiemelô világítást az oldalsó tartókon és a

két világítási hídon elhelyezett profil fényvetôk
szolgálják ki. Sajnos az oldalsó tartókat nem le-
het technikai karzatról megközelíteni, így ezek
beállítása, pozicionálása elég körülményes.
A színpadi produkciók kiszolgálása szintén

elég korlátozott. (Kisebb, díszlet nélküli produk-
ciók, táncelôadások bemutatása lenne a cél.)
Az eredeti koncepció szerint robotlámpák és
színezô világítás is szerepelt a tervek között, de
ez áldozatául esett a költségcsökkentéseknek.
A színezést 12, hagyományos szalagos szín-

váltó szolgálja, jelen állapotban a jobban meg-
közelíthetô világítási hidak profil fényvetôire
szerelve.
Azt meg kell jegyeznem, hogy a MÜPA kon-

certterme is hasonló felszereltséggel kezdte a
pályafutását, de nagyon hamar beigazolódott,
hogy a mai kihívásoknak nem nagyon lehet
megfelelni robotlámpák nélkül.
Pécsen erre majd az üzemeltetés során, ki-

egészítô eszközvásárlás, esetleg bérlés formájá-
ban lesz lehetôség. A rendszer tartalmaz tarta-
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Hasonló címû írás jelent meg a SZÍNPAD legelsô szá-
mában, akkor a Mûvészetek Palotája nyitóelôadásá-
ról. Most egy újabb koncertterem nyitóelôadásán vet-
tem részt, szintén a fényvezérlô pult mögött ülve, mint
az események aktív résztvevôje. Így azon kevesek közé
tartozom, akik elsô kézbôl szereztek információkat,
benyomásokat az országban mostanában épült kon-
certtermekrôl.
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lékokat mind a vezérlôvonalak, mind a direkt
kapcsolású áramkörök területén.
A vezérlési rendszer megfelelô színvonalú,

azonos gyártmányú elemekbôl épül fel, a ma
már a Philips csoporthoz tartozó Strand pultjai,
dimmerei és jelátalakító eszközei alkotnak
komplex vezérlési rendszert. Az adatátviteli há-
lózat is megfelel a kor elvárt szintjének, mind
DMX, mind Ethernet végpontokból megfelelô
számú került kiépítésre a tartókon, hidakon és
a színpadon is. 
A fényvetôk nagy része a szintén Philips cé-

gek körébe tartozó Selecon gyártmánya, több-
féle profil, Fressnel és PC került fel a világítási
pozíciókba. A színpad derítésére a hangvetôk

magasságába telepített fényvetôket az olasz
Teclumen kifejezetten erre a feladatra átszab-
ta. (Az eredeti kiírásban az ETC Multipar típu-
sa volt megadva, ezt váltja ki a Teclumen ha-
sonló felépítésû lámpateste, azzal a kiegészítés-
sel, hogy a gyár az eredeti fémtükröket ebben
a szállítmányban üvegtükörre cserélte. Így már
megfelel az eredeti kiírás mûszaki paraméterei -
nek.)
A felszerelt eszközökön túl mobil eszközpark

is rendelkezésre áll. A táncszínházi igények ki-
szolgálására kerekeken mozgatható utcakocsik
vethetôk be. További, szerény létszámú kiegé-
szítô lámpapark is rendelkezésre áll, ezeket
akár a mobil dimmerek is táplálhatják. A te-
remben több ponton is kiépítésre kerültek
erôsáramú csatlakozási pontok, így akár a mo-
bil dimmerek, akár a beérkezô produkciók esz-
közei kaphatnak ideiglenes betáplálást.
A fent leírtak alapján azt lehetne mondani:

Minden nagyon szép, minden nagyon jó, és a
házat birtokba vevô Pécsi Filharmonikusok
mindennel meg lehetnek elégedve.
Az élet persze távolról sem ilyen rózsás, és

aki már látott közelebbrôl magyarországi be-
ruházást az utóbbi évtizedekben, az tudhat-
ja, nincs tökéletes végtermék. Ebben a törté-
netben, a szokásos magyar kivitelezési gya-
korlaton, politikai és pénzügyi csavarokon
túl, az európai kulturális fôvárosi cím és az
ehhez kapcsolódó extra felhajtás adott új szí-
nezetet.

Én a kivitelezési lánc alsó végérôl szemléltem
az eseményeket, néha tébolyító módon jutot-
tak el információk mind tartalmukban, mind
az idôzítésüket tekintve. Azt mindenki tudta,
hogy igen komoly csúszásban van az egész
projekt (tekintve, hogy az egy évre elnyert kul-
turális fôvárosi cím egyik kiemelt intézményé-
rôl van szó, amely éppen elkészült az adott év
végére), így sokszor csapott át a „gördülô ter-
vezés” nevû megoldás esztelen kapkodásba és
improvizálásba.
Amikor elkezdtem érdemben foglalkozni a

dologgal, még úgy állt, hogy szeptemberre
kész kell lenni, nyár közepétôl lehetne telepíte-
ni a szcenikai világítást. (Februárban jártunk

lent a helyszínen, a betonozás még éppen ki -
emelkedett a földbôl, látszott, hogy ez az idô-
pont nem nagyon tartható.)
Májusra elkészültünk a tervezéssel (az én lel-

kemen szárad a lámpakiosztás és a számozási
szisztéma), és vártuk, hogy elkezdôdhessen az
érdemi munka.
Többször módosultak az idôpontok, szinte

minden új idôpont megadásakor lehetett tud-
ni, hogy tarthatatlan, így újból módosulni fog.
Amikor tényleg el kellett kezdeni a telepítést,
mert végre elérte az épület ezt a szintet, min-
denki egyszerre kezdett el dolgozni, természe-
tesen jelentôsen akadályozva a nyugodt mun-

kamenetet. Az információk hiányosan és lassan
áramlottak, így furcsa, zavaró, néha veszélyes
helyzetek álltak elô (például „elfelejtettek”
szólni, hogy délelôtt nem lesz áram, így fél na-
pot feleslegesen ültünk lent). Egy ennyire las-
san meginduló, majd hirtelen felgyorsuló épí-
tési szakaszt nagyon nehéz koordinálni, így
sokszor egymásnak teljesen ellentmondó in-
formációkat is érvényesnek kellett tekinteni.
Az átadási procedúra, túl a határidôk vélet-

lenszerû módosításain, újabb, kifejezetten ér-
dekes akadályba ütközött. Azt pontosan nem
sikerült megtudni, hogy milyen megfontolás-
ból, de a ház üzemeltetése, illetve ennek anya-
gi vonzata nem került be a város költségveté-
sébe. Ez a mi szempontunkból azt jelentette,
hogy nem volt olyan kijelölt személyzet, amely
a késôbbiekben az üzemeltetést fogja végezni.
Így az átadás egyik feltételének, mely szerint a
kijelölt kezelôszemélyzetet megfelelô oktatás-
ban kell részesíteni, nem tudtunk megfelelni.
Az átadás során ugyan túl lehetett lendülni
ezen a bürokratikus akadályon, de ez nem
megnyugtató a késôbbiekre nézve. (Garanciá-
kat kell adni az átadott rendszerre, és a megfe-
lelô mûködtetéshez elengedhetetlen a jól kép-
zett kezelôszemélyzet. Ennek hiánya is erôsen

befolyásolja az itt beüzemelt technika élettar-
tamát, mûködését, így hatással van az üzem-
biztonságra is.) 
Egyébként az üzemeltetô személyzet hiá-

nyának folyománya volt az, hogy én ülhettem
a nyitóelôadáson a fényvezérlôben.
Az épület végül elkészült, a nyitóelôadáson,

hasonlóan a MÜPA nyitásához, minden érintett
vezetô, politikus jelen volt, és szélesen mosoly-
gott. Én azt remélem, hogy ez a mosoly átra-
gad az itt napi szinten megjelenô közönségre
is, és talán a végleges üzemeltetéssel megbízott
kezelôszemélyzet is néha elmosolyodhat...

Kiss Péter
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Ez már a sokadik olyan kulturális beruházás, amelyeknek során felmerül, hogy a speciális színhá-
zi technológiák problémát jelentenek a beruházó cégeknek. A generálkivitelezô az épület felhú-
zását, burkolását remekül átlátja, de nincs megfelelô szakembere ezeknek a speciális technológi-
áknak a kezelésére. A projekt elôrehaladtával nincs olyan szakember, aki felelôs döntéseket tud-
na hozni ezen a szakterületen, így a szinte minden alkalommal elôkerülô költségcsökkentések so-
rán olyan tételeket húznak le, amelyek döntôen befolyásolják az adott épület használhatóságát.
Nagy szükség lenne egy olyan szakmai szervezetre, amely a beruházók és kivitelezôk részérôl is
elismert, színháztechnikában jártas szakembereket tudna delegálni, és hatékonyan tudna köz-
remûködni az ilyen „balesetek” megelôzésében. A Magyar SzínházTechnikai Szövetség tömöríti
az ilyen szakemberek jelentôs részét, azt kellene valahogy elérni, hogy a beruházóknak, kivitele-
zôknek is megérje a szövetség szakértelmét igénybe venni.
Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek jobb lenne, talán azonos anyagi feltételek mellett is

jobban használható létesítmények születhetnének.

KODÁLY KÖZPONT, PÉCS
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Fényvezérlő helyiség, bal oldalon a falon a direkt áramkörök kapcsolótáblája



„Nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba” mondta az epheszoszi
Herakleitosz. Hát nem is léptek, mert a megálmodók csak álltak a „fo-
lyóban”, és nézték, hogy sodorja az ár egyre távolodva a MÜPA Bar-
tók Béla Hangversenytermét a maga tanulságaival és tapasztalataival.
Mert évekkel ezelôtt elkészült a MÜPA hangversenytermének szceni-
kai világítása egy hagyományos, tradicionális terv alapján, amit aztán
a kor igénye felülírt, és egy idô és költségigényes evolúción átesve
vált nemzetközi szintûvé. A pécsi Kodály Központ hangversenyterme
szcenikai világítására ez a fejlôdési folyamat nem volt hatással, mert
itt a költségcsökkentések során takarékosságból a korszerû intelligens
világítástechnikai eszközök kimaradtak, így egy szintén hagyomá-
nyos, tradicionális terv valósult meg, nem számolva a mûködéshez
szükséges technikai evolúció költségeivel.
Aztán a kivitelezéskor sem történt kilépés a „folyóból”. A elmúlt

évek rossz hagyományait követve itt is egy alvállalkozói láncolat végén
jelenik meg a szakkivitelezô, melynek kiválasztásánál nem a szakérte-
lem, a technikai felkészültség és a megfelelô világítástechnikai eszköz-
kínálat a szempont, hanem egyedüliként az olcsóság, mert a közben-
sô láncszemeken elfolydogáló pénzügyi fedezet maradéka csak erre
adott lehetôséget. Így a szakkivitelezônek két lehetôsége maradt.
Vagy a szükséges technika darabszámát csökkenti, vagy a minôségét.
A Kodály Központnál mind a kettôre történt kísérlet, ami Horváth
Zsolt igazgató ellenállásán akadt fent. Elégedettséget azonban ez sem
okozott, mert a kiviteli terv változtatására a bonyolult, sok áttételes
szerzôdéses és adminisztrációs rendszer nem adott lehetôséget, így az

elért eredmény csak az lehetett, hogy a tervezett világítástechnikai
eszközpark a szakkivitelezô legjobb technikai kínálatából valósult meg,
ami egy túlméretezett, hagyományos szintet képviselt. 
Kilépve a „folyóból”, a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet cél-

irányosan a megfelelô technikák közvetlen beszerzésére fordítva, akár
egy kis árengedmény elérésével is, egy korszerû, kiváló nemzetközi
minôsítésû szcenikai világítási rendszer valósulhatott volna meg,
megelôzve a jövôbeli szükségszerû idô- és költségigényes mûszaki
fejlesztéseket.
Az üzemeltetôk felismerve a hiányosságokat, megteremtették a

szükséges anyagi fedezetet és felgyorsítva az evolúciós folyamatot,
elindították a csökkentett program során kimaradt LED-es és intelli-
gens világítástechnikai eszközök közvetlen beszerzését. Ezen eszkö-
zök beüzemelése után a Kodály Hangversenyterem már világítás-
technikailag is eléri a teremakusztika méltán elismert nemzetközi
szín vonalát.
Így összességében a „takarékosságra való törekvés” nem lett a leg-

takarékosabb megoldás.
A szakma meg továbbra is „folyóban állva” nézi, hogy sodródnak

felé az AGÓRA programok, a Vigadó, a Zeneakadémia és távlatokban
a kaposvári Csiky Gergely Színház. A kérdés az, hogy a tanulságok és
tapasztalatok után a jövôben mer-e majd „kilépni a folyóból.” 

Pelyhe János

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek techniká ja

44

KODÁLY KÖZPONT, PÉCS

Takarékosságtól a minôségi színvonalig!





Nagy szomorúsággal veszünk búcsút ismét
egy kiváló kollégától, kedves baráttól. Életének
80. évében, 2011. január 10-én súlyos beteg-
ségben elhunyt Hofer Miklós Ybl- és Széchenyi-
díjas építész, a Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem emeritus professzora.
Számunkra – sokrétû építészeti és oktatási te-
vékenységén túl – a színházépítészet iránti el-
kötelezettsége marad emlékezetes.
A nemzetközi építészkörökben is elismert

Hofer Miklós 1931. május 8-án született Bo-
zsokon, azért éppen ott, mert édesapja táb-
labíró volt, és félévenként más helyen szol-
gált. A család „ôsi fészke” ugyanis Szentmár-
tonkáta, amellyel egész életében szoros kap-
csolatot ápolt, és önkéntes szolgálattal épí-
tette az iskolát, a tûzoltólaktanyát és más
köz épületet a faluban. 
Hofer Miklós tanulmányait 1949-tôl 54-ig a

Budapesti Mûszaki Egyetem Építészmérnöki
Karán végezte. A Magyar Építômûvészek Szö-
vetségének mesteriskolájában képezte magát
tovább, ott Weichinger Károly, Pogány Frigyes
és Rados Jenô volt mestere. A Középülettervezô
Vállalat (KÖZTI) tervezôje lett. A 60-as évek ele-
jén, a magyar születésû Goldfinger Ernô londo-
ni stúdiójában dolgozhatott, amely tanulmány -
út megalapozta nemzetközi kitekintését és an-
gol nyelvtudását. Késôbb a KÖZTI fôépítésze
lett, majd 1973-tól a Budapesti Mûszaki Egye-
temen tanított. A Középülettervezési Tanszék
vezetôje, késôbb az Építészmérnöki Kar dékán-
ja volt, 2001-tôl emeritus professzor.

A tanítást soha nem hagyta abba, emellett
szakcikkeket írt magyar és külföldi építészeti
folyóiratokba. A Szcenográfusok, Színháztech-
nikusok és Színházépítészek Nemzetközi Szer-
vezete (OISTAT) építészbizottságának hosszú
éveken keresztül aktív magyar tagja volt. Kez-
deményezésére jöttek létre a – most már tra-
dicionálisan – négyévenként fiatal építészhall-
gatók számára meghirdetett, nemzetközi szín-
házépítészeti pályázatok. Ezek lényege, hogy
a tanulmányaikat folytató építészek, rende-
zôk, díszlettervezôk közösen átgondolják és
megfogalmazzák a mai színház fogalmát.
Szakmai segítségének volt köszönhetô, hogy
az 1987. évi nemzetközi színházépítészeti pá-
lyázaton két, magyar egyetemisták által készí-
tett terv is volt a nyertesek között. „Úgy ér-
zem, hogy a fiatalok szemléletében olyan tár-
gyilagos, helyes irányzat kezd kialakulni,
amelyben jelen van a kor-szellem érzelmes

igénye a történeti értékek megôrzése iránt, de
érvényesül a képzés meglehetôsen mérnöki
jellege folytán – valami szakszerûség, profesz-
szionális magatartás is.”1

Ô maga részt vett többek között a da-
maszkuszi és az amszterdami teátrum építé-
sében, az algériai parlament tervezésében és
a kölni Dóm tér rendezésére kiírt pályázaton.

Az új Nemzeti Színház épületére 1965-ben
tervpályázatot írtak ki, amelyen a hazai építé-
szeken kívül minden európai szocialista or-
szágban dolgozó építész részt vehetett. A pá-
lyázatra 92 pályamû érkezett be. A zsûri –
melynek szakértôi között K. Hemmerling és
W. Unruh német professzorok mellett Óvári
Gyôzô és Tolnay Pál is dolgozott – az elsô dí-
jat nem adta ki. A két második díjas tervet Ho-
fer Miklós és munkatársai (színháztechnikus
Vajda Ferenc, akusztikus dr. Lohr Ferenc) és a
lengyel J. Boguslawski – B. Gniewiewski készí-
tették. Hofer Miklós – nyertes pályamûve
alapján – kapott megbízást a Dózsa György
úton, a Felvonulási térre szánt színház tervei-
nek elkészítésére. „A Nemzeti Színháznál az
az elképzelés vezetett, hogy legyen annyira
emberséges és emberhez méltó, mint az an-
gol színjátszás, legyen technikailag olyan tö-
kéletesen mûködô, mint a német színház és
legyen költôi és érzelmileg annyira fûtött,
mint ahogy az a magyar vérmérsékletbôl és
mûvészi hozzáállásból következik. Sokkal ne-
hezebb ezt szóban elmondani, mint épület-
ben.” – nyilatkozta egy beszélgetésen.2

Az angol színházi élet magas mûvészi szín-
vonala már londoni tanulmányútján
lenyûgözte. „Az angol dráma századok óta
példa és mûvészi mérték a világ színpadán,
akárcsak Itália az operában. Az új angol nem-
zeti színház megszületése is több, mint egy új
korszerû színház létrejötte, mert benne teste-
sül meg a színpadmûvészetben vezetô nem-
zet mûvészi akarata és mûszaki tudatossága.”3

A pályázati sikerrel és a tervezési megbízás
elnyerésével megkezdôdött 23 éves vesszô-
futása az épületért. A tervet számtalanszor
átdolgoztatták vele. A korszerû színház funk-
ciójával, belsô életével, a technológiai folya-
matokkal nagy körültekintéssel foglalkozott.
Így sikerült elérnie, hogy 1984 ôszén Somo-
gyi László építésügyi és városfejlesztési mi-
niszter meghívására öt külföldi szakember
járt hazánkban, hogy rövid tanulmányozás, a
szerzôkkel történt személyes találkozás után
mondják el észrevételeiket az új Nemzeti
Színház készülô terveirôl. A négy nemzetközi
hírû építész Egyed Zoltán, Jurij Petrovics
Gnyedovszkij (orosz), Martti Jaatinen (finn)
és Kurokava Kisira (japán) mellett Helmut
Grosser, a müncheni Operaház mûszaki igaz-
gatója, az OISTT elnöke színháztechnikai
szempontból értékelte munkáját. A szakértôk
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Kaján karikatúrája (Új Tükör, 1984. aug. 12.



összegezett véleménye szerint mûködésében
az egyik legjobban szervezett, gazdaságilag
legjobban használható színház születhet
majd meg ebbôl a tervbôl. 
Az új Nemzeti Színház tervének kiválósá-

gát azonban hiába bizonyították a szakértôk.
A politikai-gazdasági huzavonában végül a
színház ott és akkor nem készült el. Azóta a
szakma Hofer Miklóst tartja a „Nemzeti” kö-
rüli ügy eddigi legsúlyosabb építész áldoza-
tának. 
A színházépítészet problémája állandóan

foglalkoztatta. A kérdés lényegét a mûvészet
és technika mai kapcsolatában kereste. A mai
színházépítés dilemmája címû tanulmányá-
hoz Gropius mondását választotta mottóul:
„A fantázia fontosabb, mint minden technika,
amely mindenkor alárendelt az ember alakító
szándékának.” A színházépítészet mintegy fél
évszázados kiemelkedô példáinak áttekintése
után – tanítványai számára is – így összegez:
„Ez a néhány példa, tényleg csak a legkivá-
lóbbak egyike-másika, de ismerni kell ôket,
mint a minôség mércéjét. Meg nem ismétel-
hetôek, de itt állnak, mint figyelmeztetôk,
hogy ez a színház, ennél nem kevesebb.
Mûhely és szentély egyszerre.”
A Nemzeti Színház tervezése során szerzett

keserû tapasztalatai írattatják vele: „A közeli
és távolabbi jövô színháza – úgy tûnik – ma-
gasabb mûvészi és érzelmi tartalmú lesz.
Mintha a technika csodájából már kiábrán-
dultunk volna, és többre értékeljük egy nagy
színész átélt játékát a színpadon, mint a lé-
zersugár szenzációját. Az új szólam az építé-
szetben a „rehabilitáció”, a hagyományos ér-
tékek átmentése a korszerû mába. A közeljö-
vô színházi feladatai Európa-szerte a színházi
rekonstrukciók lesznek, így hazánkban is. Eb-
ben az a tisztességes felismerés is érvényesül,
hogy ha nem tudja korunk, mit kell építenie,
akkor a legjobb, amit tehet, ha nem engedi
pusztulni a meglevôt.”4

Hitvallása szerint pedig: „éppen a színházi
rekonstrukciók példázzák legjobban a jelen-
kori társadalmi óhajt a klasszikus színház
megmentésére, továbbéltetésére. Nem sza-
bad azonban megfeledkezni arról, amit a
színházi szakemberek legutóbbi nemzetközi
fórumán így fogalmaztak meg: A színháznak
nem formai, hanem tartalmi megújhodásra
van szüksége. Ez pedig írók, rendezôk, színé-
szek és építészek közös feladata.”5

Színházi érdeklôdése mellett tevékeny és
termékeny építész volt. Több mint félszáz la-
kóházat tervezett, a legutolsót a budapesti
Hûvösvölgyi úton, és nyáron még maga el -
len ôrizte a munkálatokat. A legbüszkébb
azonban a középületeire volt, mint például
az Avasi tv-torony és kilátó Miskolcon, a gyô-

ri Széchenyi István Fôiskola, a Fôvárosi
Vízmûvek székháza vagy a szentendrei
Mûvelôdési Központ és Megyei Könyvtár.
Hofer Miklós vendégprofesszor volt Lon-

donban, Bécsben és Grazban. Más kitünteté-
sei mellett kétszer ítélte neki a szakma az Ybl
Miklós-díjat, 1990-ben Pro Urbe Budapest el-
ismerést kapott, 1998-ban életmûvéért Szé-
chenyi-díjjal tüntették ki.

A mindig szerény, mosolygós „professzor
úr” szuggesztív személyisége barátai és kollé-
gái emlékében, színházépítészet iránti elkö-

telezettsége, építész hitvallása pedig remél-
hetôen tanítványaiban él tovább.

Szabó-Jilek Iván 

1 Hofer Miklós: Egy zsûritag szubjektív megjegyzései az
OISTAT pályázat kapcsán. (Színháztechnikai Fórum
1988. 1. szám.)
2 Tervpályázat 1965. Beszélgetés Hofer Miklóssal
(Színháztechnikai Fórum, 1984. 4. szám)
3 Hofer Miklós: Az új angol Nemzeti Színház
(Színháztechnikai Fórum, 1977. 2. szám.)
4 Hofer Miklós: A mai színházépítés dilemmája
(Színháztechnikai Fórum, 1980. 4. szám.)
5 Hofer Miklós: Elôkészületek egy századvégi színházi
leltárhoz (Színháztechnikai Fórum 1986. 1. szám.)

47SZÍNPAD
Elôadómûvészetek techniká ja

Hofer Miklós tervei a Dózsa György útra elképzelt Nemzeti Színházra

1965-ös tervpályázat. Alaprajz–metszet–látványterv

1985. Átdolgozott terv homlokzati képe



„Éljenek a fogaskerekek, éljenek a csapá-
gyak!”
A Magyar Teátrumi Társaság 2010-ben

megalapította a Magyar Teátrum-díjat,
mely a színházi háttérszakmák megbecsülé-
sének kifejezésére jött létre.
Ez a színházszakmai díj a színházi háttér- és

kiszolgáló szakmák, valamint az azokat kie-
melkedôen magas szinten mûvelô szakem-
berek erkölcsi és anyagi elismerése. Évente öt
szakmai díj, valamint három különdíj kerül
átadásra december második felében.
A díjat – a zsûri döntése alapján – megkap-

hatja bármely színházi kiszolgáló, háttérszak-
ma mûvelôje, akit szabályos módon jelöltek
a díjra, és aki munkájával, személyiségével,
példaértékû jelenlétével, illetve a magyar
színházmûvészet iránti odaadásával rászol-
gált erre. A díjra jelölés legalább két neves ál-
lami díjjal elismert (Jászai-díj, Érdemes
mûvész, Kossuth-díj) színmûvész javaslata és
egy Magyar Teátrumi Társaság színházigaz-
gatójának együttes ajánlása alapján történik.
(Azon színtársulatok esetében, ahol a társulati
tagok között nincs két állami díjas színmûvész,
ott helyi, illetve színtársulati díjazott vezetô
mûvész jelölése is elfogadható.) A két függet-
len vezetô színész véleménye a jelölt szakmai
és erkölcsi feddhetetlenségét és együttmûkö-
dési készségét igazolja, míg a színházigazga-

tói nyilatkozat az adott színház társulatának
egyetértô véleményét fejezi ki.
A zsûri összetételét a Magyar Teátrumi

Társaság elnöksége és a Magyar Teátrum
színházi havilap fôszerkesztôje alkotja.
A Magyar Teátrum-díj egy csapágyat ábrá-

zol, amelynek egyes golyója a színház háttér-
munkásait jelképezi. Jelezve ezzel, hogy a
mûszaki munkatársak úgy segítik a színház
mûködését, ahogy a csapágy golyói a gépek
mûködését. Egy kiemelt bearanyozott golyó
jelenti a kitüntetett legjobb szakembert az
adott évben, aki: „Elsô az egyenlôk között!”
A díjhoz  nettó 1000 eurónak megfelelô
pénzjutalom is jár, melynek felét a jelölô szín-
ház, a másik felét a díjátadó gála támogatói
fedeznek.
A Magyar Teátrum-díj gálaünnepségének

elsô alkalommal a Békés Megyei Jókai Szín-
ház adott otthont december 19-én.  Az est
mûsorvezetôi teendôit Németh Kristóf
színmûvész és Varga Edit televíziós mûsorve-
zetô látta el. 
Az elsô Magyar Teátrum-díjas: Szentmik-

lósi Ildikó ügyelô, a Veszprémi Petôfi Szín-
ház tagja. – A mûvészeti munkatársak közül ô
dolgozik a legrégebben a színházban – mond-
ja Oberfrank Pál, a színház igazgatója. –
Megnyugtató, szelíd hangjából mindig érzem,
rendben van minden a színpad környékén.

A következô Magyar Teátrum-díjas: Majo-
ros Róbert, az Újvidéki Magyar Színház fôvi-
lágosítója. 2000-tôl tagja az Újvidéki Színház
társulatának, szakmai felkészültsége óriási
kreativitással párosul. László Sándor igazgató
az Újvidéki Színház társulatának véleményét
összegezve mondta, hogy emberi hozzáállá-
sa, munkához való viszonya és nagyszerû öt-
letei miatt Majoros Róbert az idei évadban
már Kulissza-díjat is kapott. – A jó világítás fél-
siker egy színházi elôadás életében.  Majoros
Róbert egy egészen kiváló képességû színházi
szakember, akit nemcsak a világítás érdekel,
hanem a színház maga. Innen ered, hogy egé-
szen kivételes látásmóddal oldja meg a felada-
tait. A Szentivánéji álom elôadásának bemuta-
tásánál nem jutott pénzünk díszletre, ezért azt
kértem a rendezôtôl, hogy díszlet nélkül oldják
meg ezt az elôadást. A rendezô szövetkezve
Majoros Róberttel megoldotta csak világítási ef-
fektekkel az elôadást. Olyan fantasztikus dolgot
készítettek, hogy a nézôk nem is hiányolják a
díszleteket. Csupán „csak” világítással, különle-
ges teret kaptunk, ahhoz a különleges munká-
hoz, ami újszerû volt a számunkra, mert drá-
mai társulatunkkal táncszínházat alkottunk.
Ebben a kitüntetésben részesült Kis József,

a Székesfehérvári Vörösmarty Színház szceni-
kai csoportvezetôje. – Évek óta kimagasló
szaktudással látja el színháza szcenikai mun-
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katársainak irányítását – mondja Vasvári Csa-
ba, a színház igazgatója. – Amint irodájából
kiszabadulva színpadra szólítja színházi teen-
dôje, szakmai hozzáértése és precizitása mel-
lett nagyapai személyisége hihetetlen adrena-
linnal töltôdik fel.
Szilágyiné Antal Éva, a Debreceni Csoko-

nai Színház kalaposa a következô Magyar Te-
átrum-díjas. Szakmájának kiváló képviselôje,
képességét, mûvészi értékeit, munkatársai és
a színházi alkotók messzemenôen elismerik.
Vidnyánszky Attila, a Debreceni Csokonai
Színház igazgatója szerint mûvészi értékkel
és kreativitással szolgálja a színházi világot. –
Bátran állíthatom, hogy ô az ország egyik leg-
jobb kalaposa és egyben utolsó magyarországi
fôállású színházi kalaposmester.
– A jelmeztervezôk instrukciói alapján dol-

gozunk – mondja Szilágyiné Antal Éva. – Raj-
zot vagy képet és anyagmintákat kapok a
tervezôtôl, ennek alapján készítem el a kala-
pokat. Többnyire filcbôl dolgozom, kikemé-
nyítem és formára alakítom, ezután követke-
zik a felöltöztetés, rávarrom a díszítéseket.
Általában 16-17 munkaóra van egy kalap-
ban. Sajnos a kalaposszakma egy kihaló szak-
ma, a színházi kalaposság végképp meg-
szûnôben van. Iskolában nem tanítják, és a
színházak közül is már csak néhánynak van
saját kalaposmûhelye.
Lakatos Károly és Lakatos Károlyné, a

Békés Megyei Jókai Színház smink/maszk
mestere és fodrásza, mindketten megkapták
a Magyar Teátrum-díjat. – A Lakatos házas-
pár több mint negyven éve van a pályán –

mondja Fekete Péter, a Békés Megyei Jókai
Színház igazgatója. – A színházi tradíciók ápo-
lása, átörökítése a régi színházi iskola értékei-
nek megôrzése, nehéz lenne nélkülük.
Az Elnöknôk címû elôadáshoz a három fô-

szereplô mûvésznôt sminkkel kellett a szere-
püknek megfelelôen „csúnyává, elgyötörtté”
varázsolni. – Mivel kamaraszínházi elôadásról
van szó, filmes sminket kellett alkalmazni, mert
a közönség közelrôl látja a szereplôket, éppen -
úgy, mint egy filmkamera – mondja Lakatos
Károly. – Nagy színpadi elôadáshoz elég egy ke-
mény elnagyolt, csíkozott ráncozást készíteni az
arcra, mivel nagy távolságról látja a nézô, a ha-
tás, a látvány elegendô a nézô számára. A ka-
maraszínháznál finomabb eszközöket kell hasz-
nálni, ezért egy gumi alapanyaggal feszítjük ki a
mûvésznôk arcbôrét, amikor ez megszárad, ösz-
szehúzza a bôrt, és így közelrôl is ráncosnak lát-
szik. Nagyon idôigényes ez az eljárás, a három
arcot körülbelül két óra alatt lehet elkészíteni.
Magyar Teátrum-díjat kapott még Ba Éva,

a Kecskeméti Katona József Színház súgója. –
A színházi szakma egyik koronázatlan király-
nôje a súgó – mondja Cseke Péter, a Kecske-
méti Katona József Színház igazgatója. Ba
Éva az egyik legkiválóbb magyar súgó, soká-
ig a Vígszínház súgója volt. 
– A súgó már az olvasópróbáktól részt vesz

az elôadások elkészítésében – mondja Ba Éva.
Az egyik fontos feladatom a súgópéldány elké-
szítése, ez az elôadás legpontosabb szöveg-
könyve, az elôadás hiteles másolata, ebbôl kap-
ják meg a színészek is a megtanulandó szere-
püket. A próbákon elôreolvasom a darabot, és a
színészek mondják utánam a szöveget, aho-
gyan haladunk elôre a próbafolyamatban, én
egyre kevesebbet, a színészek pedig egyre töb-
bet beszélnek. Így jutunk el a bemutatóig, ami-
kor már csak ôk beszélnek, én pedig már csak
azt a biztonságot jelentem a számukra, hogy
„rövidzárlat” vagy valamilyen elakadás, baki
esetén segítsek. Általában segítek szöveget ta-
nulni a mûvészeknek, így azt is tudom, hogy
rendszeresen melyik résznél akadhatnak el, így
könnyebben tudok az elôadás alatt segíteni.
Mivel legfôbb dolgom a szövegre figyelni, úgy is
nevezem magam, hogy „szövegfelelôs”. A be-
mutatóra a legtöbb darabot én is megtanulom,
sokszor nem is kell a példányba néznem, a szí-
nészeket figyelem, hogy kapcsolatban legyek
velük, és azonnal lássam, hogy probléma van.
A díjazottaknak gratulálunk, munkájukhoz

sok sikert, jó egészséget kívánunk.
Az MTV és a Duna Televízió riportjai alap-

ján összeállította
Kárpáti Imre
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Az ország elsô kôszínházának alapkôletételé-
re 1819-ben került sor, majd az 1823 au-
gusztusi nyitást egy tûzvész tette történe-
lemmé 1843-ban. A mai színház épületének
alapkövét 1847-ben tették le, és végül 1857.
szeptember 3-án avatták fel. Az épület törté-
netének több mint 150 éve alatt számos je-
lentôs felújításon esett át. A legnagyobb sza-
bású átalakítást a kilenc-
venes években élte meg,
amikor a színház alapte-
rülete 8 ezer m2-rôl 16
ezer m2-re bôvült. Ekkor
került be az akkori idôk
elvárásainak maximáli-
san megfelelô hangsu-
gárzórendszer a színház-
ba, a hozzá tartozó fel-
újított jelvonalrendszer-
rel és erôsítôkkel együtt.
Az elkövetkezô évek a
technikai eszközök szín-
vonalának megtartásá-
ról, és a lehetôségekhez
mért fejlesztésérôl szól-
tak. 2010-ben adódott a
lehetôsége a színháznak,
így – a fénytechnikai fejlesztésen túl – az
elektroakusztikai rendszer cseréjére is sor ke-
rült. 

A fejlesztés fô iránya a hangsugárzó rend-
szer és korszerû digitális keverôpult beszerzé-
se volt, melyre közbeszerzési eljárást írtak ki.
A nyertes rendszer, melyet a Chromatica Kft.
szállított és telepített, a jelen kor követelmé-
nyeinek maximális kiszolgálását tûzte ki célul.
A színházterem hangrendszere kisebb átstruk-
turáláson esett át, amelynek eredményekép-

pen az egyes területek direkthang-ellátottsága
jelentôsen javult. A frontrendszer alapját két
darab Meyer Sound UPQ-1P hangsugárzó ké-

pezi. Ezek egészülnek ki két-két darab Meyer
Sound UPA-1P hangsugárzóval, amelyek a fel-
sô balkonokat, illetve a zsöllyét látják el meg-
felelô lefedettséggel. Már itt jelentôs ered-
ményt sikerült elérni, hiszen korábban mind-
két terület erôs hiányosságokkal küzdött direkt
hang tekintetében. Az elsô emelet oldalsó fül-
kéiben kiegészítô Meyer Sound MM4XP

hangsugárzókat alkal-
maztunk a megfelelô
magashang-lefedettség
elérése érdekében. Ezek
a sugárzók fehér színük-
nek köszönhetôen észre-
vétlenül illeszkednek a
környezetükbe. Míg a
többi hangsugárzó be -
épített és erôsárammal
táplált erôsítôket tartal-
maz, az MM4XP-k 48 V-
os távtáplált erôsítôkkel
rendelkeznek, ezzel is
megkönnyítve a telepítés
körülményeit. Ezekhez
hasonló távtáplált rend-
szerû erôsítôket tartal-
maznak a balkon alá sze-

relt Meyer Sound UP4-XP hangsugárzók is,
amelyek szintén egy korábban elhanyagolt te-
rületre juttatják el a színpad hangját. Ezek a
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hangszórók szintén fehér színükkel illeszked-
nek a környezetükbe. Nem szabad megfeled-
kezni a színpad elejére telepített frontfillrend-
szerrôl sem, amely Meyer Sound MM4 passzív
hangsugárzókból épül fel, és az elsô három
sor magashangkiesését pótolja. Keveréstech-
nikai szempontból a legnagyobb elôrelépést
mégis a dedikált centersugárzó felépítése je-
lentette. A hat darab Meyer Sound M1D line-
array rendszerû sugárzó teljes értékû center-
ként mûködik. A kiegészítô sugárzók segítsé-
gével a centerbe kevert monológok a közön-
ség figyelmét a színpad közepére terelik, így
még tökéletesebb hangélményt nyújtanak. A
centersugárzó és a függesztett sugárzók új, a
terhelésnek megfelelôen méretezett, minôsí-

tett tartószerkezeteket kaptak. Az elengedhe-
tetlen Meyer Sound USW-1P szubsugárzókat
négy pozícióban elosztva helyeztük el. A rend-
szer vezérlését egy Meyer Sound Galileo 616
rendszerprocesszor látja el. A megfelelô beállí-
tásokat a Meyer Sound SIM3 mérôrendszeré-
vel végeztük el. A színpadi monitorrendszer is
új erôre kapott a NEXO PS15 és NEXO PS10
hangsugárzókkal, amelyek meghajtását a NE-
XO NX4x1 AMP erôsítô végzi. 
A digitális keverôk piacán nem ismeretlen

az egzotikus angol DiGiCo gyártó neve.
A 2010-ben bemutatott DiGiCo SD9 keverô-
pult az egész világon nagy sikert aratott. Ha-
zánkban az elsô színházi installációjára a Mis-
kolci Nemzeti Színházban került sor. A keve-

rôpultot 24 motoros húzója, 15”-os érintô-
képernyôje, flexibilis csatornakapacitása és
automatizálási rendszere kitûnôen használ-
hatóvá teszi színházi környezetben. A digitá-
lis stagebox segítségével a hosszú jelúton
nem keletkezik kábelveszteség és zaj, így a
hang a lehetô legtökéletesebb minôségben
jut el a hangsugárzókig. A kilencvenes évek-
ben elkészült hangtechnikai felújítás – kis túl-
zással – kitartott napjainkig. A most elkészült
rendszer azonban hû lenyomata a 2010-es
évben elérhetô legmagasabb szintû techno-
lógiának, amely hosszú éveken keresztül fog-
ja szolgálni a színház vájtfülû látogatóit, elôa-
dóit és technikai kiszolgálóit.

Makkay Imre
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Balla Margit igen sokoldalú mûvész: terve-
zô, festômûvész, grafikus. Az Iparmûvészeti
Fôiskola grafika szakát végezte el. Rek-
lámgrafikát, fôleg plakátokat készített,
majd könyvillusztrációkat, késôbb egyre
inkább képgrafikával (rézkarccal) foglal-
kozott. Mint képzômûvész sokat állított ki.
Ösztöndíjjal a worpswedei mûvésztelepen
dolgozott, késôbb három hónapot töltött a
Római Magyar Akadémián. 1991-tôl tanít.
A Javne Színház vezetôje, színházi díszlete-
ket, jelmezeket is tervez. 2002 óta a Buda-
pest Bábszínház tervezôje.
Fontosabb színházi munkái: Merlin Szín-

ház – Melis-Jeles: Kleist (díszlet), Szolnoki
Szigligeti Színház – Szilágyi Andor: Rettenetes
anya (díszlet), Budapest Bábszínház – M. En-
de: Ármányos Puncs-pancs (báb), Javne Szín-
ház – Különös látogató (rendezés-díszlet-
báb), Budapest Bábszínház – Madách: Az
ember tragédiája (báb-díszlet), Javne Szín-
ház – Judit és Holofernész (rendezés-díszlet-
báb), Budapest Bábszínház – Kassák L.:
Ólomvitézek (báb), Javne Színház – Dybuk
(rendezés-díszlet-báb), Kolibri Színház – Lá-
zár E.: Retemetesz (rendezés-díszelt-báb) Bu-
dapesti Kamaraszínház – Rob és Tot (díszlet),
Soproni Petôfi Színház – A kaméliás hölgy
(díszlet), Soproni Petôfi Színház – Lili bárónô
(díszlet), Kolibri Színház: Hamupipôke (ren-
dezés-díszlet-báb) Javne Színház: Mózes
(rendezés-díszlet-báb). 

Balla Margit kiállítása 2011. január 22-én
nyílt a Budapest Bábszínház Koós Iván Galé-
riájában. Ez alkalommal bábterveit csodál-
hatjuk meg. A kiállításon láthatjuk az 1993-
ban készült Ármányos Puncs-pancs elôadás,
a 2000-ben bemutatott Iskolamester, Judit
és Holofernész címû elôadások, valamit a
2001-ben színre került Ólomvitézek címû
elô adás bábjait. Az utóbbi évek termésébôl
a 2004-es Egy kiállítás képei, 2006-ból a
Táncoló tárgyak, 2007-bôl, a Szarvaskirály
és a 2008-as Bábpuncs elôadások bábjai
pompáznak a vitrinekben. A Judit és Holofer-
nész elôadás kiállított bábui a Javne Színház
produkciójában szerepelnek, a többi bábu a
Budapest Bábszínház elôadásain játszanak,
illetve játszanak velük és keltik életre a
bábmûvészek.
Valamennyi, a kiállításon látható bábut, a

Budapest Bábszínház bábkészítô mûhelyé-
nek munkatársai készítették. A bábuk kivite-
lezése rendkívül igényes, szép munka, nem-
csak a tervezô mûvész fantáziáját, tervezését
dicséri, hanem a bábkészítôk láthatóan oda-
adó tehetséges munkáját is. A bábuk ruhái
nemes anyagokból készültek, az arckifejezé-
sük életszerû, kiállítva mozdulatlanul a vitri-
nekben is lélekkel rendelkezô élôlények. Kife-
jezik a mûvésznô mûvészi szemléletét, hu-
morát és szeretetét a színház, a bábszínház
iránt.

Kárpáti Imre
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A színház és a biztosítók elsô kapcsolata Ma-
gyarországon valamikor az 1830-as évek ele-
jére tehetô, amikor elindította üzleti tevé-
kenységét a Trieszti Általános Biztosító Társu-
lat, amely már a hagyományos szállítmány-
biztosításon felül a színházakat is érintô
tûzbiztosítással is foglalkozott. A korabeli
tûzbiztosításokat a kor akkori igényeire szab-
ták, ezért kiterjedtek a „gyújtó villám által
okozott károkra, a száraz villám, a légszesz,
vagy gôzkazán és gôzkészülékek robbanása
által elôidézett rombolásokra is”. Akkoriban a
másik kapcsolódási pont az ún. „Színházi
balesetek ellen való” biztosítás volt. Ez a faj-
ta biztosítás mindig csak egy színházi elô -
adás tartamára szólt, és a színházjegy árába
volt beépítve. Ezek a biztosítási módozatok
ma már mosolyra fakasztják még a laikust is,
de ennek ellenére mégis ezen termékek vol-
tak többek között a mai modern biztosítási
módozatok ôsei. Ne feledjük, hogyha metró-
ra szállunk, akkor akár anélkül, hogy tudnánk
róla, még ma is ugyanazt a jegy árába beépí-
tett balesetbiztosítást vásároljuk meg, mint
egykoron tették azt Jászai Mari vagy Blaha
Lujza lelkes rajongói, az elôadásaikat végig-
nézve.
Míg az elsô világháború elôtt közel 120

biztosítótársaság tevékenykedett Magyaror-
szágon, addig a két világháború között ez a
szám visszaesett kevesebb mint a felére, és
1952-ben, amikor is a biztosítás állami mo-
nopóliummá vált, gyakorlatilag megszûntek
a színházak biztosítási szerzôdései. Értel-
metlenné váltak, mivel az állami költségve-
tésbôl fenntartott állami tulajdonú színhá-
zak nem kötöttek biztosítást, mert kár ese-
tén az állam úgyis kisegítette ôket. Ráadásul
még az egyetlen biztosítótársaság is „Álla-
mi” volt…
Ez a folyamat 1986-ig tartott, amikor a

biztosítás állami monopóliuma megszûnt.
Onnantól kezdve a kapcsolatok újraéledtek,

és mára gyakorlatilag az összes színház bizto-
sítási szerzôdéssel védi magát a károktól.
És károk természetesen vannak. A magyar-

országi színházak esetében a csôtörés, be -
ázás, vihar, üvegkár, felelôsségi és a kisebb
betöréses lopáskárok a dominánsak, melyek
jellemzôen néhány százezer, esetleg 1-2 mil-
lió Ft kárösszegûek. Ennél azért lényegesen
nagyobb kár is keletkezhet egy színházban.
Gondoljunk csak a nem is oly rég, 1994. de -
cember 8-án Karamay városban (Xinjiang ré-
gió, Kína) bekövetkezett színházi tûz esetére,
ahol egy fényszóró felgyújtotta elôadás köz-
ben a díszletet. A tûzben a színház teljes épü-
lete leégett. 324 fô vesztette életét, és az ál-
dozatok között 288 (!) iskolásgyerek is volt.
Szerencsére ez a tûzkár egyedi eset, de ne fe-
lejtsük, hogy lámpák most is vannak a szín-
pad közelében, így bármikor kulcsfontossá-
gúvá válhat egy korrekt biztosítás megléte.
Mivel munkámból adódóan szinte az ösz-

szes budapesti színház biztosítási kötvényé-
vel szerencsém volt találkozni (a budapesti
színházak jelentôs részének én vagyok a biz-
tosítási alkusza), ezért jó viszonyítási alapom
van a színházi biztosítási szerzôdések terén. 
Négy tipikus hiba szokott elôfordulni ezek-

ben a szerzôdésekben.

1. Nevesített kockázati módozatú a
biztosítási szerzôdés, az ügyfélnek
sokkal több szolgáltatást nyújtó All
Risk módozat helyett
2005-ig tipikusnak volt mondható az ún.
„nevesített kockázatú” vagyonbiztosítási
módozat. Ez a módozat (ilyen pl. az önök sa-
ját lakásbiztosítása is) nevesítve felsorolja és
definiálja (földrengés, tûz, árvíz, szélvihar
stb.) a megtérítendô biztosítási eseménye-
ket. Amit nem sorol fel, és nem definiál (sok-
szor keletkezik ilyen kár), az nem biztosítási
esemény, tehát nem is fizet rá kártérítést a
biztosítótársaság. 

Például földrengés: „biztosítási esemény-
nek minôsül és megtéríti a biztosító azokat a
károkat, amelyeket a kockázatviselés helyén
az MSK–64 skála 5. fokozatát elérô vagy
meghaladó földrengés a biztosított vagyon-
tárgyakban okoz.”  Tehát ha földmozgásban
megsérül a színház épülete, de a földrengés
nem éri el az MSK–64 skála 5. fokozatát, ak-
kor a biztosító egyszerûen nem fizet kártérí-
tést. A cikk írása idején 2011. 01. 29-én be-
következett, a MSK–64 skála szerinti 5,3 fo-
kozatú, tehát a nevesített kockázatú vagyon-
biztosítások szerint épphogy csak földren-
gésnek minôsülô (egyébként Magyarorszá-
gon 25 éve a legerôsebb) földmozgás több
milliárd forint kárt okozott Magyarországon.
Szélviharkár: „Az a biztosítási esemény,

amelyet a biztosított vagyontárgyakban a
rendkívül heves (15 m/s szélsebességet elérô
vagy azt meghaladó) szél, rongálással oko-
zott. A szélsebességet esetenként az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) igazol-
ja” Azaz, ha az Országos Meteorológiai Szol-
gálat szerint csak 14 m/s szélsebességgel fújt
a szél, de ennek ellenére levitte épületünk fél
tetejét, az nem biztosítási esemény!
Felhôszakadás: „az a biztosítási esemény,

amelyet hirtelen lehulló, talajszinten áramló
nagy mennyiségû esôvíz, rombolással és el-
öntéssel okoz. A felhôszakadás akkor minôsül
biztosítási eseménynek, ha az Országos Me-
teorológiai Szolgálat (OMSZ) által kiállított
igazolás szerint a kockázatviselési helyen le-
hullott csapadék 20 perc alatt mért mennyi-
ségébôl számított átlagos intenzitás mértéke
a 0,5 mm/perc értéket elérte, illetve megha-
ladta, vagy 24 óra alatt 30 mm-t elérte, illet-
ve meghaladta”.

Nyilvánvaló, hogy nincs olyan ügyfél, akit
érdekelne, hogy hány mm/perc intenzitással
esett az esô, ha az befolyt a színház pincéjé-
be, és tönkretette az ott tárolt díszleteket.
Önöket, ügyfeleket egy dolog érdekli: Ha
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van biztosításuk, fizetik azt, és káruk keletke-
zett, akkor azt a biztosító az apró betûs ré-
szekre való hivatkozás nélkül (persze a józan
ész keretein belül) térítse meg. Ez teljesen jo-
gos igény, és erre az igényre a biztosítók is
reagáltak, ezért mostanában már terjedôben
van az úgynevezett All Risk, vagy más néven
összkockázatú vagyonbiztosítási módozat. Ez
a módozat a nevesítettnek pont az fordított-
ja: Biztosítási eseménynek minôsülnek a biz-
tosított személyének akaratán kívül, tôle füg-
getlenül fellépô, véletlen, váratlan, elôre
nem látható, baleseti jelleggel bekövetkezô
mindazon károk, amelyek pótlást, helyreállí-
tást, javítást tesznek szükségessé, és a feltéte-
lek alapján nincsenek a biztosítási fedezetbôl
kizárva. Egyszerûsítve: minden káresemény
biztosítási esemény, kivéve azt, amit tétele-
sen felsorol és kizár a biztosítótársaság. A ki-
zárások között pedig olyan események szok-
tak szerepelni, melyeket a nevesített kocká-
zatú módozat is kizár. Pl. háború, forrada-
lom, zavargás, sztrájk, polgári engedetlen-
ség, nukleáris reakció, nukleáris sugárzás kö-
vetkezményei, a szerzôdô által okozott szán-
dékos károkozás stb.
A fentiek alapján nem nehéz belátni, hogy

az All Risk módozat lényegesen több kárese-
ményt térít meg az ügyfélnek, mint a nevesí-
tett kockázatú. Egy szakember csak ilyen mó-
dozatú szerzôdéseket ajánl ki az intézményi
ügyfeleinek.

2. Jelentôsen alulbiztosítottak a szín-
ház épületei.
Sajnos tipikus hiba. Az épületeket újraépítési
értéken (ami nem egyenlô a forgalmi érték-
kel) kell biztosítani ahhoz, hogy a tényleges
kár összegét tudja kifizetni a biztosító. Ré-
gebben (tudok olyan színházról, ahol most
is) jellemzô volt a könyv szerinti értéken biz-
tosítás. Ez azonban azt jelenti, hogy az épü-
let a tényleges (újraépítési) értékének csak az
5-10%-ára van biztosítva. Egy totálkár esetén
(tûz, földrengés) is csak ezt az összeget fizeti
ki a biztosító, ami maximum a romeltakarítás
költségeit fedezi. Ez az ügyfélnek sem jó, és a
biztosítónak is kellemetlen, hiszen az átlag-
emberben ilyenkor csak az marad meg: már
megint nem fizetett a biztosító… Ezért min-
den esetben javasolt az újraépítési értéken
biztosítani az épületeket. 

3. Erre szakosodott biztosítási alkusz
helyett üzletkötô kezeli a szerzôdé-
seket. 
Amikor a leendô ügyfeleim nekem szegezik a
kérdést: „Miért kellene nekem biztosítási al-
kusz?”, akkor én mindig visszakérdezek: „Ha
önt beperelik, akkor elmegy ön a bírósági tár-
gyalásra jogi képviselô nélkül?” Természete-
sen nem, érkezik a válasz. Akkor miért gon-
dolja azt, hogy képviselni tudja magát szak-
értô nélkül egy biztosítóval szemben? 
16 év szakmában eltöltött év tapasztalata

alapján bátran állíthatom, hogy hatékonyan
nem tudják képviselni magukat az ügyfelek a
biztosítókkal szemben.
Magyarországon a biztosítási üzletkötô és

a biztosítási alkusz között, bár ezt sokan nem
tudják, óriási a jogi és (általában) a szakmai
különbség is. 
a) Az üzletkötô egy adott biztosító alkal-

mazottja, és emiatt a színház és a biztosító
közötti jogviszonyban mindig a biztosítót
képviseli (az ügyféllel szemben). A független
biztosítási alkusz bár jellemzôen a legtöbb
biztosítóval van kapcsolata, jogilag mégis-
csak az ügyféllel (színházzal) áll szerzôdés-
ben, és a színházat képviseli a biztosítóval
szemben. 
b) Az üzletkötônek nincs kárrendezésre jo-

gosultsága. Az alkusz ügyfélmegbízás alapján
eljárhat a biztosítónál (az ügyfél nevében),
sôt ha szükséges, belefolyhat a kárrendezés-
be is. 
c) Az üzletkötô csak a saját biztosítótársa-

sága módozatait ajánlhatja ki, ami nem biz-
tos, hogy az ügyfél igényeinek legmegfele-
lôbb termék. Míg az alkusz bármelyik bizto-
sítótól bekérhet árajánlatot, és megkeresheti
ügyfele részére a legjobb megoldást. Emiatt
szinte biztosan olcsóbb, és jobb ajánlatot tud
tenni, mint egy üzletkötô.
d) Az üzletkötô által az ügyfélnek okozott

esetleges károkat senki sem téríti meg. Az al-
kusz, ha szakmai mûhibát vét (kárt okoz
ügyfelének), akkor a kötelezô szakmai fele-
lôsségbiztosítása fizet helyette. 
A mai magyar biztosítási piacon az a jel-

lemzô tendencia, hogy a lakossági ügyfele-
ket az üzletkötôk, míg az intézményi, vállala-
ti ügyfeleket inkább az alkuszok képviselik.
Azonban a biztosítási alkuszok között is óriá-
si a különbség. Hazánkban több mint 500

biztosítási alkusz cég van. Ezeknek kevesebb
mint a tizede szakosodott (többek között mi
is) intézményi, vállalati ügyfelekre. Jellemzô-
en ezek a cégek azok, amelyek már profi biz-
tosítás jogi háttérismeretekkel, több tíz éves
szakmai tapasztalattal, a gördülékeny kárren-
dezéshez szükséges szakismerettel és megfe-
lelô „biztosítós kapcsolatrendszerrel” rendel-
keznek. Ezek nélkül manapság intézményi
vagy céges ügyfelet megfelelôen képviselni
lehetetlen, hiszen egy alkusz igazi munkája
nem (csak) a szakmailag korrekt és jó árú biz-
tosítási szerzôdés elkészítése. Az igazi munka
az ügyfél képviselete, és kárrendezés esetén a
jogos kártérítési összeg kifizettetése.

4. A biztosítások nincsenek az ügyfél
igényeire szabva.
A biztosítási fedezet közgazdasági kérdés.
Mindig az ügyfél döntése, hogy a lehetsé-
ges kockázatokat milyen mértékben fedjék
le a biztosítási szerzôdések. Azonban az már
a biztosítási alkusz felelôssége, hogy milyen
módozatokat javasol az ügyfeleinek. A feles-
leges, valószínûleg sosem bekövetkezô ká-
rokra szóló részeket (természetesen az
ügyféllel való egyeztetés után) ki kell venni
a szerzôdésekbôl. Ugyanilyen, vagy tán
még fontosabb a nagy valószínûséggel be-
következô károk biztosítással történô lefe-
dése. Tipikus példa erre a munkáltatói fele-
lôsségbiztosítás, illetve annak hiánya.
A színház „veszélyes üzem”. Egy átlagintéz-
ményhez képest sok a munkahelyi baleset.
Manapság egy komolyabb, maradandó
egészségkárosodást szenvedô alkalmazott
munkahelyi balesete után több tízmillió Ft
kártérítést, és akár életfogytig tartó járadé-
kot is megítélhet a bíróság. Ezt a fajta fele-
lôsségbiztosítást ezért mindig meg kell köt-
ni (a csoportos balesetbiztosítás ezt a koc-
kázatot csak részben váltja ki). Ezt a folya-
matot, a felesleges részek kivételét, és a
szükséges elemek beépítését, azaz a biztosí-
tási portfolió optimalizálását egy komoly al-
kuszcég minden esetben elvégzi, akár az
ügyfél kérése nélkül is.
Ma egy színháznál egy szakszerû biztosítá-

si portfolió a következôképpen néz ki: 
All Risk vagyonbiztosítás: (kiterjesztve épü-

letekre, berendezésekre, árukészletekre. Kü-
lön kiemelve az esetleg földfelszín alatt talál-
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ható értékeket.) A biztosítási összegek ne le-
gyenek alulbiztosítottak, és az önrészek ma-
ximum 50 ezer Ft körüliek legyenek (üveg -
önrész max. 2 ezer Ft).
Felelôsségbiztosítás: általános, vagy más

néven tevékenységi felelôsségbiztosítás.
A szerzôdésen kívül okozott károkat téríti
meg. Pl. színház elôtti járdán a síkosságmen-
tesítés hiánya miatt elesik egy járókelô.
Munkáltatói felelôsségbiztosítás: Ami a

munkahelyi balesetbôl eredô károkat hiva-
tott megtéríteni.
Szolgáltatói felelôsségbiztosítás: A szerzôdé-

sen belül okozott károkat téríti meg. Ilyen kár
lehet például, ha jeggyel rendelkezô nézô el-
csúszik a vizes parkettán.
Bérlôi, bérbeadói felelôsségbiztosítás: Ha a

színház ingatlant bérel, vagy bérbe ad, akkor
szükséges ennek a módozatnak a megköté-
se. Ha a színház ingatlant bérel és kárt okoz
abban, vagy ingatlant bérbe ad, és az ingat-
lan hibájából a bérlô értékei megrongálód-
nak, akkor fizet ez a módozat kártérítést.
A felelôsségbiztosítások kárkifizetési limitjei

lehetnek összevontak, de minimum 10 millió
Ft/kár, és 20 millió Ft/év összegûek legyenek.
Azonban valódi biztonságot ma már csak a
25 millió/kár, és 50 millió/év kárkifizetési li-
mit biztosít.
Ezek a minimálisan szükséges biztosítási

módozatok egy színház esetében. Ha ezek
közül bármelyik is hiányzik, akkor javaslom,
vizsgáltassák felül a szerzôdéseiket, egy erre
szakosodott alkuszcéggel (ingyenes). Egyedi
igények alapján persze ki lehet, és ki is szok-
ták egészíteni a fenti módozatokat más ter-
mékekkel is. Például: rendezvényszervezôi fe-
lelôsségbiztosítással, hangszerbiztosítással,
vagy csoportos balesetbiztosítással. De ez
már mind opcionális lehetôség.

A színházak esetében a minimálisan felso-
rolt biztosítási módozatok esetén felelôsség-
biztosítással együtt az elérhetô éves díj 100
millió Ft-onként nagyságrendileg 40-45 ezer
Ft évente. Tehát ha az összes biztosítandó ér-
ték mondjuk 1 milliárd, akkor annak éves dí-
ja valahol évi 400-450 ezer Ft körül kell, hogy
alakuljon. Ha ennél lényegesen több, akkor
mindenféleképpen érdemes azt megfelelô al-
kuszcéggel felülvizsgáltatni.  
Van még egy téma, amit ebben a cikkben

most nem boncolgatok, de minden mûködô
színházat anyagilag komolyan érint. Ez pe-
dig az elmaradt elôadások miatti károk költ-
ségeinek minimalizálása biztosítási védelem-
mel. Ez ma Magyarországon minden színhá-
zat érint, mégpedig anyagilag sokkal in-
kább, mint az összes biztosításuk együttvé-
ve, hiszen csak a budapesti színházak eseté-
ben több mint 100 millió Ft kárt okoznak
ezek a jegybevétel-kieséses károk évente. Ar-
ról már nem is beszélve, hogy ha nem is ma-
rad el az elôadás, de alternatív megoldást
kell keresnie a színháznak egy adott elôadás
eljátszhatósága érdekében, akkor annak is
alkalmanként több százezer forintos plusz-
költsége lehet. Ezekre az elôadás-elmaradá-
sokra ma jelenleg nincs megfelelô biztosítá-
si módozat. Viszont jó ideje azon dolgozom,
néhány régi színházi szakemberrel és bizto-
sítótársasággal egyetemben, hogy legyen.
Ennek a módozatnak a megvalósításához
közgazdasági okokból megfelelô méretû ve-
szélyközösség szükséges, azaz a színházak
részérôl némi összefogás szükségeltetik. Az
eredmény viszont nem maradna el. De en-
nek a részletes kifejtése már egy következô
cikk témája lehet.

Müller Tibor Tamás
biztosítási alkusz 
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Varga Mátyás, a Nemzeti Színház díszletter-
vezôje, Kossuth díjas, kiváló mûvész száz éve,
1910 decemberében született. Az évforduló
alkalmából Szeged városa – melynek díszpol-
gára volt – emlékülést tartott a Városháza
dísztermében, majd megkoszorúzták sírját,
kiállítóházának emléktábláját, este pedig a
Szegedi Nemzeti Színházban kiállítás nyílt
mûveibôl. Az ünnepség-sorozaton beszédet
mondott Gyüdi Sándor, a Szegedi Nemzeti
Színház fôigazgatója, Csákó Béla, a Magyar
Színház szcenikusa, mûszaki vezetôje és Kes-
selyák Gergely, a Szegedi Szabadtéri Játékok
mûvészeti vezetôje.

Tanítványai nevében Borsa Miklós, az
Operaház volt mûszaki igazgatója méltatta a
mûvészt, a szintén tanítvány Csikós Attila és
Székely László díszlettervezôk – kényszerû tá-
vollétük miatt – levélben emlékeztek, akár
csak a kedves kollégájáról beszámoló Császár
Angela színmûvésznô. 
Ki volt Varga Mátyás, mindenki Matyi bá-

csija, a mindig segítôkész, vidám, az életet
szeretô és fáradhatatlan mûvész, akit az
egyik megemlékezô a mennyország földre
küldött követének titulált? Elsôsorban díszlet-
tervezô, de készített kerámiákat éppen úgy,
mint réz- vagy fametszeteket. Páratlan rajz-
készsége volt. (Egyszer egy vendéglôben –
nem fogadásból, csak úgy, barátainak elôre
bejelentve – úgy rendelt háromfogásos va-

csorát, hogy nem szólt a pincérnek egy szór
sem, minden fogást lerajzolt. A pincér „hi-
bátlanul” szervírozta a megrendelteket). Va-
lamennyi tanítványának ajánlotta, hogy min-
dennap legalább egy rajzot, festményt ké-
szítsen. ô maga nyolcvanéves kora fölött is
tartotta a legalább napi egy rajz szokását.
Már huszonévesen a Nemzeti Színház ter-

vezôje, rövidesen alapembere az elsô Szege-
di Szabadtéri Játékoknak, páratlan sikert arat-
va monumentális díszleteivel. A negyvenes
évek elsô felében Kolozsvárott találjuk, ahol
Vaszy Viktorral közösen egyengetik a magyar
opera és táncmûvészet útját. A háború után

ismét Szeged (ide költözött a kolozsvári tár-
sulat) és a Nemzeti Színház Budapesten. Az
Szegedi Szabadtéri Játékok ismételt indulása-
kor – két évtized kényszerû szünet után – ter-
mészetes, hogy Varga Mátyást keresik meg,
ô az összekötô kapocs a világháború elôtti és
utáni elôadások között, tudója a Dóm tér
minden színházi titkának.
Életmûve több mint ezer megvalósult dísz-

letterv. Az ember tragédiáját tizenkét alka-
lommal tervezte más-más rendezôkkel, kô-
színházba, szabadtérre. Hitvallása volt, hogy
egy darab elsô rendezôje a díszlettervezô, ez
azonban nem állt ellentétben a mindenkori
rendezôk elképzeléseivel, azokkal nem vitat-
kozott, csak halkan kérdezgetett ezt-azt, míg
a koncepció – bármilyen stílusban is – de „ki-

egyenesedett”. Ugyanakkor két lábal állt a
földön, tervei mindig egyszerûen megvaló-
síthatók, jól építhetôk és mûködtethetôk vol-
tak.
Idôs korára visszaköltözött kedves városá-

ba, Szegedre. Díszletterveit, kerámiáit, rajza-
it a városra hagyta, és még életében meg-
nyílt a Varga Mátyás Múzeum (ma Szín-
házmûvészeti Kiállítóház a neve). Nagy
öröm, hogy egy nem rivaldafényben lévô
mesterség, mûvészet egyik legnagyobbját –
Matyi bácsit – halála után nyolc évvel is mi-
lyen tisztelet és szeretet övezi.

Borsa Miklós
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Varga Mátyás (1910–2002) emlékére

Varga Mátyás kiállítóház

István a király
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A Brit Színháztechnikai Szövetség 1972-ben je-
lentette meg elsô színházépítészeti tervezési út-
mutatóját, melyet átdolgozott formában 1986-
ban újból kiadtak. Ez a mû mértékadó informá-
cióforrássá vált mindazok számára, akik elôa-
dómûvészeti létesítmények, terek tervezését,
színházak felújítását, vagy korszerûsítését kapták
feladatul.  A Judith Strong által szerkesztett,
most megjelent könyv e sikeres szakkönyv mai
utóda.                                                                                 
A könyvet 11, nagy tapasztalattal bíró nem-

zetközi színházépítész és gyakorló színházi szak-
ember írta és állította össze. A korábbi kiadás fe-
lülvizsgálatával, frissítésével és kibôvítésével fi-
gyelembe vették az új technológiákat, a szín-
házterek új formáit, a változó elvárásokat és azo-
kat a gazdasági és társadalmi nyomást, amelyek
a színházépület minden részétôl produktivitást
várnak el.
A könyv egyes fejezetei az olvasót a teljes

színháztervezési folyamaton keresztül vezeti.
Kezdve a megvalósíthatósági tanulmány ösz-
szeállításával, a tanulmányterv kidolgozásáig a
sokféle mûszaki, társadalmi, gazdasági és a
fenntarthatóság szempontjait figyelembe vé-

ve. Majd sorra számba veszi az elôadómûvé-
szeti létesítmények minden funkcionális részle-
tét, az elôcsarnoktól, a nézôtértôl, a színpad ki-
alakításán, a díszletszállítás és raktározáson ke-
resztül egészen az öltözôkig és az adminisztrá-
ciós helyiségekig. Részletesen kidolgozott
funkcióábrák segítik az összefüggések megér-
tését. Irányelveket ad a nézôtér látási viszonya-
inak szerkesztéséhez, az akusztikai kialakítás
szempontjaira, a színpadgépészet, színpadvilá-
gítás és audiovizuális rendszerek építészeti he-
lyigényeire. Részletesen foglalkozik a különbö-
zô színpad-nézôtér kapcsolattal, térformákkal.
Útmutatásokat ad a vendéglátás, a konferencia
és oktatási célú felhasználások szempontjaira,
melyekkel a többfunkciós mûködést és ezzel a
gazdaságosabb üzemeltetést segíteni lehet.
Külön fejezet foglalkozik a meglévô színház-

épületek rekonstrukciójával, felújításával és kor-
szerûsítésének kérdéseivel.
A mûszaki tanulmányokat és információkat a

szerzôk 28 esettanulmánnyal gazdagítják. A vá-
logatott példák a különbözô méretû, stílusú és
formájú színházakat mutatnak be, ezek között
felújításokat, átalakításokat és ideiglenes, újra

hasznosított
tereket is talá-
lunk. Az elem-
zett színházak
között angol,
amerikai,
ausztrál, francia, norvég és spanyol példákat lát-
hatunk. Az épületekrôl egységesen 1:500 lép-
tékû alaprajzot és metszetet publikáltak az is-
mertetés és a fényképek mellett. A könyvben
több mint 100, jó minôségû színes fotó, 60 áb-
ra, grafikon illusztrálja egy-egy mûszaki problé-
ma megoldását.
A szakkönyv mindazok számára hasznos, akik

új vagy meglévô elôadómûvészeti létesítmé-
nyek, színházak, mûvelôdési központok projekt-
jeivel, tervezésével, építésével és üzemeltetésé-
vel foglalkoznak.
A könyv az Association of British Theatre

Technicians (ABTT) kiadásában jelent meg
2010-ben. Angol nyelvû, 293 oldal, mérete
28,4 x 22,9 x 2 cm. A könyv borítóján a londo-
ni Sadle’s Wells Theatre nézôtere látható. Ára:
40 ₤
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4 BORN (by Iván Szabó-Jilek)

We Present

5 KODÁLY CENTRE, PÉCS
As a large project of Pécs 2010 European Capital of Culture, the
Conference and Concert Centre in Pécs, christened Kodály Centre
after the great Hungarian composer, has been completed - with a
budget of about 7 billion HUF. The EU gave 70% of supporting.
This imposing multifunctional facility was opened in December
2010. In its large hall with excellent acoustics and 1000 seats, clas-
sic music concerts will be held, first of all, however, it is apt also for
organizing conferences and other events. It serves as residence of
Pannon Philharmonic and the Cultural Centre Pécs, too. Famous
Hungarian and foreign musicians highly appreciated the great aco-
ustics of the concert hall.

5 PROJECT REALIZATION (by Dr. Péter Merza)

8 ARCHITECTURAL PRINCIPLES AND ARRANGEMENT
(by Richárd Hônich)

11 DEVELOPING THE WORKING PLANS (by István Vámossy)

13 CONCEPT OF THE ACOUSTICS  DESIGN
(by Borsiné Arató Éva, Zs. Alabárdos, G. Józsa)

16 ACOUSTICS OF THE CONCERT HALL – WORKING AND DETAIL
DRAWINGS, CONTROL MEASUREMENTS
(by András Kotschy, Attila B. Nagy, F. Tamás)

17 STAGE MACHINERY SYSTEMS (by Lôrinc Strack)

20 ELEMENTS OF THE REALIZED STAGE MACHINERY
(by János Barna)

24 THE PRODUCTION LIGHTING SYSTEM (by Sándor Lászlófi)

27 AUDIO-VISUAL SYSTEMS (by Ferenc Volár)

30 ABOUT CONSTRUCTION – MAGYAR ÉPÍTÔK (by István Hollós)

32 ABOUT ARCADOM’S TASKS (by Péter Horváth)

34 SEATS OF THE AUDITORIUM – FOLDED AND STORED ROWS OF SEATS
(by József Lakatos)

37 WITH THE EYES OF THE FACILITY MANAGER (by János Hauer)

40 IMPRESSIONS - THE NEW KODÁLY CENTRE IN PÉCS (by Zsófia Ekler)

Stage Lighting

42 THE OPENING PERFORMANCE (by Péter Kiss)
The author attended the opening performance of the new con-
cert hall as active participant of the event, sitting at the light con-
sole. He reviews the lighting system of the Kodály Centre on the
basis of the several-year experience obtained in the Palace of
Arts.

44 FROM ECONOMY TO TOP QUALITY! (by János Pelyhe)
The concert hall of the Kodály Centre can be compared to the
concert hall Béla Bartók in the Palace of Arts in Budapest. Opera-
tive experience of this latter and the demand for continuous de-
velopment of its production lighting system have been hardly
any considered at the beginnings. Initially the saving of cost
seemed more important.  

In Memoriam

46 ARCHITECT MIKLÓS HOFER IS DEAD (by Iván Szabó-Jilek)
In 80th year of his life, Ybl-prize and Széchenyi-prize winner pro-
fessor emeritus of the Budapest University of Technology and
Economics passed away on 10th January 2011. In addition to his
versatile work in architecture and education, his engagement for
theatre architecture remains with us forever.

News from Hungary

48 HUNGARIAN THEATRUM PRIZE (by Imre Kárpáti)
The Hungarian Theatrum Society established a prize for expres-
sing recognition for background theatre crafts. 

Theatre Sound Technology

50 NEW SOUND SYSTEM IN THE NATIONAL THEATRE IN MISKOLC
(by Imre Makkay)
The theatre had the opportunity in 2010 to replace its electroa-
coustics system. The development comprised the procurement
of a sound system and a modern digital mixing console. 

Exhibition

52 MARGIT BALLA’S PUPPETS EXHIBITION (by Imre Kárpáti)
The many-sided designer, painter and graphic artist has been
working as designer of the Budapest Puppet Theatre since 2002.
This time, her lovely puppet designs were displayed.

Theatre Management

53 THEATRES AND THEIR INSURANCE (by Tibor Tamás Müller)
How do theatres defend themselves against damages? Errors and
opportunities in insurance contracts of theatres.

Stage Design

56 IN MEMORIAM: MÁTYÁS VARGA (1910–2002) (by Miklós Borsa)
Stage designer of the National Theatre, Kossuth prize winner Artist
of Merits was born 100 years ago in December 1910.

Books

57 THEATRE BUILDINGS – A DESIGN GUIDE (by Iván Szabó-Jilek)

CON T EN T S

STAGE Technology for Performing Arts
Hungarian Society for Theatre Technology

Art Light és Sound Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. o.
Bosch Rexroth Kft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. o.
Chromatica Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. o.
Chromatica Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. o.
Elimex Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. o.
INTERTON Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. o.
INTERTON Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. o.
LISYS Fényrendszer zRt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. o.

Logen Bt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. o.
Luminis Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. o.
Magyar Építők – Arcadom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. o.
Pelyhe & Társa Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. o.
Roland East Europe Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. o.
Színpad- és Emelôgéptechnika Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. o.
ZAJ Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. o.
ZAJ Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. o.
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