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Elkészült, és átadtuk a város lakóinak, a tatabányai embereknek a
Vértes Agoráját. Az agora, mint tudjuk tanulmányainkból, az óko-
ri Görögországban piactér és szentélykörzet volt, a görög városok
központi tere. A színházaknak, iskoláknak és az oszlopcsarnokok
üzleteinek köszönhetôen az agora volt a város társadalmi és ke-
reskedelmi központja is. E gondolat szellemisége köré építettük
meg a magunk agoráját városunkban. 
Úgy vélem, hogy a most átadott multifunkcionális közösségi

központ találkozási pont lesz minden tatabányai ember számára.
Ennek megvalósítására olyan szakmai stáb és program állt össze,
amely az összefogásra és a lendületre épül, és ez új irányokat ad-
hat a város közösségi életének. Fontosnak érzem hangsúlyozni,
hogy ez a projekt jelentôs kormányzati támogatást kapott. A Vér-
tes Agorája már nemcsak egyszerûen mûvelôdési centrum, tevé-
kenysége több funkcióban határozható meg: a ház közösségi,
képzési, oktatási és szórakoztatási központ, valamint kistérségi ta-
nácsadói és szolgáltatási funkciót is ellát. 
„Otthon az, ahova hazatérsz” – ezt Wass Albert írta, és elolvas-

va megérezhetjük, hogy mit jelent az otthon. Mert önmagában
hiába van szép, új Fô terünk, ha azt nem lakjuk be, ha nem érez-
zük úgy, hogy érdemes ott sétálni egyet, hogy érdemes elmen-
nünk a Vértes Agorája programjaira. Szívbôl örülhetünk annak is,
hogy ipari parkunkban a hatezer munkahelyet adó üzemek mel-
lé újabb gyártócsarnokok épülnek, de emellett mindent meg kell
tennünk azért, hogy otthonunknak érezzük a szépülô és fejlôdô
Tatabányát.
Bizakodónak kell lennünk, mert az ember alapvetô tulajdonsá-

ga, hogy a harmóniát keresi, és határozottan hiszem, hogy az
egyén harmóniája teremteni meg a közösség harmóniáját is.
Ezért szépen és pontosan kell tenni a dolgunkat, oda kell figyel-
nünk, hogy a közös munkánk sikeres legyen. A Jászai Mari Szín-
ház, Népház, a Fô tér, az Életfa tér, az Árpád felújításával és a Vér-
tes Agora megépítésével a városfejlesztés, a kultúra és a mûvészet
területen is tapasztalható az az innováció és dinamizmus, amely

a gazdasági élet szervezésében régóta jelen van városunkban.
Látható, és a már megvalósult programoknál tapasztalható is
volt, hogy a megújult városközpont olyan közösségi tér lett, ahol
otthonra találtak-találnak a városi rendezvények, vásárok, koncer-
tek.
Önmagukban intézményeink nem lennének elegendôek ah-

hoz, hogy városunkban színvonalas mûvészeti és kulturális élet
legyen. Ehhez kellenek azok a szülôk, akik megmutatják a gyer-
mekeiknek, hogy milyen szépséget kínálhat egy mesekönyv, egy
színházi elôadás, egy múzeumi látogatás. Mindehhez elengedhe-
tetlen az óvodai és iskolai pedagógusok oktató-nevelô munkája,
ami messze túlmutat a kötelezô tananyag átadásán.
Kiemelten kell szólnunk azokról is, akik a Vértes Agorájában, az

ahhoz tartozó mûvelôdési házakban szervezik azokat a kulturális
és mûvészeti eseményeket, amelyek a szórakozáson, a kikapcso-
lódáson túl új élményekkel is gazdagítanak minket. Mindehhez
tudnunk kell, hogy ennek a tevékenységnek új eleme az, hogy a
közmûvelôdési szerepkörbôl át kell lépni a közösségi funkcióba,
mert ezzel lehet a legjobban szolgálni városunk és a magyar kul-
túra ügyét. Ilyen helynek gondolom a Vértes Agoráját, az egyko-
ri Közmûvelôdés Háza felújításával létrejött mûvelôdési centru-
mot, amely az Európai Unió, a magyar állam és Tatabánya Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával, az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Az épület elôtti téren „Ilyen volt, ilyen lett” címû szabadtéri fo-

tókiállítás azokat a változásokat mutatja be, amelyek fontos moz-
zanatai voltak a város építészeti arculatának kialakításában. Úgy
gondolom, hogy jelképes üzenete van ennek a népszerû tárlat-
nak. Az ember életétôl elválaszthatatlanok a változások. Ezek visz-
nek elôre minket saját életünkben, de a közösség életének alakí-
tásában is. A fejlôdés elválaszthatatlan a változástól, a változtatni,
az elôrelépni akaró ember így tudja felépíteni saját környezetét,
városát, hazáját. Ennek egyik szép példája a Vértes Agorája Tata-
bányán.
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Agoraprojekt Tatabányán
A Közmûvelôdés Háza negyedszázada épült
fel, és noha külsejét tekintve sosem tartozott
a legszebb épületek közé, mégis Tatabánya
kulturális életének meghatározójává vált.
Ezért egyértelmû volt, hogy a város vezetése
ezt az intézményt igyekezett felújítani az
Agora program keretében. A projektjavaslat
célja az elavult, elhasználódott, rossz haté-
konysággal fenntartható épület teljes re-
konstrukciója volt. A korábbi épület felújítá-
sának tervezésével egy idôben a korszerûbb
mûködés újragondolása is kezdetét vette.
Az önkormányzat 2009-ben sikeresen pá-

lyázott az „AGORA – multifunkcionális kö-
zösségi központok és területi közmûvelôdési
tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltétele-
inek kialakítása” címû pályázati felhívásra. Az
uniós program keretében megvalósult pro-
jektben a megítélt támogatás összege 1567
millió Ft volt, míg a projekt elszámolható
összköltsége 1844 millió Ft, mely összeg az
épület rekonstrukciója mellett az épület aka-
dálymentesítését és új parkolóhelyek kialakí-
tását is lehetôvé tette. 

Az épület felújítására az önkormányzat –
többször megismételt – közbeszerzési eljá-
rásban választotta ki a generálkivitelezôt.
A kivitelezést végül a West Hungária Bau Épí-
tô Kft. – VEMÉVSZER Építô és Szerelôipari Kft.
alkotta konzorcium 1447 millió Ft ajánlati ár-
ral nyerte el. 
A Tatabánya – a Vértes Agorája projekt

épülete – a közel egyéves felújítási munkafo-
lyamat befejeztével – multifunkcionális kö-
zösségi központként mûködhet. A felújítás
révén az épület több mint 300 m²-rel bôvült,
így a beépített terület a bôvítésnek köszön-
hetôen megközelítôleg 4000 m²-re nôtt. Az
épület hasznos alapterülete meghaladja a
6500 m²-t, ideértve az alagsort, a földszintet
és az emeletet is. Az akadálymentesítés része-
ként felvonó biztosítja a közlekedést. Az épü-
let körül teljesen új zöldfelületekkel rendelke-
zô parkosított tér került kialakításra. A Vértes
Agorájában 450 vendég fogadására alkalmas
színházterem, 120 fôs kamaraterem, öltözôk,
táncterem, oktatótermek a legmodernebb
audiovizuális technikával, illetve kiállító- és
elôadóterem, 480 fôs ruhatár, gyermekmeg -

ôrzô, pelenkázó, teakonyha, kerékpár- és ba-
bakocsi-tároló, egy kávézó és étterem vala-
mint egy 100 m2 alapterületû szabadtéri
színpad várja a látogatókat. 

A színház–technológiai berendezések be-
szerzése – a megszokottól eltérôen – nem a
generálkivitelezôn keresztül, hanem elkülö-
nítve történt. A rendelkezésre álló pénzbôl
így több színpadi fény- és hangberendezést
lehetett beszerezni. Bár a színházterem bel-
sôépítészeti felújításon esett át, a színpad
eredeti gépészeti berendezéseinek megújítá-
sára most nem kerülhetett sor.
Az Agora program hazai és uniós források

segítségével egyfajta „tartalomfejlesztést” tesz
lehetôvé úgy, hogy ehhez az infrastrukturális
háttér (kivitelezés, eszközbeszerzés) kialakítá-
sának anyagi forrását a magyar állam, az Euró-
pai Unió és az önkormányzat együttesen biz-
tosítja. A létrejövô Agora már nemcsak egy-
szerûen mûvelôdési ház, tevékenysége négy
szakmai, tartalmi funkcióban határozható
meg: a közösségi, a képzési-oktatási tevékeny-
ség, a szórakozási-élmény, valamint kistérségi
tanácsadói és szolgáltatási feladatkörök. 
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Tatabánya –
a Vértes Agorája

2013. április 5-én megnyitotta kapuit Tatabánya felújított és kibôvített egykori
Közmûvelôdés Háza. A „Tatabánya – a Vértes Agorája” projekt az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg
2 milliárd forintot meghaladó összegbôl. A multifunkcionális létesítmény – amelybe a felújítást követôen visszaköltözött
a Tatabányai Múzeum – a város és tágabb földrajzi környezete kulturális, közmûvelôdési és közösségi életét hivatott szervezni.
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Változások a mûködésben
A Közmûvelôdés Háza 1985-ös alapítása óta
a megyeszékhely egyik jelentôs kulturális in-
tézményeként mindig a figyelem középpont-
jában állt. Mértékadó, modern gondolkodá-
sú szakmai irányítása nem csak a megyében,
de az országban is ismertté tette.
Az intézmény 1991. január 1-ig – megyei

fenntartásban – mint módszertani-hálózati
és fejlesztô központ mûködött. Ezek a funkci-
ók a fenntartóváltozást követôen részben
megmaradtak, részben pedig átalakultak.
Városi intézményként a kultúra közvetítése, a
szabadidô szervezése, rekreációs és közös-
ségszervezô funkciók ellátása volt a legfonto-
sabb feladata. A házban mûködött színját-
szó-versmondó, néptánc-, népzenecsoport,
amatôr képzô- és iparmûvészkör és a kórus-
mozgalom (KÓTA) is.
A Közmûvelôdés Háza 1994-ben –

Magyarországon elsôként – közhasznú
társasággá alakult. A nehéz pénzügyi
helyzet ellenére – pályázatoknak,
szponzoroknak és nem utolsósorban az
elhivatott munkatársaknak köszönhetô-
en – ebben az idôszakban épült meg
galériája, átépült az aula, elindult több
program mellett a Tatabányai Társasági
Estély, a Szentivánéji Karnevál és a
munka nélküli fiatalok pályaorientációs
programjának szervezése.

2011 decemberében a megyeszékhely
közgyûlése döntött a Közmûvelôdés Háza
Közhasznú Nonprofit Kft. és a Sport Létesít-
ményeket Üzemeltetô és Szolgáltató Köz-
hasznú Nonprofit Kft. átalakulásáról. Ennek
eredményeként a cégbíróság 2012 májusá-
ban bejegyezte az AGORA Sport és Szabad -
idô Közhasznú Nonprofit Kft.-t. A közmûve-
lôdési és a sportélet közötti szorosabb kap-
csolat kialakításával a döntéshozók nem tit-
kolt szándéka volt egy szinergiahatás elérése

a helyi közösség életében. Az egyesülés haté-
konyabban szolgálhatja a jövôben a szellemi
és a sportélet kiteljesedését, mert mindkét
terület célcsoportja megszólítható egyide -
jûleg és külön-külön is, mindkét terület gya-
rapodik bevonható célcsoporttal.
Az Agora Nonprofit Kft. – mely a Vértes

Agorája épületét üzemelteti – egy olyan
komplex kultúra-, szabadidô-, és közösség-
szervezô, sportlétesítményeket üzemeltetô
szervezetként mûködik, amelyben a sport, a
kultúra és a vendéglátás egymást erôsítô mó-
don kiszolgálja a város és a térség lakóinak,
cégeinek igényeit. Az új szervezet, az új név
egy új, sikeres korszakot ígér a közösség éle -
tének szervezésében, menedzselésében.
A felújítást követôen a megújult épület igazi
találkozási ponttá válhat a városban, ahová
mindig érdemes betérni.

Tatabánya közgyûlése arról is határozott,
hogy az új szervezetbe integrálja a város
négy önkormányzati fenntartású mûvelôdési
házát. 2012. augusztus 31-tôl a bánhidai
Puskin Mûvelôdési Ház, a kertvárosi Bányász
Mûvelôdési Otthon, az alsógallai József Attila
Mûvelôdési Ház és a felsôgallai Széchenyi
Mûvelôdési Ház az Agora Nonprofit Kft. ré-
szeként végzi munkáját. 
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Tatabánya városa már régóta szerette volna
megújítani a „Közmûvelôdés Ház és Múze-
um” épületét és környezetét, amelyhez
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „Agora – mul-
tifunkcionális közösségi központok és területi
közmûvelôdési tanácsadó szolgálat infrastruk-
turális feltételeinek kialakítása” címmel meg-
hirdetett fejlesztési pályázata ideálisnak mi-
nôsült. Az épület áttervezési munkái több év-
re nyúlnak vissza, egy öt évvel ezelôtti –
2008-as – Tatabánya Fô terének és a
Közmûvelôdési Házának megújítására kiírt
pályázat kapcsán nyerte el irodánk, a Plan-
bau Kft. a tervezési megbízást. Ennek a meg-
bízásnak a keretében segítettük a várost a
koncepciós terv elkészítése mellett a pályáza-
ti anyag összeállításában is.
Mint tatabányai tervezôiroda, munkánk

során arra törekedtünk, hogy segítsük a vá-
ros vezetését olyan szakmai döntések meg-
hozatalában, melyek új lendületet adnak e
rövid történelmi múltra visszatekintô város új
arculatának kialakításában.
Az önkormányzat vezetése a pályázatban

meghatározott célok megvalósítására – Virág
Csaba Ybl-díjas építész tervei alapján meg-
épült és 1985-ben átadott – „Közmûvelôdés
Háza és Múzeum” épületét jelölte ki. Az épü-
letet negyedszázados múltja alatt sem tudták
a városlakók igazán elfogadni, mintha egy
folyamatos útkeresés egyik állomása maradt
volna itt a téren, magányosan, szerethetetle-
nül. Történtek próbálkozások a hosszú épület
– vasbeton panelekbôl készült monoton
megjelenésû – homlokzatának festéssel tör-
ténô feloldására, de ezek nem jártak sikerrel.
Az épülettel együtt létrejött tér is hasonlóra
sikerült. A térkôvel burkolt sivár, növényektôl
mentes téren egy – csak a nyári forróságban

mûködô – szökôkút árválkodott. Mindennek
ellenére nem hiszem, hogy lenne olyan vá-
roslakó, aki valamilyen rendezvény kapcsán
ne emlékezne szívesen az itt töltött idôre. Ez
az intézményben dolgozók munkáját dicséri.
Az Agora élményfunkcióhoz ajánlott mûsza-

ki paramétereket – az épületben már mûködô

tevékenységek megtartása mellett – de a helyi-
ségek funkcionális átgondolásával, átszervezé-
sével sikerült a meglévô épületben biztosítani.
A kiszolgáló szervezô irodákat, raktárt már csak
az épület bôvítésével tudtuk elhelyezni.
A homlokzatoknál törekedtünk arra, hogy az
épület bejáratai hangsúlyossá váljanak. Az épü-
let térkapcsolatait is újragondoltuk. Nagy
hangsúlyt fektettünk az épületet körülvevô tér
parkosítására, otthonosabbá tételére.
Az épület korábbi tervezôjének egyetértésé-

vel elkészített pályázati tervek, mûszaki meg-
oldások, a benyújtott látványterv és a megva-
lósítás pénzügyi tervezete megfelelt az önkor-
mányzat elképzeléseinek. A benyújtott pályá-
zattal Tatabánya város egyike lett a kilenc sike-
resen pályázó településnek, és így megkez-
dôdhetett az Agora projekt megvalósítása.
Az engedélyezési és generálkiviteli terv el-

készítésével Tatabánya Város Önkormányza-
ta irodánkat bízta meg. Feladatunkat több, a
pályázati anyag feltételeinek teljesítésén túl-
mutató szempont határozta meg. Olyan
épület tervezése volt a cél, mely a szabadide-
jét kulturált módon eltölteni vágyó, a város-
központot választó embereket megjelenésé-
vel, környezetével oda vonzza, megállítja,
behívja, és az épületben élhetô, komfortos
teret adjon a rendezvényeknek. 
Feladatunkat három fô szempont határoz-

ta meg: 
1. A környezet és épület kapcsolatának ki-

alakítása, beillesztése a Fô tér projekt terve-
zett elképzelésébe, ezzel valódi agora kialakí-
tása a város központjában. 
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A VÉRTES AGORÁJA

Építészeti koncepció

A Vértes Agorája tervezôi:

Megbízó, építtetô: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Építési engedélyterv: Planbau Mérnöki Iroda Kft.

Páll János, Páll Ákos
Építészkiviteli terv: Planbau Mérnöki Iroda Kft.

Páll János, Páll Ákos, Fiskál Lôrinc, Ambrus Balázs, Sárfy Tibor,
Bognár-Dörner Ágnes

Belsôépítészet: GEON Kft. Pethô László, Kéry Balázs
Planbau Kft. Páll Ákos, Fiskál Lôrinc

Szakági tervezôk:
Tartószerkezet: Kerekes Mihály
Épületgépészet: Velencei Zoltán, Vágvölgyi Attila
Épületvillamosság: Kaszál László
Rehabilitációs szakmérnök: Schenk Attila
Út- és külsô közmû: Vigánti János, Saéghi Judit, Barabásné Kiss Tímea
Park- és kerttervezô: Páll Ákos, Kantár Judit, Páll András

Az aulából nyílik az étterem
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2. A homlokzat megújítása, megtörve a
monoton, elnyúló tömeget a bejáratok
hangsúlyozásával, igényes homlokzatburko-
ló anyagok felhasználásával.  
3. A belsô terek és az egész épület mai kor-

nak megfelelô kialakítása érdekében új épü-
letgépészeti és villamos berendezések kerül-
jenek az épületbe, kényelmes bútorzat beter-
vezésével segítsük elô, hogy az ott dolgozók
és a rendezvények látogatói magas komfortú
épületben élvezhessék az elôadásokat.
Már a pályázati munka során eljutottunk

arra a következtetésre, hogy az épület tartó-
szerkezeti elemein, az alapvetô tereken és
néhány funkcionálisan jól meghatározott he-

lyiségen kívül az épület minden helyisége át-
építésre kerül. Szerkezetileg már nem feleltek
meg az új épületakusztikai elvárásoknak,
másrészt nagy terek kialakítása volt a cél,
amelyekben mobil falak beépítésével a helyi-
ségek tagolhatók, oszthatók, ezzel biztosítva
többfunkciós használatukat.
Az épület – az emeleti galériával kialakított –

aulaterébe léptünk. Ennek a helyiségnek erede-
ti, látszó acélszerkezeti oszlopai és T panel födé-
me, a negyedszázad alatt „lelakott” burkolóele-
mei lehangolóak voltak. Inkább hasonlított egy
csarnokhelyiségre, mint egy mûvelôdési intéz-
ményre. Ennek a térnek belsôépítészeti kialakí-
tását – mint a többi közforgalmi helyiség belsô-

építész tervezését, beleértve az egyedi bútorok
tervezését – társtervezô bevonásával végeztük.
A közös tervezésnek köszönhetôen egymásba
metszô körívekkel tagolt, kétszintes álmennye-
zetet kapott a helyiség. A színezés kontrasztos
fehér, szürke felületei követik a természetes
megvilágítás hatását. Az álmennyezet szürke
felületébe besüllyedô ívekkel határolt területek
antikolt, óarany színûek.
A galériára felvezetô lépcsô, a galéria az

üvegburkolatú akadálymentesítô lift burkola-
tával megegyezô, oszlop nélküli üvegkorlát-
tal készült.
Az így kialakított – többfunkciós rendezvény-

térnek is használható – akadálymentesítô veze-
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Hosszmetszet

Fölszinti alaprajz

Emeleti alaprajz
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1 – aulatér
2 – színpad
2A – színpadi süllyedôk
2B – zenekari árok süllyedô
3 – színházterem nézôtér

4 – oktatótermek
5 – múzeum
6 – gépészeti tér
7 – öltözôk

1 – nézôtér
2 – fény- és hangvezérlô
3 – aula galéria
4 – kiállító terem
5 – múzeum galéria

6 – számítástechnikai terem
7 – oktatóterem
8 – kamaraterem
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tôsávval kialakított burkolatú térbôl nyílnak az
épület fô helyiségei: a múzeum, az étterem, ok-
tató- és információs termeket, továbbá a szín-
házterem sík padlós részére elhelyezhetô 182
mobil ülôhely, melyek akadálymentesen köze-
líthetôk meg. A galériaszintrôl jutunk be a szín-
ház 267 fôt befogadó, lépcsôzetesen emelkedô
nézôterére. Az emeleti szinten egy táncpróba-
terem, a továbbra is itt mûködô Kortárs Galéria,
oktatótermek, számítógépes terem és elôadá-
sok, vetítések, konferenciák rendezésére is alkal-
mas kamaraterem található.  
1985 óta a házban mûködik a Tatabányai

Városi Múzeum. Kiállítótereinek, irodáinak
megtartása alapvetô szempont volt, sôt az itt
mûködô szakmai könyvtár fejlesztése, lát-
ványraktár kialakítása is feladatunkat képez-
te. Fontos volt a kiállítóterek hôterhelésének
csökkentése, amit a bevilágító napfény UV
sugárzása okozott, és a kiállított tárgyak
tönkremeneteléhez vezetett, vendég kiállítá-
sok fogadását akadályozta. Ezért megszün-
tettük e tér feletti felülvilágító kupolákat, és
csökkentettük az üvegfelületek méretét.
A múzeum galériás tereinek belsôépítészeti
munkáit irodánk végezte.
Az épületben korábban is mûködô büfé-ét-

terem területét a homlokzati panelfal meg-
bontásával, a keleti homlokzati fôbejárat mel-
lett bôvítettük, és egy külsô teraszt kapcsol-
tunk hozzá. Úgy gondoltuk, hogy célszerû az
eddig a házban mûködô éttermet úgy kiala-
kítani, hogy az önálló bejárattal rendelkez-
zen, leválasztható legyen az aulatértôl, így
mûködése a rendezvényközpont zárva tartása
alatt is biztosítható. Ezért a kiszolgáló tér és az
aulatér közé egy mobil üvegfalat terveztünk,
és önálló vizesblokk kialakítására is sor került.

A színházrész nézôterének fix székes részén
nem változtathattunk, mivel kialakítása elô -

regyártott vasbeton épületszerkezeti elemek-
bôl készült. Azonban új akusztikai és ezzel
együtt belsôépítészeti burkolatot kapott a te-
rem, melynek burkolóköreiben és azok színé-
ben visszaköszön az aula mennyezetmotívu-
ma. Sajnos a színpad eredeti technikai be-
rendezéseinek korszerûsítése nem fért bele a
pályázati keretbe, azonban a színpadfelüle-
tek teljesen felújításra kerültek.
Az épület közösségi tereit üzemeltetô iro-

datereket, a mobil és kültéri rendezvények-
hez szükséges berendezések raktárát és két
40 férôhelyes csoportos öltözôt az épület ré-
gi, északi bejáratánál felépített új, kétszintes,
épületrészben biztosítottuk.
Nagyon fontos volt számunkra az épület

homlokzatának kérdése. Egy modern, a mai
kor elvárásainak megfelelô épület kialakítása
volt a célunk, melynek külsô megjelenése is
karakteres. A korábbi homlokzati megjelenés
az elmúlt 25 évben nem nyerte el a városla-
kók tetszését. Olyan burkolóanyagokat, bur-
koló rendszereket kellett alkalmazni, amelyek
a hosszú épület homlokzati felületét megtö-

Aula

Kamaraterem



rik, színezik, egyben az épület helyéhez,
funkciójához méltó, impozáns külsôt adnak.
A megjelenésen túl a tartósság és fenntart-

hatóság is fontos szempont volt, ezért esett a
választás – az átszellôztetett homlokzatként
kialakított, szerelt vázszerkezetre ragasztott
kôlap mellett – a hasonló módon kialakított
nagy táblás SWISSPEARL szálcement burko-
latra. Az épület adott – egyébként merev –
horizontálisan elterülô tömegét vízszintesen
kiosztott, 8 mm vastag SWISSPEARL szálce-
ment burkolattal oldottuk fel. A nagy színvá-
lasztéknak köszönhetôen a tervezett intenzív
színezetû kapuzati tömegek is megvalósul-
hattak, kihangsúlyozva az épület bejáratait.
Ez a burkolóanyag teljesítette mindazon
mûszaki, esztétikai, gazdasági elvárásokat,
amelyeket a tervezés meghatározott, és a ki-
vitelezés során felmerültek.
A homlokzati megjelenésen túl a burkolat

mögötti 15 cm vastag homlokzati hôszigete-
lés és a tetôfelületre elhelyezett 20 cm vastag
hôszigetelés biztosítja az épület hô- és hang-
szigetelését. Az elôzô hôszigetelési megol-
dás, az új hôszigetelô üvegezéssel beépített
nyílászáró felületek és azok helyének raciona-
lizálása, a szükségtelen felülvilágító kupolák
megszüntetése révén lecsökkent az épület
hôterhelése, ezáltal a beépített légtechnikai
berendezések mûködtetéséhez szükséges
energiafelhasználás is csökkent. 
Az épület környezetének barátságosabbá

tétele is fontos volt. A kopár burkolaton in-
kább átsietnek az emberek. Nem szívesen áll-
nak meg beszélgetni, ha nincs hûsítô növény-
zet, árnyat adó lomb, ha nincs mire leülni.
Ezért megpróbáltuk a burkolt felületek kialakí-
tásánál a jelenlegi közlekedési irányokat figye-
lembe venni, a fôbejárat elôtt egy rendez-
vényteret kialakítani. Ezekhez kapcsoltuk a –
parkosított, kicsit elkülönítetten, a kis társasá-
gok befogadására alkalmas boksz jellegû – ga-
bion (kôkosár) falakkal határolt területeket, fa-
csoportokkal, ahol a beszélgetni, megpihenni
vágyók leülhetnek a felnövô fák árnyékában.
Az eddig hozzánk eljutott visszajelzések

alapján elmondhatjuk, hogy a kivitelezôk lel-
kiismeretes munkája, az épület mûködtetését
végzô, nonprofit társaság vezetôjének és
mûszaki szakembereinek – még a kivitelezés
alatt nyújtott – hatékony támogatásával
olyan épület született ujjá Tatabánya köz-
pontjában, amely célpontja és találkozóhelye
a város és a kistérség kulturális szervezôdése-
inek, és méltó helyet ad igényes rendezvé-
nyeknek, tárlatoknak, elôadásoknak, továbbá
a Tatabányai Városi Múzeum állandó és
ideig lenes kiállításainak.

Páll Ákos, Páll János, Fiskál Lôrinc
Planbau Mérnökiroda Kft.
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Az Agora-projekt a korábbi Közmûvelôdés
Háza és Múzeum felújítására irányult. A kor-
szerûsítés elsôsorban az épület korszerûbbé,
gazdaságosabban üzemeltethetôvé tételét
jelentette. Az épület kubusában lévô színház-
terem csak belsôépítészeti és épületgépésze-
ti (fûtés, szellôzés, elektromos rendszer stb.)
szempontból újult meg. 
A projekt beadásakor még kérdéses volt,

hogy az elnyert támogatás és az önkormány-
zati önrész összege elegendô lesz-e a szín-
házterem teljes felújítására. A prioritást az
épület korszerûsítése és bôvítése képezte,
ezért az önkormányzat elkülönítve kezelte a
színháztechnikai felújítás kérdését. Az Agora-
projekt kivitelezése alatt az önkormányzat
külön közbeszerzési eljárásban adta munká-
ba a színpad-világítási és elektroakusztikai
rendszerek kivitelezését. A színpadvilágítási
rendszer szállítására a Pelyhe és Társa Kft.,
míg a hangrendszerek kivitelezésére a Chro-
masound Kft. kapott megbízást. 
A színháztechnikai rendszerek funkcióit és

követelményrendszerét a Közmûvelôdés Há-
zában már évek óta dolgozó, tapasztalt
mûszaki szakemberek, Számvéber „Veréb”

Sándor és Pongrácz Zsolt állította össze, a
program megvalósítását az önkormányzat
teljes mértékben támogatta. A színházi fény-
és hangrendszerek és a szabadtéri színpad
eszközeinek beszerzésére most 189 millió Ft-
ot fordítottak.

Színpadgépészet
Eredetileg a színházteremben zenekari árok
és a színpad elsô része volt gépi süllyedôkkel
mozgatható. A színpadi süllyedô felemelésé-
vel lépcsôssé vált a színpad elsô része, a lép-
csôkön széksorok vagy kórus volt elhelyezhe-
tô. A terem vízszintes részén, középen tér-
színpadot lehetett kialakítani. A felújítás so-
rán a már 10 éve nem üzemelô süllyedôkhöz
nem nyúltak. A korábban beépített gépi dísz-
lethúzókból is csak párat tudtak üzembe he-
lyezni. A színpadgépezetek teljes felújítása
egy késôbbi ütemre halasztódik.

Színházi hangrendszerek
A nagy elôadóterem – színházterem – ha-
gyományos színpadi jellegû programokat fo-
ga be: nappal az elôkészülô programok, elô -
adások próbái, este elôadások zajlanak. Az

elô adások mûfajai: próza, hangverseny, ese-
tenként musical, operett, önálló komoly- és
könnyûzenei koncert. A zenés elôadások vár-
hatóan kis zenekari kísérettel vagy hangbe-
játszással fognak történni. 
A színházterem hatáshangrendszerének

feladata tehát az elôadások, koncertek vagy
egyéb rendezvények hangosítása, a megfele-
lô hangenergia-ellátás biztosítása a nézôté-
ren és a színpadon. Fixen telepített hangsu-
gárzó rendszerrel, keverôasztallal és beját-
szókkal és a szükséges vezetékes, ill. vezeték
nélküli mikrofonparkkal, a szükséges kiegé-
szítô tartozékokkal, számítógépekkel. A ha-
táshangrendszer monitor-hangsugárzói
koncertek esetén biztosítják a szereplôk meg-
felelô kontrollhangellátását. 
Jó idô esetén, szabadtéren, illetve a szín-

háztermen kívül a rendezvények széles skálá-
ja lehetséges, a táncos produkcióktól a nagy
nézôszámú könnyûzenei koncerteken vagy
konferenciákon át a színházi elôadásokig.
Ezeknek az igényeknek a kiszolgálására egy
mobil rendszerre van szükség. A rendezvé-
nyek függvényében a színházterembe telepí-
tett hangrendszer bizonyos komponensei

11SZÍNPAD
Elôadómûvészetek techniká ja

A színházterem, sík és emelkedô nézôtérrel

A VÉRTES AGORÁJA

A felújítás színháztechnikai koncepciója

�



felhasználásra kerülhetnek, ezért a kompati-
bilitás kiemelten fontos.
A mobil hatáshangrendszer egyik része az

épületben különbözô helyeken jelentkezô
hangosítási igényeket szolgálja ki, másrészt a
szabadtéri koncertek hangosítását kell ellát-
nia. Ehhez nagy hangnyomást biztosító line-
array rendszerre van szükség, mobil keverô-
állással. A mobil hangsugárzórendszert ko-
csikkal, konténerekkel és idôjárásálló véde-
lemmel kell ellátni a mozgathatóság megôr-
zése és a szabadtéri viszontagságok elkerülé-
se érdekében.

Színpadvilágítási rendszerek
A nagy elôadóteremben a színpadi hatásvilá-
gítási rendszernek az elôszínpad, a játéktér, a
díszletek és a hátterek bevilágítását kell elvé-
geznie, valamint rendelkeznie kell effektvilá-
gítással és a követô fényvetôk segítségével ki-
emelô világítást kell biztosítania.
A fixen telepített színpadi hatásvilágítási

rendszer szabályozott és direkt kapcsolású
áramkörök segítéségével az egyes világítási
pozíciókban elhelyezett különbözô típusú
fényvetôkkel valósul meg. Ezek vezérlését a
digitális fényvezérlô pult végzi. 
A mobil hatásvilágítási rendszer célja a

nem az elôadóteremben történô események
bevilágítása, illetve látványigényinek kielégí-
tése.
A gazdaságos üzemeltetés céljából a fény-

vetôk (PAR, lencsés és forgófejes intelligens
gépek), a dimmerek és a digitális vezérlôpult
is áthelyezhetôk, és a szabadtéri rendezvé-
nyeken is használhatóknak kell lenniük. Ez a
szempont határozta meg a hatásvilágítási
rendszer egyes elemeinek a kiválasztását, a
tárolás és a szállítás konténerekkel történik.

Mobil színpadszerkezet
A szabadtéri rendezvények alapja a színpad és
a hozzá tartozó tetôszerkezetek. A színpad biz-
tosítja a láthatóságát a produkcióknak. A tetô-
szerkezetek pedig pozíciókat jelentenek a fény-
vetôk, hangsugárzók függesztéséhez, valamint
védik a színpadot, a berendezéseket és a keze-
lôszemélyzetet az idôjárás viszontagságaitól. 
A fedett produkciós terület legalább

10 x 12 m. A fedés 6 db lábon áll, melyeken
láncos emelômotorok emelik fel a nyeregte-
tôt. A szélsô lábak kaput alkotnak a bal és
jobb oldalon, ezáltal adva helyet a hangsu-
gárzó rendszer rögzítésének. A színpad fedé-
sét alumínium rácstartó szerkezeten elhelye-
zett vízálló ponyva biztosítja. 
A színpadhoz csatoltan elhelyezkedô oldal-

színpad (mely helyet adhat a monitorkeve-
résnek, valamint elôkészítô terület a produk-
cióknak, mûvészeknek) fedését független
szerkezet biztosítja. 
A produkciók hang- és fényvezérlésének

helyet adó front keverôállás fedése az elekt-
romos berendezések megóvása miatt elen-
gedhetetlen. Ezt a célt szolgálja a 4 lábon ál-
ló, ferde tetôs szerkezet.
Maga a szabadtéri színpad összterülete

100 m2, a magassága 80 és 140 cm között
állítható. A színpadi szabványemelvények –
mintegy fele – dobogóként vagy más emel-
vényként is használható, akár az épületen
belül is. Ezért ezeket 40–60 cm között változ-
tatható lábkészlettel is el kell látni.

–szji–
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20 db gépi díszlethúzó hajtómûvei a pincében, ebbôl 7 üzemképes

Az üzemképtelen színpadi süllyedô, jól látszik a padlót lépcsôsen kiemelô acélszerkezet A zenekariárok-süllyesztô, tíz éve nem üzemel
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Ha szeretnénk valami közhelyessel kezdeni,
akkor azt írnám, hogy újabb sikeres Agora-
projektet tudhatunk magunk mögött… Iga-
zából azért írom le mégis, mert a legkeve-
sebb szóval így lehet kifejezni azt, hogy sike-
rült valamit tényleg jót összerakni. Nyilván
van itt még egy dolog elbújtatva, amin érde-
mes elgondolkodni, és ez az idôtényezôje. 
Egy ilyen volumenû beruházás egy intéz-

mény vagy akár egy város életében, általá-
ban leghamarabb tízéves idôszakonként tud
megvalósulni. Az, ami felépül, mind építé-
szetileg, mind technológiailag mûködôképe-
sen helyt kell, hogy álljon ez alatt az idôszak
alatt, hiszen hogy nézne az ki, ha a felújítást
követô harmadik évben hangrendszert vagy
lámpaparkot kellene cserélni... „Épp most
költöttünk el rá rengeteg pénzt… miért nem
jó az? Most vettük…”  Ilyen és ehhez hason-
ló kérdésekkel kell szembenéznie az intéz-
mény vezetôjének, amikor megpróbálja a
pénzt elôkeríteni egy újbóli beruházásra… 
Minden jel arra mutat, hogy ezek a kényel-

metlen mondatok nem fognak elhangozni a
tatabányai Vértes Agorával kapcsolatban.

Hangrendszerek
Pár technikai jellemzôn keresztül bemutatjuk
az elektroakusztikai berendezéseket. A fô
hangsugárzó rendszerek a hosszú távon is
megfelelô minôségû és kiváló gyártói háttér-
rel rendelkezô Meyer Sound termékeibôl ke-

rültek ki. A nagyterem fix rendszerét úgy ala-
kították ki, hogy eleget tegyen a színházi és
kiszenekaros megszólalás szabta hangnyo-
másigényeknek. Ez a behatárolás azonban
csak a hangerô oltárán esett, és ez egy fontos
dolog, mert a minôséget szem elôtt tartva a
„most annak a négy mikroportnak nem
mindegy, hogy min szól?” kérdés fel sem me-
rült. Úgy látszik, egyáltalán nem mindegy… 
A fô hangsugárzók Meyer Sound CQ2 tí-

pusok, amelyek szûk karakterisztikája a ma-
gas megfelelôségi tényezô segítségével töké-
letesen a nézôtérre irányítható (vajon miért
lett CQ a neve?). Az elsô sorok lefedettségét
két legendás Meyer Sound UPA-1P hangsu-
gárzó látja el, és a hangképet két Meyer
Sound UPM-1P húzza le a frontfill szereposz-
tást ellátva. A rendszerbôl rendszert egy Ga-
lileo 408 processzor csinál.
A mobil hangrendszer alappillére a rene-

szánszát élô pontforrás típusú Meyer Sound
JM-1P sugárzók és a szub tartományért fele-
lôs Meyer Sound 700 HP-k. Az oldalanként
négy darab JM-1P és két szub sugárzó egy
kontrollált lefedettség segítségével alkalmas
a városi rendezvények nagy részének kiszol-
gálására. A színpadi monitorládák esetében a
Yamaha DSR szériája került beszállításra.
A csodás hangrendszer semmit nem ér a

megfelelô keverôpult (és zenekar és hang-

mérnök stb.) nélkül. Talán kevesek számára
derült ki, hogy a DiGiCo cég alapvetôen egy
pult hardvert árul, és az azon futó szoftvert
folyamatosan (felár nélkül) bôvíti. Az elmúlt
másfél évben például a legnépszerûbb DiGi-
Co SD9 pult csatornaszámát növelte 40–rôl
48-ra, az effektek számát megduplázta stb.
Vagyis, a pult olyan fizikai alapokon nyug-
szik, ami biztosan fejleszthetô. „Van még
benne hely rendesen” – ahogy tanult kollé-
gám mondta. Nem beszélve arról, hogy a
gyártó hat különbözô méretû pultot kínál
egyforma minôségben, ami igen nagy stabi-
litásra enged következtetni. Igen, a kis pult is
úgy szól, mint a nagy, csak kicsi… Biztosan
szerepet játszottak ezek a megfontolások is,
amikor a három darab DiGiCo SD9 pult be-
került a házba. A CAT6 kábelen futó MADI
digitális csoportkábel és a pult – fárasztóan
sok – szolgáltatása mind a hosszú távú ké-
nyelmet szolgálja.
Végignézve a beszállított mûszaki beren-

dezések ár- és mûszaki színvonalát, arra a
kérdésre keressük a választ „Vajon ez ilyen
szinten valósulhatott volna meg akkor is, ha
az építôipari fôvállalkozón keresztül történt
volna a speciális technológiák beszállítása?”
Tudjuk: aligha.

Makkay Imre
Chromasound Kft.
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Értékek és arányok

Miért CQ lett a neve?



Tatabánya ismét gazdagodott egy kulturális
intézménnyel. Nem új építésû ház készült,
hanem a régi Közmûvelôdés Házát újították
fel és bôvítették ki. Szerkezetén kívül átalakí-
tották mûködési rendszerét is, a régi klasszi-
kus mûvház helyett, az Agora program kere-
tében a multifunkcionalitás igényének szel-
lemében lett kialakítva és felszerelve a szín-
háztechnikai rendszere. Ez azt jelenti, hogy a
színpadi világítási és hatáshang berendezé-
sei nincsenek fixen beépítve a színházterem-
be, hanem a lehetôségek maximális kihasz-
nálása érdekében mobil rendszerekként ke-
rültek átadásra. Ezt az elvárást, mármint a
változó célú és helyszínû közösségi terek és
rendezvények kiszolgálását segíti a projekt
keretében szállított mobil színpad és három
különbözô méretû alu hídszerkezetes fedés
is. A több és változatos célú helyszín kiszol-

gálását támogatja az átadott világítási esz-
közök széles palettája és jelentôs száma is.
A régi színházterem is új köntösbe öltözött,
megújult, ami szerencsére nem okozott a ré-
gi és jól bevált szerkezetek használhatóságá-
ban kárt. Itt azokra a jelenségekre gondolok,
amelyek például az új építésû RAM-ban vagy
az Agora szomszédságában lévô Jászai Mari
Színházban figyelhetô meg a világítási hida-
kon. Ezekben a létesítményekben a járható
világítási hidak a munkavédelmi szakembe-
rek igényei szerint készültek el, tehát rop-
pant biztonságos a rajta néha elôforduló vi-
lágosítók számára, ugyanis a szigorú elôírá-
soknak megfelelôen a hidak térd magassá-
gában biztonsági okokból kibukás elleni kor-
lát van. Ez valóban nagyon remek, csak emi-
att ott nem lehet lámpákat világítási célból
felakasztani, vagy ha igen, akkor a lámpaál-

lítás súrolja a halált megvetô bátorság határ-
ait. Tehát ebben a házban a munkavédelmi
szakemberek figyelmetlensége vagy ha-
nyagsága miatt remek világítási hídrendszer
maradt, amirôl a színpadot szépen, egyenle-
tesen, vagy az elôadás szükségletei szerint
pontszerûen és ráadásul egyszerûen meg le-
het világítani. A függönyön belül is több
multifunkciós gépi mozgatású tartó kapott
helyet, ami akár a függöny vonalán belüli vi-
lágítási eszközöket is hordozhatja, és hor-
dozza is általában.
A világítás energiaellátását az épület több

pontján elhelyezett 63 A-s és 32 A-s csatlako-
zóaljzatok biztosítják. Ezekre az aljzatokra
csatlakozva tetszôleges összeállítású világítá-
si rendszert alakíthatunk ki. Mint már az írás
elején is említettem, a projekt mobil alapok-
ra épült, tehát a lámpapark is ennek szelle-
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A VÉRTES AGORÁJA

Színpadvilágítási rendszer
A Vértes Agorája, az ígéretes folytatás

Fényvezérlô az ADB Liberty 120 fényszabályozó pulttal és fejgépekkel



mében állt össze. A 24 db Scena 2000 PC, a
16 db Jameson 25–50° profil lámpa és a 80
db PAR 64-es fényvetô a hozzájuk társított
4 db 24 áramkörös erôsáramú fogadóval sze-
relt dimmer-rackkel széles körben, változatos
helyszíneken használható alapvilágítást ad az
Agora sokszínû kulturális mûsorainak. Ezt a
halogén lámpaparkot segíti, és használati ér-
tékét növeli 12 db DTS XR9 575W-os forgó-
fejes, spot robotlámpa. A két gobó és két
színtárcsás, multistep zoomos, írisszel és priz-
mával is felszerelt robotok nagyon jól hasz-
nálhatóak ebben a mobil környezetben. Sôt
a 12 darab már önálló látványvilág megte-
remtésére is alkalmas. Az Agora üzemeltetési
céljainak kiszolgálására szánt középkategóri-
ás tudású, ám az eddigi tapasztalatok alapján
rendkívül megbízható robotok az átadási ün-
nepségsorozaton is bizonyították magas
használati értéküket. Ezt a lámpamennyisé-
get nagyszámú és vegyes összeállítású kábel-
készlet szolgálja ki, amivel mind betáp oldal-
ról, mind fényvetô oldalról bárhová lehet vi-
lágítást biztosítani, természetesen egy ren-
dezvény keretein belül. 
A fények játékáért, vagyis a színpadvilágí-

tás mûködtetésért két teljesen azonos ADB
Liberty 120-as fényszabályzó pult a felelôs.
A kompakt kialakítású fénypultok külön-kü-
lön is és akár Master/client módba összekap-
csoltan is képesek akár a komplett lámpapar-
kot is kontrollálni. A pultokon futó ADB Hat-
hor szoftver a különbözô világítási igényeket
kívánó produkciókat azonos szinten, a fel-
használó kreativitását maximális mértékben
támogatva szolgálja ki. Lehet rockkoncert,
vagy akár színházi elôadás, a pult a két vég-
let között minden színpadi mûfaj egyedi vilá-

gítási elvárását képes maradéktalanul kiszol-
gálni.
A többféle funkció mobil kiszolgálása az

eszközök fokozott mechanikai védelmét
igényli, ezért az összes leszállított világítási
felszerelés utazásra felkészítetten, konténe-
rezve került átadásra. A konténerek kialakítá-
sa úgy történt, hogy a tárolók lehetôség sze-
rint minél egységesebb méretûek legyenek.
Egy kitelepülés alkalmával ugyanis sokkal
könnyebb azonos méretû ládákkal megpa-
kolni egy teherautót, mint legózni az eltérô
formájú és méretû dobozokkal. Fôleg, ha
azok a dobozok nem is üresek. 
Az átadás és az elsô beüzemelés a színház-

teremben történt. A felkészülés során apró
hiányosság derült ki, ugyanis a lelkes építôk
– bár kiváló épületet hoztak össze – a nézô-
tér szabályozható teremvilágításáról vala-
hogy mégis elfeledkezek. De ez nem jelen-
tett problémát a szóló „Altmanok” máris bi-

zonyították, bárhol, bármilyen körülmények
között képesek fényt biztosítani a nagyér-
demûnek. 
Az ünnepélyes átadási ceremónia a szoká-

sos protokoll szerint zajlott. Bejöttek, beszél-
tek, egy kis mûsor, majd ismét beszéd, majd
fogadás. Ez ismert sablon az átadások alkal-
mával. Az Agora teljes szcenikai rendszere je-
lesre vizsgázott. Ezt a tényt még az sem csor-
bította, hogy a technikai személyzet még
csak akkor ismerkedett a teljesen új és az ed-
digiekhez képest sokkal korszerûbb techniká-
val. 
Csak reménykedni tudunk abban, hogy a

jövôben is legalább ilyen felszereltségi szintû
létesítmények fognak a közmûvelôdés szol-
gálatába állni, biztosítva a vonzáskörzetük-
ben élôk kulturált szórakoztatását. 

Jerzsa Attila
Pelyhe és Tsa. Kft.
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Csákó Béla, a Pesti Magyar Színház szceni-
kusa, mûszaki vezetôje

1971 óta dolgozom ebben a színházépület-
ben, gépésztechnikusként, beosztott mûsza-
kiként kezdtem. 1977-ben végeztem el a
Színmûvészeti Fôiskola Felsôfokú Mûszaki
Vezetôképzô szakát. Mestereim Malonyai
Dezsô szí nházigazgató, Varga Mátyás, Csá-
nyi Árpád és Bakó József díszlettervezôk vol-
tak. 1980-ban színpadmester, 1988-ban
mûszaki vezetô lettem, 2000-tôl szcenikusi
beosztásom is van a mûszaki vezetôi mellett.
Amikor elkezdtem itt dolgozni, a Nemzeti

Színház mûködött az épületben, 2000-tôl
pedig Pesti Magyar Színházként üzemelünk.

A korábbi években a színháznak volt fômér-
nöke, akkor az épület mûszaki gondjaival a

fômérnök foglalkozott. Volt olyan idôszak is,
amely kb. egy évig tartott, amikor nekem
kellett ellátnom a hiányzó fômérnök feladat-
körét is. Jelenleg az épülettel kapcsolatos
mûszaki teendôket a logisztikai referens látja
el. Nekem maradt a színpad és a díszletgyár-
tás mûszaki feladatainak ellátása, valamint a
mûszaki dolgozók irányítása. 
A színpadi tárak összes létszáma huszon-

négy fô, a díszletgyártók tizenketten vannak.
Saját díszletgyártó mûhelyünk van, ami sze-
rencsés helyzetnek mondható, ennek na-
gyon örülök, mert sokkal könnyebb a kom-
munikáció, a gyártás során sokkal rugalma-
sabban tudunk alkalmazkodni a mûvészi igé-
nyekhez. A Miskolci úton levô mûhelyünk-
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GRATULÁLUNK

Akikre büszkék vagyunk
2013. március 15-én, a nemzeti ünnep alkalmából a köztársasági elnök megbízásából állami és mûvészi elismeréseket adtak át
a szakmájukban kiemelkedô munkát végzôknek. Nagy öröm szövetségünk számára, hogy a színházak mûszaki területén végzett
kimagasló tevékenységük elismeréseként – elsô alkalommal – négy színházi mûszaki vezetô és egy hangtárvezetô is a kitünte-
tettek között van. Ez szakmánk egyre növekvô megbecsülését jelenti!

Ebbôl az alkalomból beszélgettünk kitüntetett kollégáinkkal:

A kitüntetettek nemzeti ünnepünk alkalmából: 

Magyar Érdemrend Tisztikereszt (polgári tagozat)
Götz Béla, a Madách Színház Jászai Mari-díjas díszlettervezô szcenikusa.
(A 70. születésnapja alkalmából vele készült riportot a Színpad 2010. 2. számában olvashattuk.)

Magyar Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat)
Csákó Béla, a Pesti Magyar Színház szcenikusa, mûszaki vezetô,
Kiss István, a Hagyományok Háza – Magyar Állami Népi Együttes mûszaki vezetôje,
Kövesy Károly Tibor, a Radnóti Miklós Színház mûszaki vezetôje,
Rákosa Tibor, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház mûszaki vezetôje,

Magyar Bronz Érdemkereszt (polgári tagozat)
Hunyadi Sándor, a Vígszínház hangtechnikusa,

Érdemes Mûvész
Erkel László – Kentaur Jászai Mari-díjas díszlet- és jelmeztervezô.
(A vele készült riportokat a Színpad 2005. 2. és 2007. 2. számaiban olvashattuk.)

Jászai Mari-díj 
Cselényi Nóra, a kaposvári Csiky Gergely Színház jelmeztervezôje. 

Blattner Géza-díjat kapott 
Grosschmid Erik díszlet-, báb- és jelmeztervezô szcenikus



ben dolgoznak az asztalosok, lakatosok, fes-
tôk. Szcenikai feladatom, hogy az új bemuta-
tó díszletterveit átnézzük a tervezôvel együtt,
megbeszéljük, hogyan lehet kivitelezni a ter-
vet. Amikor megszületik a terv, valamint a
költségvetés elfogadása, elindul a díszlet-
gyártás. A gyártási folyamat felügyelete, a
felmerülô problémák megszüntetése, megol-
dása a legapróbb részletekig képezi a napi
feladataim egy részét. Ez évadonként három
nagy színpadi és három Sinkovits-színpadi
bemutató díszleteinek elkészítését jelenti.
A feladataim másik része a napi elôadások

és próbák mûszaki biztosítása, a nagy színpa-
don és a stúdióban is, valamint a Színiakadé-
mia technikai igényeinek kiszolgálása és az
esetlegesen megrongálódott díszletek kijaví-
tása. A saját díszletgyártásnak adódik egy
olyan elônye is, hogy a gyártási folyamatnál
figyelembe lehet venni az adott díszlet szál-
líthatóságát, tárolásának szempontjait. Saj-
nos a színpadon túl sok díszletet nem tudunk
tárolni, a színházzal szemben levô házban
bérelünk egy kisebb helyiséget, ahol egy elô -
adás díszleteit tudjuk elhelyezni, az összes
többi díszletünket az Izabella utcában levô
nagy konténerekben tartjuk, vagy a Colum-
bus utcai raktárba szállítjuk.  
Ezekkel a napi feladatokkal szinte észrevét-

lenül telt el a negyvenkét év, amit a színház-
nál töltöttem. A 2013-as év két nagy megle-
petést is okozott számomra, mert az állami
kitüntetés mellett a színházi világnap alkal-
mából a Veszprémi Petôfi Színházban a
MASZK Országos Színészegyesület díjkiosztó
gálamûsorán megkaptam a Kállai Ferenc-
életmûdíjat is. Mindkettô nagy öröm és
megtiszteltetés volt számomra.

Kiss István, a Hagyományok Háza – Ma-
gyar Állami Népi Együttes mûszaki vezetôje

Nagyon messzirôl indultam, bányaelektro-la-
katosként érettségiztem Kazincbarcikán
1969-ben. Már középiskolás koromban is
foglalkoztatott a mûvészet technikai kiszol-
gálása, az iskolarádió stúdiójában tevékeny-
kedtem. Ezután Székesfehérváron rádió-tv
mûszerészszakmát tanultam, és a Videoton
rádiófejlesztési osztályán dolgoztam, egé-
szen addig, amíg be nem hívtak katonának.
A katonaságnál is a szakmámnál maradtam,
a lokátor felderítôknél voltam mûszerész. Egy
katonatársam, aki a József Attila Színházban
világosítóként dolgozott, terelte a figyelmem
a színház érdekes világára. Abban az idôben
elôszeretettel hívták a katonákat színházba,
amire mindig jelentkeztem, így ismerkedtem
meg a budapesti színházi élettel. Leszerelés
után felvettek világosítónak a József Attila

Színházba. A késôbbiek során a hangtárba
kerültem, és a hangtár vezetôje lettem.
Nagyon szép emlékeim vannak a József At-

tila Színházról. Abban az idôben, Fodor Imre
vezetése alatt, Budapest népszerû színháza
lett. Ez volt az az idôszak, amikor „rehabilitá-

ciós színházként” olyan neves színészek ját-
szottak, akik 56-os tevékenységük miatt itt
kezdhették újra a pályájukat. A színház nép-
szerûségéhez nagyban hozzájárult, hogy
musicaleket kezdett játszani, elsôként a bu-
dapesti színházak közül. Minden évben be-
mutatásra került egy-egy zenés darab, így
töltöttem el három évet a színházban.
Tudomásomra jutott, hogy a Budapest

Táncegyüttes mûszaki vezetôt keres, jelent-
keztem, és 1976-ban felvettek. Azonnal a
mély vízbe kerültem, az együttes éppen ak-
kor egy vietnami turnéra indult, ez közvetle-
nül a vietnami háború vége után történt,
több nehézséggel járó izgalmas kaland volt.
Nem bántam meg, hogy váltottam, hiszen a
késôbbiek során is sokat utazott az együttes.
Bejártuk szinte az egész világot: jártunk az
Egyesült Államokban, Kubában, Európa or-
szágaiban, majd Kínában, Észak- és Dél-Kore-
ában, Venezuelában, Mexikóban, Kanadá-
ban. Természetesen a hazai tájakat is bejár-
tuk, az ország szinte minden mûvelôdési há-
zában felléptünk. Ebben az idôszakban vé-
geztem el a Színmûvészeti Egyetem Felsôfo-
kú Mûszaki Vezetôképzô szakán a Szcenikus
és Mûszaki Vezetô szakot. Mestereim
Schmidt János a Magyar SzínházTechnikai
Szövetség tiszteletbeli elnöke, és Óvári Gyô-
zô a Vígszínház néhai fômérnöke voltak.
1987-ben hívtak át az Állami Népi Együt-

teshez. Elôször szcenikusként, majd mûszaki
felügyelôként dolgoztam, egészen 2001-ig,
amikor a Hagyományok Háza megalakult, és
itt mûszaki vezetô beosztásba kerültem. Idô-
közben Tûz- és Munkavédelmi képesítést is
szereztem. Így a szcenikai feladatok mellett a
biztonságtechnikai munkakört is ellátom.
A Nemzeti Közmûvelôdési és Közgyûjtemé-

nyi Intézet szervezésében mûvelôdési intéz-
mények vezetôi részére tartok „mûvelôdési
intézmények biztonságtechnikája” címû kur-
zusokat.
2002-ben, a MÜPA építésének idején úgy

tervezték, hogy a Hagyományok Háza is eb-
be az épületbe költözik. Erre a célra készült a
mai Fesztivál Színház-terem, amelynek szak-
mai követelményeit Szabó-Jilek Ivánnal
együtt alakítottuk ki. Kétévi szakmai mun-
kánk ment rá a színpadtechnikai, mûszaki
tervezésre. Azonban a Hagyományok Háza
mégsem költözött be a MÜPA-ba, amit –
azóta is – nagyon sajnálok, mert olyan tech-
nikai felszereltséget, mûszaki körülményeket
a Budai Vigadó épületében nem tudunk biz-
tosítani.
1974-tôl vagyok tagja az Optikai, Akuszti-

kai, Film- és Színháztechnikai Tudományos
Egyesületnek, 1993-tól a Színháztechnikai
Szakosztály titkáraként tevékenykedtem.
Tagja vagyok az OISTAT-nak is (Szcenikusok,
Színháztechnikusok és Színházépítészek
Nemzetközi Szervezete). 2004-ben alapító
tagja lettem a Magyar SzínházTechnikai Szö-
vetségnek, amelynek 2011-ig az elnöke vol-
tam. Jelenleg elnökségi tagként hasznosítom
magam. 
A kitüntetésemnek, természetesen, na-

gyon örültem, és nem csak az én negyven -
éves szakmai tevékenységem elismerésének
tekintem, hanem a színházi mûszaki munka
megbecsülésének is.

Kövesy Károly Tibor, a Radnóti Miklós
Színház mûszaki vezetôje

1974-ben kezdtem el dolgozni – kisebb
megszakításokkal – a Körös Vidéki Vízügyi
Igazgatóságnál mint üzemvezetô, ekkor Bé-
késcsabán éltünk. 1986-ban Budapestre köl-

töztünk, és a Hídépítô Vállalat egyik leányvál-
lalatánál kaptam munkát. A metróépítkezés-
nél üzemvezetô-helyettes lettem. Ezután két
évig egy kisszövetkezetnél voltam építésve-
zetô. 1989-ben a Margitszigeti Szabadtéri
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Színpadnál mûszaki vezetôt kerestek, bead-
tam a pályázatomat, és engem választottak.
Így tettem be a lábamat, nem nézôként, elô -
ször színházba. Ebben az idôben a margitszi-
geti színpad, a Budai Parkszínpad, a Város-
majori Színpad és a Hilton Szálló Dominiká-
nus Udvara tartozott egy igazgatósághoz. Ez
azt jelentette, hogy ha mind a négy játszási
helyen volt elôadás, akkor egy este közel
7000 nézô ült ezeken a nézôtereken. Min-
dennek a mûszaki háttere és a gondnoki fel-
adatok is az én hatáskörömbe tartozott.
1992-ig dolgoztam a Budapesti Mûvészeti
Hetek és Szabadtéri Színpadok Igazgatósá-
gán. Innen a Budapesti Kamara Színházhoz
kerültem, és itt dolgoztam 1994-ig. Amikor
az Új Színház megalakult, akkor oda men-
tem, és ott színpadmester, színpadi felügye-
lô, mûszaki vezetô voltam. 1996-ban egy
nyári évadra visszamentem a Szabadtér Szín-
házhoz, és 1997-tôl a mai napig a Radnóti
Miklós Színháznál dolgozom.
Fiatalkoromban úgy gondoltam, hogy

többet tanulhatok abból, ha gyakran me-
gyek új helyre dolgozni. Más körülmények
között, új helyzetekben, újabb kollégákkal,
több tapasztalatot szerezhetek. De ahogyan
teltek az évek, úgy látszik, hogy megnyugod-
tam, mert már tizenhat éve egy helyen dol-
gozom. A színházunknál 29 fô az állandó
mûszaki létszám, de ha az elôadás megkíván-
ja, akkor kisegítôkkel is dolgozunk. Ezt a cso-
portot vezetem, és velük közösen kell megol-
danunk az elôadások kiszolgálását, a teljes
színházi üzemet, az épület mûszaki ellátását,
ami különösen nehéz feladat, mert a színhá-
zunk öt szomszédos épületbe van beágya-
zódva.
A kitüntetésemnek nagyon örültem, és azt

gondolom, hogy nagyon sok színházi mû -
szaki vezetô megérdemelné. Most éppen
rám került a sor, de remélem, hogy egyre
többen leszünk majd. Ez a kitüntetés a kollé-
gáim munkáját is dicséri. Egy hasonlattal
tudnám érzékeltetni ezt a helyzetet: Gyôztes
csata után nem a sereget tüntetik ki, hanem
a tábornokot, de a tábornok kitüntetése a se-
regnek is szól.

Rákosa Tibor, a zalaegerszegi Hevesi Sán-
dor Színház mûszaki vezetôje.

Színházi tevékenységét rögtön az érettségi el-
végzése után, 1982-ben kezdte a zalaegersze-
gi Hevesi Sándor Színházban, amely idén ün-
nepelte fennállásának 30. évfordulóját. Alapí-
tó tagja a színháznak. 1982–88-ig kellékes-
ként, majd ügyelôként dolgozott. 1997-ben
felkérték a színház mûszaki vezetôi posztjára,
melyet azóta is magas színvonalon lát el. Rá-

kosa Tibor a budapesti Színház és Filmmûvé-
szeti Egyetemen 2001-ben szerzett diplomát
színházi mûszaki vezetô, szcenikus szakon. 

Mint a színház mûszaki vezetôjére, sokrétû
feladat hárul rá, szervezi a színház mûszaki
életét, irányította a zalaegerszegi színház bel-
sô felújítási munkálatait. 
1999–2000-ben a Hevesi Sándor Színház

színpadának és nézôterének felújítási munká-
latai folytak – amelynek sikeréhez nagyban
hozzájárult az ô színházi és mûszaki hozzáér-
tése – miközben ezalatt a párhuzamosan zaj-
ló elôadások mûszaki feltételeit is biztosítani
kellett. 
Többéves színházi és mûszaki tapasztalatá-

ra alapozva pár évvel késôbb mûszaki szakér-
tônek kérték fel a Lendvai Színház építkezési
munkálatainak befejezése után a szlovén
színház belsô mûszaki paramétereinek kidol-
gozására. A színház mûszaki vezetôjeként irá-
nyítása alá tartozik a színházi mûszaki szak-
embereinek nagy létszámú stábja: színpadi
díszítôk, kellékesek, hangosítók, világosítók,
szabók, fodrászok, öltöztetôk, jelmeztár és a
teljes gondnokság – több mint 60 ember.
A velük való közvetlen vezetôi és emberi kap-
csolat nagyban meghatározza a színházban
a készülô produkciók pontos és nyugodt
mûszaki kiszolgálását.
Zalaegerszegen a színházi és mûszaki,

díszletmegvalósítási tapasztalatára alapozva
az évek során számos városi kulturális ren-
dezvény lebonyolításában vett részt alkotó-
ként. 

Hunyadi Sándor, a Vígszínház hangtechni-
kusa

Debrecenben nôttem fel, zenei pályáról ke-
rültem a színházhoz, elôször zenei stúdióban
dolgoztam. Amikor Budapestre költöztem, a

filmgyárba mentem, ahol mindenes voltam:
világosító, sofôr, vagy éppen videotechnikus.
Nagyjából két év után átmentem egy pop-
szakmában dolgozó hangosítócéghez. Zene-
karokkal jártam az országot, koncerteket ke-
vertem. Így kerültem a Kapolcsi Mûvészetek
Völgye Fesztiválra, ahol megismerkedtem a
Vígszínház egyik hangmérnökével, Hajdu
Gáborral, aki javasolta, hogy próbáljam ki a
színházi munkát. Ez 1994-ben történt, azóta
vagyok a Vígszínház tagja.  
Az elsô produkció, amelyben részt vettem,

a Marton László rendezte Macbeth címû elô -
adás volt, ez azóta is meghatározó élmé-
nyem. A pályán eltöltött közel húsz év alatt
sokat változott a technika, és ezzel párhuza-
mosan a feladatom is. Ma már egy elôadás-
hoz elengedhetetlen olyan szoftvereket hasz-
nálni, amelyekkel zenei vágásokat, hangef-
fekteket, zenei felvételeket rögzítünk, digitá-
lis keverôpultot használva, amit számtalan
egyéb berendezés egészít ki.
Szeretem a technikát, mindent megteszek,

hogy naprakész legyek a legújabb hangtech-
nikai eszközökkel kapcsolatban. Szerencsés-
nek tartom magam, mert a munkám egyben
a hobbim is. Izgatnak a kihívások, és érdekel
minden, ami hanggal kapcsolatos, sokszor
városban, erdôben hangeffekteket gyûjtök.
Örülök, hogy évrôl évre megkeresnek a

MOME animáció szakos hallgatói, hogy a
vizsgafilmjük hangját készítsem el. Szeretem

az animációt, ahol a hang nagyon meghatá-
rozó, mert nagy szabadságot, számos kreatív
lehetôséget ad. Ilyen feladatot kaptam a
Nyócker címû egész estés animációs filmben,
melyet Gauder Áron rendezett. Nagy munka
volt és nagy élmény, örülök, hogy részt ve-
hettem benne. A film több nemzetközi díjat
is kapott. 
Több filmben is dolgoztam, például: Máz-

li; rendezô: Keményffy Tamás, Zuhanórepü-
lés; rendezô: Novák Erik, Papírrepülôk; rende-
zô: Szabó Simon. Ez utóbbi igazi kihívás volt
számomra, mert már a forgatási körülmé-
nyek is feladták a leckét, az utómunka és a
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végleges keverés is az én feladatom lett, ter-
mészetesen a rendezôvel folyamatosan
egyeztetve. 
Dolgoztam rádióban, ahol éjszakai zenei

mûsort szerkesztetünk. Évek óta dolgozom
Bordos Zsolttal, (3D artist) aki elképesztô
fényfestéseket hoz létre különbözô épületek
homlokzatán szerte a világban. Örülök, hogy
sound designerként mindig rám gondol.
Szeretem a színházi munkámat, mert a

„jelenben” dolgozom, és a színészekkel
együtt élem át az elôadás minden pillanatát.
Nagyon sok érdekes és izgalmas feladatot
bíztak rám a Vígszínházban, amiért hálás va-
gyok, mert ezek a feladatok vittek elôrébb, és
tették lehetôvé, hogy minél sokoldalúbban
ismerjem meg a szakmámat. Több elôadás-
nak lehettem a zenei szerkesztôje (Leenen
szépe, Diszkó disznók, Othello), készíthettem
zenekari hangfelvételt a Pán Péter elôadás-
hoz, több alkalommal dolgozhattam már
együtt Presser Gáborral (Maszat-hegy zenei
felvétel, Rómeó és Júlia zenei felvétel), és es-
térôl estére keverhetek nagy zenekart a He-
gedûs a háztetôn elôadáson.
Legutóbbi munkám az Átutazók, melyet

Eszenyi Enikô rendezett. Nagyon izgalmas
feladat volt, mert nemcsak mint hangtervezô
vettem részt a produkcióban, hanem a zene-
szerzô Furák Péter mellett mint zenei munka-
társ is dolgoztam. Próbáról próbára írta Fu-
rák Péter a zenéket, amiket éjjelente hang-
szereltünk és kevertünk, hogy a másnapi pró-
bán már az új zenét használhassuk. Fárasztó,
de jó munka volt. 
Ezúton is szeretném megköszönni Eszenyi
Enikônek, hogy fölterjesztett a Magyar bronz
érdemkereszt kitüntetésre. Jó érzés, hogy el-
ismerik a munkámat. 

Cselényi Nóra, a kaposvári Csiky Gergely
Színház jelmeztervezôje

A miskolci születésû Cselényi Nóra ze-
nemûvészeti konzervatóriumot végzett
1974-ben. 1973–75-ben a miskolci Manézs
Színház tagja volt. 1975-ben szerzôdött a ka-
posvári Csiky Gergely Színházhoz színésznô-
nek. 
A késôbbiekben bontakozott ki tehetsége

a színielôadások megjelenítésének egy másik
területén. Jelmeztervei a mostani évadban
hat színházban is láthatók. Társulatánál a
Tündér Lala és a Holnemvoltfa gyermekelô -
adásokhoz, valamint az Otelló Gyulaházán
produkcióhoz tervezett jelmezeket. 

(Cselényi Nórával készült riportunkat a kö-
vetkezô számban olvashatják.)

Grosschmid Erik díszlet-, báb- és jelmez-
tervezô szcenikus

Ötvösnek tanult, a bábos szakmába véletle-
nül került. Mivel éppen nem volt munkahe-
lye, bekopogott egy bábszínházhoz, és fel-
vették. Olyan munkahelyre vágyott, ahol
nincs megkötve a keze, sokféle anyaggal dol-

gozhat, és jól felszerelt a mûhely. 1996-ban
az Odüsszeia címû produkcióba csöppent
bele. Akkor még semmit sem tudott a szak-
máról, de hamar beletanult. 
1997-ben kapott elôször önálló tervezési

feladatot. A mesterségbeli tudását számos
darabban volt alkalma kipróbálni, alkalmaz-
ni. Tervezései során szívesen alkalmaz külön-
féle anyagokat, kedveli a fát, a bôrt, a textilt
vagy a papírt, és nem riad vissza a bonyolul-
tabb technikai megoldásoktól. Precízen dol-
gozza ki a bábjait. Sokrétû a munkássága,
szívesen tervez hangszert, jelmezt és díszle-
tet is, de minden munkája a bábszínház kö-
rül forog. 

A díjazottaknak gratulálunk, további mun-
kájukhoz jó egészséget és sok sikert kíván a

Szerkesztôség
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Megnyílt a

Budapest
Music
Center
A BMC új épülete

BUDAPEST MUSIC CENTER Gôz László harsonamûvész már 1996-ban
megalapította a Budapest Music Center
magyar kortárs, klasszikus és dzsesszzenei
információs központot. Az intézmény igazi
otthona azonban csak 2013. március 23-
án nyílt meg a ferencvárosi Mátyás utcá-
ban. Egy régi bérház felújításával remek
multifunkcionális épület született 150 fôs
dzsesszklub-étteremmel, 350 fôs koncert-
teremmel, öltözôkkel, hangstúdiókkal.
A házban kapott helyet a Nemzetközi Eöt-
vös Intézet, a zenei könyvtár, amely kama-
rakoncertek és elôadások megtartására is
alkalmas. Gôz László, az ötletgazda-igaz-
gató fôként a saját vagyonából és hitelbôl,
illetve kormányzati támogatásból – 2,5
milliárd forintból – építette meg az új kö-
zösségi teret.



Budapest egyik legjobb helyén nyílt meg a
BMC a Ferencvárosban: 50 méterre van a
Duna, a Nagycsarnok, a CET, a Corvinus
Egyetem, közel a Ráday utca, a MÜPA, tíz
percre van a mûszaki, a jogi és a bölcsész-
egyetem is. Ez a terület Budapest új kulturá-
lis negyede, amelynek egy csendes kis sarok-
épületében fog mûködni. Az intézmény ren-
geteg koncerttel, kurzussal, jazzklubbal,
könyvtárral és egy jó étteremmel színesíti a
kerület és a fôváros kulturális életét. Megszü-
letésének története is lenyûgözô!

Az alapító és építtetô 
A Budapest Music Center alapítója Gôz László
harsonamûvész, tanár, még abban az iskolá-
ban kezdte zenei tanulmányait, amelyben ma-
ga Kodály Zoltán igazgatott. Elvégezte a Bar-
tók Béla Konzervatórium jazz és klasszikus sza-
kát, harsonamûvész- és tanári diplomáját
1978-ban vehette át a Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Fôiskolán. Több mint harminc évig a Ze-
neakadémia jazz tanszakán tanított zenetörté-
netet, szolfézst és harsonaimprovizációt.
Alapító tagja a 180-as Csoportnak, amely-

lyel 1979 és 89 között egész Európát bejárva
több száz koncerten és stúdiófelvételen sze-
repelt. Jazzmuzsikusként számos produkció-
ban közremûködött.
1996-ban alapította meg a Budapest Mu-

sic Centert (BMC). Olyan zenei információs
központ kialakítása volt a célja, amely ösz-
szegyûjti és nemzetközi viszonylatban is hoz-
záférhetôvé teszi a magyar klasszikus és jazz-
zenészek, valamint a magyar kortárs zeneda-
rabok adatait.
BMC Records néven 1998-ban független

lemezkiadót alapított, kortárs, klasszikus és
jazzalbumait a nemzetközi szakma komoly
díjakkal értékelte. 

A Budapesti Music Center
létrejötte
A BMC feladatai és tevékenysége 17 éve for-
málódik. Kezdetben zenei információs köz-
pont létrehozása volt az alapító célja. Majd
ezt követte a klasszikus kortárs lemezkiadás,
létrehozták a lemezek nemzetközi terjesztô
hálózatát. (1996 óta több mint félmillió ma-
gyar klasszikus, kortárs és jazzlemezt adtak
el.) Késôbb a koncertszervezés mellett létre-
jött egy zenei könyvtár. (17 év alatt 10 ezer
magyar kortárs mûvet sikerült a legrészlete-
sebb adatokkal katalogizálni.) A BMC köz-
szolgálati tevékenységeit a rendezvények
szervezésébôl támogatták. (A Nemzeti Vág-
tán kívül több száz jól jövedelmezô céges
rendezvényt bonyolítottak le.)
A tevékenységük bôvülésével egyre több

helyiséget kellett bérelniük a Ferencváros-

ban, és nagyjából kialakult, hogy mire lenne
szükség egy ilyen sokrétû mûködéshez és
szerteágazó tartalomhoz. „Rendezvényeink
számának és a terembérleti költségeknek a
növekedése miatt úgy döntöttünk, egy olyan
házat építünk, amely a céges események
mellett komolyzenei és jazzkoncerteket is be
tud fogadni, ahol lemez- és koncertfelvétele-
ket is készíthetünk. Azt mondhatjuk, hogy az
elmúlt 17 évet és az életem azt megelôzô
20-25 évét tükrözi a ház tartalma, amelynek
összeállításánál nagy segítséget jelentett a
zenész és rendezvényszervezôi tapasztala-
tom. Több száz koncerten, felvételen játszot-

tam, tisztában voltam ezzel a világgal, és ott-
honosan mozogtam benne. Emellett persze
a BMC már indulásától kezdve igényelt egy-
fajta üzleti gondolkodást is” – mondja Gôz
László igazgató.
Az új otthon története 2006-ban, a lepusz-

tult ingatlan megvételével vette kezdetét. Az
elejétôl kezdve fontosnak tartották, hogy a
tartalomhoz igazítsák a házat, és ne a házhoz
a tartalmat. A tervek az Art1st Design Stúdió -
ban készültek, melyben építész lánya, Gôz
Dorottya is dolgozik. Az engedélyes terv
2008 szeptemberére elkészült. A kitörô vál-
ság miatt azonban a hitelezô bank visszalé-
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pett. Ez – ma már – szerencsének mondható,
mivel így több idô jutott a részletek átgon-
dolására és kidolgozására. A megrendelô
pontosan tudta, mit szeretne, mekkora ajtó
kell egy zongorának, hol tud gyakorolni egy
zenész, mit kell sugallnia, és hogyan kell
„szólnia” egy koncertteremnek. A belsô tar-
talom meghatározására egy helyiséglistát ír-
tak, hogy mi hiányzik, mire lenne szüksé-
günk, aztán ezt közel két éven keresztül bô-
vítették, módosítgatták. Ezeknek az informá-
cióknak a birtokában dolgoztak a tervezôk is.
A különbözô funkciók elvárásainak összefésü-
lése egyértelmûen az építészek dolga volt.

Az építkezés
A kiérlelt tervek megszülettek, csak a meg-
építés volt hátra. Amikor megvették a lerob-
bant épületet, akkor kezdôdött el a szom-
szédban a közgazdasági egyetem új épületé-
nek az építkezése. Kézenfekvô lett volna
ugyanazzal a kivitelezôvel a két építkezést
egy idôben, gazdaságosan lebonyolítani. Ez
sok szempontból jelentett volna könnyebb-
séget. A közgáz épületét a Market Zrt. épí-
tette, ezért Gôz László megkereste a cég ve-
zérigazgatóját, Scheer Sándort ebben az
ügyben, akinek tetszett az ötlet, azonban
közbeszólt a válság. Az egyetemi épületet

2009-ben adták át, a BMC épületének felújí-
tása azonban csúszott. „Sanyi mindig hitt
bennem, ha fel akartam adni, tartotta ben-
nem a lelket, komoly elkötelezettséggel csi-
nálták végig az építkezést. Ritka dolog, hogy
a kivitelezô együtt harcol a megrendelôvel,
hogy olcsóbban építkezzen, sokat köszönhe-
tünk nekik” – nyilatkozta az építtetô.

Az új otthon 
Az építtetô tapasztalata, sokrétû érdeklôdése
és határozott tulajdonosi szemlélete adja a
magyarázatot a ház belsô, rendkívül tömör
és gazdaságos térszervezésére. Az épület
minden zuga akár két-három funkcióra is
használható.
A korábban megvásárolt régi bérház felújí-

tásával remek multifunkcionális épületet szü-
letett 150 fôs jazzklub-étteremmel, 350 fôs
koncertteremmel, öltözôkkel, stúdiókkal.
A házban kapott helyet a Nemzetközi Eötvös
Intézet, az általuk szervezett továbbképzô
kurzusok résztvevôinek vendégszobáival, a
zenei könyvtár, amely egyben kamarakon -
certek és elôadások megtartására is alkalmas.
Miután az építtetô és a tulajdonos azonos,

pontosan ismerték igényeiket és elvárásaikat,
amikhez igazították a tereket, senki másnak
nem kellett megfelelniük. Saját magukra ala-
kíthatták az épületet, az adott funkciók köve-
telményei hozták létre a térkapcsolatokat. Az
építészek tökéletesen átérezték a feladatot,
az épületnek így ôk is szellemi tulajdonosai
lettek. Együtt élték át az alkotás izgalmas él-
ményét.
Az épület egyik részét a közönség használ-

ja, itt élményszerû terek voltak szükségesek,
míg a kiszolgáló részek rejtve maradnak. Az
új BMC-épület sem külsôségekben, sem be-
lül nem követ divatos trendeket, rendkívül
tiszta képletekkel dolgozik, átláthatósága, te-
rei, belsô anyagai azonnal szerethetôek,
akusztikája európai mércével is a legjobbak
között van.

A projekt finanszírozása
A Mátyás utcában teljesen elkészült ház, ka-
matok nélkül – beleértve a telek árát – 2,5
milliárd forint körül van, melynek 80 százalé-
ka magántôke (önrész és hitel), 20 százaléka
kormányzati támogatás. A létesítmény befe-
jezéséhez nagyban hozzájárult az, hogy egy
2006-ban megpályázott, majd megítélt, de a
késôbbiekben máshova csoportosított 500
millió forintos EU-s támogatást a mostani
kormányzat tavaly októberben – miniszterel-
nöki döntéssel – kipótolt számukra. 
„A 120 éves, építészetileg megbecsülésre

érdemes lakóház átalakítása 2007-ben kez-
dôdött. Az önrészen felül, az építkezéshez
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bankkölcsönre volt szükségünk. A tárgyalá-
sok egészen addig jól haladtak, amíg el nem
ért bennünket a gazdasági válság. Az ingat-
lanra, illetékre, adókra, elôkészítésre, tervek-
re, ôrzésre és egyebekre elköltött pénz így
évekig haszontalanul állt a beruházásban,
miközben mi több banknál is próbálkoztunk
hitelt szerezni” – hangsúlyozta az alapító.
Végül 2011-ben, az egyik nagybank haj-

landó volt hitelt nyújtani, és így 2012 január-
jában elkezdôdhetett a BMC Zenei Központ
4000 négyzetméteres épületének átalakítása.
A hitel visszafizetése 10 évig tart, ami csak-
nem 10 millió forint havi törlesztést jelent.
Az ötszázmillió forintos kormányzati támo-

gatás tette lehetôvé, hogy a BMC Zenei Köz-
pont magas színvonalú hang-, világítás-, szín-
pad- és konferenciatechnikával legyen felsze-
relve, különleges akusztikai burkolatok készül-
jenek, digitális és analóg hangstúdiókat sze-
reljenek fel. A Zeneakadémia egy koncertzon-
gorát ajándékozott az új intézménynek.
A BMC elôzô életét is beleszámolva, jóval

több érték befektetésérôl van szó, de ez már
a múlt. Hiszen egy százezres állományszámú
könyvtárral, egy jól mûködô zenei informáci-
ós központtal, egy sok sikert elért lemezkia-
dóval költöztek be az új házba. A beruházás
révén az eddigi 16 munkahely megtartása
mellett 25 új munkahelyet is teremtettek.

A BMC mûködése
A projekt megszületett, és most kezdôdik az
élete. A ház mûködési és programköltsége
havonta közel 20 millió forintra becsülhetô.
A kölcsöntörlesztéshez és a mûködés biztosí-
tásához évente 350-400 millió forint bevétel-
re van szükség. A BMC eddigi tevékenysége
is rengeteg pénzbe került, amit a külsô mun-
kákkal finanszíroztak, és ezek nyereségéibôl
tudták a könyvtárat, a lemezkiadást, az infor-
mációs központot támogatni. Számítanak ál-
lami támogatásra is a kulturális mûködéshez.
Ami az új létesítmény profilját illeti, a ház

annyira sokrétû, hogy nem tud egy-egy
mûfaj vagy stílus elfedni semmit. A popze-
nén kívül minden mûfaj otthonra találhat –
jazz, klasszikus, kortárs zene, népzene, kép-
zômûvészeti kiállítás, sôt akár zenés színházi
produkció. A BMC 350 fôs terme kifejezetten
kamarazenei összeállítások számára épült.
Egyenes padló emelhetô színpaddal, nagy
belmagassággal és a kamarazene számára
ideális akusztikával. Valójában ez a város elsô
épített kamaraterme.
„De nem minden a pénz. Számos zenész,

zeneszerzô és barát adta a hitet, hogy ezt vé-
gig kell csinálnunk. Rendkívül sokat köszön-
hetek az újonnan nyíló ház személyes és szel-
lemi támogatóinak: a Ligeti, Kurtág és Eötvös

családnak. A Kurtág család létrehozott egy
közhasznú alapítványt Music Forum néven, a
ház belsô életének a támogatására. Eötvös
Péter Intézete hozzánk költözött, ami na-
gyon fontos számunkra, hiszen az intézeten
keresztül a nemzetközi zenei élethez kapcso-
lódhatunk” – nyilatkozta Gôz László.

A Nemzetközi Eötvös Intézet mûködésé-
hez, a professzoroknak, növendékeknek és a
fellépô zenészeknek 12 vendégszoba áll ren-
delkezésére. A tantermek, rendezvénytermek
alkalmasak többhetes nemzetközi zenei kur-
zusok, szakmai események, összejövetelek le-
bonyolítására. 

„Arra is gondom volt – mondja Gôz László
–, hogy a BMC – a privát pénzbôl létrehozott
nemzetközi kezdeményezésekhez hasonlóan
– hosszú távon fennmaradjon. Rendelkeztem
arról, hogy az épület funkcióját ne lehessen
megváltoztatni, mindenkor a magyar zene
egyik központja legyen.”
A bô egy év alatt – példamutató módon –

felépült létesítmény remélhetôleg sok örö-
met jelent majd a zene rajongóinak! A ma-
gánberuházásban épült, közszolgálati kultu-
rális feladatokat teljesítô létesítmény párját
ritkítja. Elmondható, történelmi tett, amit
Gôz László véghezvitt ezzel a beruházással. 
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A Ferencváros szívében, a Mátyás utca és az
Imre utca sarkán 2013. március 23-án nyitot-
ta meg kapuit a Budapest Music Center. Az
átalakított, több mint 100 éves épület az
1996 óta mûködô BMC új otthona, a cég ed-
digi számos tevékenységi köre újabb funkci-
ókkal és helyszínekkel bôvült.
Az 1890-ben épült, egyemeletes, eklekti-

kus stílusú lakóház alsó, utcára nyíló helyisé-
geiben nagykereskedések voltak. A háború
alatt az épületet orosz katonai szállássá alakí-
tották át, késôbb az egykori kereskedések he-
lyén is lakásokat alakítottak ki.
Az épületnek mûemléki védettsége nincs.

Utcai homlokzatának osztását az évek során
nem alakították át. Az épület hagyományos
szerkezeti rendszerû, a középsô udvart körül-
vevô egy- illetve kéttraktusos szárnyak teljes
egészében alápincézettek voltak, földszint,
emelet, padlás szintekkel. Az egykori lakóház
a 2000-es évek elejére már nagyon lepusztult
állapotban volt, ezért az átalakítás során a fa-
lakig kellett lecsupaszítani a szerkezetet,
hogy 2013-ban középületként születhessen
újjá. Az eredeti szerkezetbôl a külsô falakat,
az udvarra nézô belsô falakat és 2 dongabol-
tozatos födémrészt ôriztünk meg.
A BMC széles körû zenei tevékenysége mi-

att a ház funkciója is összetett és sokoldalú.
A pincébe és a földszintre kerültek a nagykö-
zönség számára nyitott, tömegeket vonzó
funkciók: a jazzklub, ami nappal kávézóként

és étteremként is mûködik, illetve a mintegy
300 m2-es koncertterem. 
A koncertterem az egykori udvarban kapott

helyet, a hozzá tartozó elôtér az Imre utcáig
fut ki, és befordul a Mátyás utcai homlokzatra
is. A teremben az egykori udvar jellegét meg-
ôrizve a két hosszanti oldalon egymás fölé he-
lyezett tetôablakok sora fut végig, biztosítva a
természetes megvilágítást, de az ablakok

gombnyomásra besötétíthetôk. A két hosszan-
ti falon megôriztük a lecsupaszított vegyes fa-
lazatot, amely nemcsak látványában, hanem
akusztikailag is egyedülállóvá tette a koncert-
termet. A színpad mögötti hátsó fal hangtere-
lô falként mûködik, csíkos burkolata kicsit más-
képpen visszaköszön a jazzklub színpada mö-
götti falon. A koncertteremhez tartozó páholy
tömege a 4 eredeti nyílásban kialakított bejárat
fölé nyúlik. A hosszanti falak mentén a tölgy
padlóburkolat ferdén befordul, ezzel a terem
szinte hajóként lebeg a térben.
A jazzklub a Mátyás utcai fronton helyezke-

dik el, a kétszintes, galériás tér a Mátyás utcai
fôbejáratról közelíthetô meg. A klub nappal
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étteremként, este jazzklubként mûködik.
A galériát a pincei belmagasság megôrzése
miatt „felkötöttük”a földszint fölötti födémre,
négyfelé ágazó acélszerkezete könnyed, játé-
kos hatást kelt a belsô térben. Az alsó szinten

ennek köszönhetôen semmi sem zavarja a
színpad láthatóságát. A klubban egyszerû,
tiszta anyagokkal dolgoztunk. Akusztikailag
teljesen leválasztottuk a koncertteremrôl, így a
két helyiségben egyszerre is szólhat a zene,
anélkül hogy zavarnák egymást.
Az emeleti részen az építtetô cég a BMC

irodái, stúdióhelyiségek, egy Zenei Informáci-
ós Központ és Könyvtár, és Eötvös Péter Nem-
zetközi Intézetének irodája kaptak helyet.
A könyvtár 7 m-es belmagassága és galériás
kialakítása egy nyugodt, tiszta belsô teret
eredményezett. A Mátyás utcával párhuza-
mos hátsó szárnyon, a földszinten és az eme-
leten stúdióhelyiségeket alakítottunk ki, a pin-
cei próbaterem és a koncertterem stúdióként
is használható terével együtt a házban egy-
szerre 6-7 helyrôl is készülhet magas minô-
ségû zenei felvétel. 
A tetôtérben létesült vendégszobákban az

épületben tartandó kurzusok diákjai lakhat-
nak majd kollégiumi jelleggel a képzések ide-
je alatt. Ugyanezen a szinten, az épület sar-
kán egy furcsa, tört alakú tér jött létre a sarok
kiemelésének köszönhetôen, amelynek min-
den oldala, mennyezete és padlója tölgyfával
van borítva. A terem konferenciák, kisebb
rendezvények helyszíne lehet.
A koncertterem tetején – amely az egykori bér-

ház belsô udvarának lefedésével jött létre – pedig
egy tetôteraszt alakítottunk ki, ami a tetôtérben
kialakított rendezvényteremhez kapcsolódik. 

A pinceszint egy részét a jazzklubot és a
ház egyéb rendezvényeit egyszerre kiszolgá-
ló melegkonyha foglalja el. A koncertterem
alatti pincében egy tágas színpadraktár nyeli
el a székeket állófogadás esetén, ahova egy

2 x 3 m-es liften keresztül a zongorát is el le-
het rejteni. A 70 m2-es próbaterem szintén
egy akusztikailag teljesen különálló tér, kü-
lönlegesen rugalmas padlója táncpróbák és
táncórák megtartására is alkalmas.
Az épület funkcionálisan rendkívül össze-

tett és sokoldalú. A megrendelô tapasztalatá-
nak köszönhetôen az egyes funkciók közötti

kapcsolatok a végletekig átgondoltak, szinte
nincs is olyan tér a házban, aminek ne lenne
legalább két funkciója. A sokoldalúság pedig
azonban sehol és semmilyen szinten nem
zárja ki az egyidejûséget.
Az épületben használt anyagoknál a termé-

szetességre, tisztaságra, átláthatóságra töre-
kedtünk. Színeiben a fekete, fehér, szürke és
tölgy dominál, amelyet számos helyen kiegé-
szít az egykori vegyes falazat meleg, barátsá-
gos, megtisztított felülete. A nagy forgalmú
közösségi elôteret és egyéb közlekedôket csi-
szolt beton burkolattal alakítottuk ki.
Az épület funkciójának teljes megváltozá-

sát szándékunkban állt a homlokzaton is és a
belsô terekben is jelölni. Az épület eredeti
homlokzatát tiszta arányai és egyszerûsége
miatt megôriztük. Bár nem mûemléki épület,
arányos tömege jól illeszkedik a Belsô-Fe-
rencváros harmóniájába. Az új homlokzat a
fôpárkányzatig a régit követi, természetesen
felújított állapotban. A párkányzatok, az ab-
lakkeretek, a homlokzat összes díszítôeleme
elôregyártott tagozatokból készültek. A fô-
párkány fölött azonban, a kortárs zene szim-
bolikájára épülve, teljesen új világ kezdôdik.
Az épület a sarkon felhasad, és egy törede-
zett tömeg töri át a vastag, régi falakat.
A sarkon a burkolat maga is kinyílik, széthú-
zódik, és utat nyit az épület belseje felé.
A sarki fôbejárat síkját visszatoltuk az épület
belseje felé, így egy kis elôtetô alakult ki a be-
járat fölött. A nagy üvegfelületek egyér-
telmûvé teszik az intézmény közösségi voltát. 
A sarki bejáraton belépve a ház mindkét

utca irányában teljesen átlátható, ugyanez
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mondható el a sarok belsô tükörképével, ami
a koncertterem falainak találkozása az elôtér
felsô részén. A terek átláthatósága a földszin-
ten szándékos építészeti gesztus volt.
A sarok burkolat elemei fokozatosan meg-

dôlve a felsô szinten a homlokzatra merôle-
ges árnyékolóvá válnak, a mögöttük elhelye-
zett ablakok az eredeti homlokzatkiosztás rit-
musát követik. Így esténkét kivilágítva felsej-
lik az épület eredeti homlokzatának teljes
körvonala. Az utcaszintrôl fokozatosan zár-
tabbá váló tömeg kiemeli az épület funkcio-
nális tagolását is, mely a földszinttôl felfelé
haladva a zene világában való egyre na-
gyobb elmélyülést teszi lehetôvé.
A sarok kihangsúlyozását több indok is alá-

támasztotta. Az épület fekvése rendkívül ked-
vezô, az erkélyrôl ellátni a Dunáig, a másik ol-
dalon jól látszik a Budapesti Mûszaki Egyetem
központi épülete. A budai rakpart irányából az
épület legszembetûnôbb része pedig ponto-
san az általunk kiemelt sarok. Egy másik szem-
pont szerint az épület belsejébôl megközelít-
ve, az eredeti lakóépület legfontosabb helye is
a sarok volt, az erkély mögötti lakás volt a leg-
nagyobb és legfényûzôbb mindközül. Ezt az
ideológiát megtartani azonban csak úgy le-
het, ha az épület funkcióváltása függvényé-
ben újraértelmezzük. Egy középület legfonto-
sabb pontja a bejárat, így a fôtengelyben lévô
bejáratot megtartva a fôbejárat átkerült a Má-
tyás utca és az Imre utca sarkára.
A sarki tömeg földszinti részén a PREFA

Reynobond lemezt klasszikus, vízszintes sá-
vos homlokzatburkolatként használtuk fel,
amivel egy teljesen zárt felület jött létre. Ezen
a szinten a sávok 60 cm magasak. Felfele ha-
ladva a sávok egyre alacsonyabbak, és a füg-
gôleges síkbôl kidôlve kinyílnak az utca felé.
A sarok mögötti belsô terek minden szin-

ten kiemelt fontosságú helyiségek. A föld-
szinti bejárat szerepe egyértelmû. Az utcáról
jól látható emeleti tárgyalóhelyiség a BMC

saját mûködésének fontos helyszíne, a felsô
szinti tört alakú helyiség pedig egy mindenki
számára elérhetô exkluzív konferencia- és
rendezvényterem.
A tetô a ház ötödik homlokzata, ami jelen

esetben a tetôteraszt minden oldalról körbe-
veszi. Fontosnak tartottuk, hogy ez színében
és anyaghasználatában is illeszkedjen az ut-
cai homlokzatokhoz. Ilyen módon a tetô a
ház tömegformálásának szerves részeként je-
lenik meg, a sötét színû tömeg szinte ráül a
régi házra, hogy sarkon áttörhesse azt.

Gôz Dorottya
Art1st Design Studio
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A Budapest Music Center kivitelezôi:

Fôvállalkozó: Market Zrt.
Szerkezetépítés: Moratus Kft.
Tetô- és saroklamellák: Imbrex, Prefa
Külsô homlokzat: Ornamentika Kft.
Bútorok: Mensator Kft. (könyvtár)

Kinnarps Hungary Kft.
Ava–Pack Kft.

Belsô akusztikus burkolatok: Lapp–fa Kft.
Gépészet: Ensi Kft.
Elektromos: Kód Kft.
Tûzjelzô, automatika: Siemens Zrt.
Hang-fény technika: Animative Kft.
Színpadok: Gépbér Színpad Kft.

A Budapest Music Center tervezôi:

Építészet: Art1st Design Studio
Vezetô tervezô: Taraczky Dániel, Gôz Dorottya, Chehadé Abdel Rahim
Statika: Ödenburger Építészeti és Mérnöki Iroda

Hensler Dezsô, Csepregálovics Krisztina
Épületgépészet: KLF Energo Kft. Barta Ervin

HVArC Kft. Lucz Attila
Elektromos: Rádiusz Electric Kft. Sugár László, Szalai Viktor
Akusztika: aQrate Kft. Fürjes Andor
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Amikor 2006 nyarának végén – egy ajánlás
nyomán – Gôz László az akusztikai tervezési
feladatokkal megtalált, a Mátyás utcai épüle-
tet már kiválasztották, az épületbe tervezett
funkciók gerince és az építészeti elrendezés
már kialakult. Ezek a teljesség igénye nélkül
kamarakoncert-terem, galériás jazzklub szín-
paddal és étteremmel, stúdiók, próbaterem,
könyvtár, Eötvös Intézet befogadása stb.
A program megismerésekor az elsô gon-

dolatom az volt, hogy „ez egy kis MÜPA”.
Azonban a kisebb lépték mellett az volt a leg-
nagyobb különbség, hogy a beruházót és az
üzemeltetôt egy személyben Laci képviselte
mindazzal a tapasztalattal, aminek köszönhe-
tôen a létesítmény kivételesen és jó értelem-
ben „racionális”, józan maradt. Ez a magán-
beruházásokra jellemzô józanság és a csalá-
dias, bizalmi alapú hangulat az egyébként
(szokás szerint) érdekellentétben mûködô fe-
leket is elôbb-utóbb egymás mellé állította,
és biztos vagyok abban, hogy ilyen lépték-
ben ez példa nélküli.
Az akusztikai tervezés során ez abban je-

lentkezett, hogy a megrendelô teljes bizalmá-
ról biztosított minden kérdésben, az akuszti-
kát a helyén kezelték, jókor jó kérdések hang-
zottak el, és az instrukciókat komolyan vették.
Igaz, a lehetôségért cserébe a személyes fele-
lôsség teljes súllyal nehezedett rám (is).
Elôrebocsátom, hogy bár egy beruházást

és méretezést úgy szép bemutatni, ha a ter-
vezett és teljesült elvárásokat is össze lehet
vetni, itt most nem szerepelnek a jelenlegi ál-
lapotokat bemutató mérési eredmények. Az

ok egyszerû: még meg sem nyílt véglegesen,
a ház már programokat fogadott, és az
akusztikai mérésekhez alkalmas csendes,
programmentes nyugodt éjszaka azóta sem
adódott. Remélem, ez jó jel, mert általában
csak akkor fontos a mérés, ha baj van…

A ház
A kereskedelmi épületként, majd lakóház-
ként mûködô létesítmény erôsen leromlott
állagában talált jelenlegi gazdájára.
Az épület melletti döntés mindenesetre

különösen jó érzékre vall (amit nem lehet
eléggé hangsúlyozni), már ami az akusztikai
szempontokat illeti:
– az épület mellett közvetlenül nincs nagy

forgalmú út, villamos vagy metróvonal,
mégis jól megközelíthetô;
– a „hagyományos” épületszerkezet (tö-

mör téglafalak, poroszsüveges födémek) a
monolit szerkezetekhez képest jobb rezgés-
védelmet tesznek lehetôvé;
– a belsô udvar szélesség/hosszúság ará -

nyai közel ideálisak egy koncertteremhez,
alapterülete megfelelô egy kamarateremhez
és 300-400 fô befogadásához;
– a belsô udvart vastag téglafal veszi körbe

három oldalról.
A zajos és védendô helyiségeket az épület

méretei és szerkezeti adottságai miatt nem le-
hetett mindenhol pufferterekkel és – szinte
sehol sem lehetett – tartószerkezeti dilatáci-
ókkal elválasztani. Az egyidejûségek kérdése
ezért már a kezdetektôl aggályként merült
fel, és kompromisszumokra kellett felkészülni.

A koncertterem –
a mûszaki oldal
A koncertterem a belsô udvar beépítésével
képzôdött, tetôbevilágítókkal, a tetôfödém
ezért az épület legfelsô födém szintjén ké-
szült, ami arányos koncerttermi méreteket
eredményezett. A terem így közel téglatest
alakú lett (V = 2880 m3, Salap = 295 m2,
L� ~27,4 m, W� ~11,3 m, H� ~9,3 m), de falai
alaprajzilag nem párhuzamosak, ami terem -
akusztikailag kedvezô.
Eredetileg a megrendelôi igények szerint

hangsúlyosabban vettük a hangosított meg-
szólalást (pl. kortárs zene sokcsatornás hang-
rendszeren) és a hangfelvételeket, a koncert-
termet ezért egyfajta stúdióként kezeltem, és
szerelt hanggátló héjjal számoltam a zaj- és
rezgésvédelem érdekében.
Azonban 2012 elején már több szó esett a

hangosítás nélküli kamarazenei koncertekrôl.
Ekkor vetôdött fel bennem, hogy a szerelt
belsô héj ehhez nem igazán ideális (a szerelt
burkolatok membránként viselkednek), a
szerelt belsô héjra ráadásul még kemény dif-
fúz burkolatot kellett volna tenni. Ez a gon-
dolat egybecsengett az egyszerûsítési igény-
nyel, így az elôtéthéj elhagyásával a megma-
radó téglafal egyszerre biztosít kemény és
diffúz felületet. A kôfelületek kijavítása, felke-
ményítése (impregnálás) és a fugák kismér-
tékû mélyítése eredményezte a végleges,
mára a koncertterem karakterét meghatáro-
zó felületet.
Az elôtét héj elhagyása természetesen koc-

kázatot is jelentett, különösen a jazzklub fe -
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lôli közvetlen határolás és egyidejû nagy
használati zajszint miatt. Az új monolit épü-
letszerkezetek elôtt viszont zajvédelmi okok-
ból meghagytuk az elôtét héjat, amit a tetô-
födém alul bordás gerendázata körüli sza-
bálytalan kialakítással a diffuzitás növelésére
és kismértékû mélyhang-elnyelésre lehetett
használni. Utóbbi a teremben természetes
nappali fényt adó felül világító ablakok dup-
la tokozását is lehetôvé tette.
A nézôtér a „multifunkciós” elvárások mi-

att sík és vízszintes, ami láthatóság (és hall-

hatóság) szempontjából nem kedvezô, ezért
a színpad emelhetô.
Az akusztikai tervben szereplô 2. ábrát idéz-

ve látható a további beavatkozások áttekinté-
se. Ezek elsôdleges célja a színpad felôl minél
közvetlenebb és erôteljesebb hangzás, a szín-
padi komfort biztosítása, a nézôtér fölötti tér-
fogat diffúz zengésének elôsegítése. Mérete-
zett hangelnyelô burkolat csak a színpaddal
szemközt található, ez a székek és a levegô
aránytalan nagyfrekvenciás elnyelését hivatott
ellensúlyozni a 250 Hz körüli sávba hangolt el-

nyeléssel. További opcionális hangelnyelô fe-
lületet jelenthetnek a függönyözések, a szín-
pad körül és a színpaddal szemközti fal elôtt.
A zajvédelem gépészeti szempontból is ki-

hívást jelentett, mivel értelemszerûen az egy-
kori belsô udvar kubusán kívül lehetett csak
elosztani a légtechnikai nyomvonalakat. Az
elosztóterületek így a koncertterem védett
terévé váltak a koncertterem mellett (felsô
peremeken elszívás) és a koncertterem alatt
(alsó peremeken befúvás). A koncertterem
alatt elhelyezett próbateremmel és a jazz-
klubhoz tartozó mosdókkal együtt összetett
és zsúfolt szituáció alakult ki. A zajvédelmi
koncepciót a 3. ábra mutatja. A szomszéd
épület felé a koncertterem színpada mögött
külön hanggátló elôtétfal épült.
A fenti szempontok alapján végül tervszin-

ten a 4. ábrán látható geometria és elrende-
zés alakult ki. Építészeti és mûszaki okokból
egyedül a színpaddal szemközti fal alaprajzi
törése és a hosszanti felsô élek döntése nem
tudott megvalósulni, cserébe a színpaddal
szemközti felületbe süllyesztett ajtók körüli
burkolat segít a diffuzitás növelésében.
Mivel akusztikus koncertekre hangolt te-

remben a minél hosszabb, dúsabb és egyen-
letesebb lecsengés és a megfelelô frekvencia-
arányok fenntartása a cél, strukturált vagy
döntött kemény felületeken felül csak a szín-
paddal szemközt kértem hangolt hangelnye-
lô felületet a székek és a közönség aránytalan
hangelnyelése miatt (5. ábra). Az ábrán
munkaközi, hangolt elnyelôk nélküli állapot-
ban, ideiglenes székekkel, nézôk nélkül mért
T20 lecsengési idô frekvenciafüggése és a
hangolt burkolattal korrigált, számított le-
csengési idô hasonlítható össze.
A székeknél kevésbé kárpitozott típus lett

kiválasztva, ami ugyan nagyobb ingadozást
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2. ábra:
A koncertterem
teremakusztikai
kialakításának
koncepcionális

részletei

3. ábra: A koncertterem alatti területek beépítése
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eredményez a telt ház és üres állapotok kö-
zött, de hosszabb lecsengési idôt enged meg
közönség nélkül (pl. hangfelvétel).

A koncertterem –
a tapasztalati oldal
Mivel részletes mérésekre egyelôre nem volt
lehetôség, a tapasztalatok begyûjtése alapján
lehet csak vizsgálódni. Az a köztes mérési
eredményekbôl mindenesetre látható, hogy
az engedélyezési tervtôl kezdôdôen prog-
nosztizált 1,5 s közepes lecsengési idô és frek-
venciamenet lényegében teljesül, egyedül a
4 kHz és a fölötti tartományban mutatott a
tervezettnél rövidebb lecsengést a terem.
A megrendelôi igények intenzív hangzású,

sokoldalúan használható termet írtak le, amit
az eddig látottak és hallottak, valamint a
visszajelzések alapján sikerült elérni. A vi-
szonylag kis méret, a térfogathoz hosszúra
hagyott lecsengési idô és a diffúz felületek
nagyon élénk, dús, de nem zavaró lecsen-
gést eredményeztek, ami a közönségnek és a

zenekarnak is újszerû élménynek tûnt. A tel-
jes nagyzenekari mûvek hangosabb pillana-
taiban a terem hajlamos volt „túltelítôdni”,
ami a terem méretébôl fakadó korlát, de a
zenekar a koncert végére alkalmazkodott, és
a játék még így is dinamikus tudott maradni.
Szintén a méret és az arányok következmé-

nye a gyorsan felépülô, „körbeölelô” utózen-
gés. A méret és a vízszintes nézôtér miatt na-
gyon eltérô a színpadhoz közeli és a galérián
hallott hangkép: elôbbit azoknak ajánlom,
akik intenzív hangszer közeli élményre vágy-
nak, utóbbit pedig azoknak, akik inkább
klasszikus koncerttermi távlatokra vágynak.
Ez a direkt/zengô energiaarány-változás ma-
gától értetôdô, de a két véglet közötti átme-
net a színpadtól távolodva közel folyamatos,
és nem jár a hangkép beszûkülésével.
A munkaközi állapotban számomra fedett-

nek tûnt a terem hangzása, amit rendszerint
a 250 Hz-es sáv körüli alaphangok hosszabb
lecsengése miatti maszkoló hatás okoz.
A hangolt burkolat célja ennek orvoslása

volt, mégis volt pillanat, amikor elbizonytala-
nodtam, hogy ez biztosan kell-e. Ugyanis
még a munkaközi állapotban is szinte csak
pozitív visszajelzéseket kaptunk a mûvészek-
tôl és nézôktôl egyaránt, illetve mert más be-
járatott koncerttermekben a munkaközi álla-
potban mért frekvenciafüggést tapasztaltam.
Mivel bizalmat szavaztak nekem (és addigra
már megrendelték), a burkolat a helyére ke-
rült…
A terem minôsége a maga teljességében a

megnyitóünnepségen mutatkozott meg iga-
zán. Nyilván nem láttam minden produkciót
a világon, hogy abszolút összehasonlítást te-
hessek, de én még nem hallottam ennyire jól
együtt élni a hangosított és az akusztikus
megszólalást. Ezek általában egymásnak el-
lentmondó igényt támasztanak, és ha van is
valamilyen hangolási lehetôség, egyidejûleg
nagyon nehéz hangosított és akusztikus
hangzásból átkapcsolni vagy akár folyamatos
átmenetet is képezni a hangkép és hangszín
zavara nélkül. Az, hogy ezt sikerült a BMC
koncerttermében elérni, természetesen leg-
alább annyira a hangrendszer és a hangmér-
nök érdeme is.

A jazzklub
A jazzklub érdekessége, hogy nem szembe-
ötlô az akusztikai méretezés, mert a galériás
elrendezés következtében és a hagyományos
megjelenésben sikerült a hangelnyelô burko-
latokat és a légtechnikát elrejteni.
Az épület szempontjából a jazzklub és az

épület többi részének kölcsönhatása jelentett
kihívást, mivel az étterem mûködése folyama-
tos, a jazzklub pedig szinte minden este tart
koncertet késô estig, a koncertteremmel egy
idôben. A közvetlen szomszédság mellett fo-
kozott kockázatot jelentett, hogy a koncertte-
rem légtechnikája a jazzklub színpad mögötti
vaskos gépészeti aknában a jazzklub légtech-
nikájával közösen fut, illetve hogy a jazzklub-
ból nyíló mosdók lényegében a koncertterem
alatt találhatók.
A már korábban említett egyidejûségi ag-

gályok miatt a jazzklub a látszó burkolat mö-
gött hanggátló burkolatot kapott, és minden
takart szerkezetnél ügyeltünk fokozott hang-
csillapításra. A légtechnika nagy része példá-
ul üveggyapot töltetû szendvicspanelekbôl
készült (Climaver Neto), ami nemcsak a rez-
gések terjedésének kockázatát csökkenti, de
a légcsatorna belsô oldalának hangelnyelô
felülete is komoly csillapítás.
A végeredmény a jazzklubban és a kon-

certterem viszonylatában is panaszmentes, a
két térben egymástól függetlenül folyhatnak
a koncertek és a légtechnika csendes.
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5. ábra: A munkaközi, de berendezett állapotban mért lecsengési idô és a hangolt burkolat hatása. �



A többi helyiség…
A házban szintén a koncertterem alatt talál-
ható egy táncpadlóval, tükörrel felszerelt, de
akár hangszeres próbákra is alkalmas próba-
terem. Természetesen hangszigetelt, de a
nagyon szoros kapcsolat miatt eleve nem ja-
vasoltam a koncertteremmel való egy -
idejûséget.
A földszinten a koncertterem melletti ze-

nészöltözôket a szokástól eltérôen akusztika-
ilag is kezeltük, mert nemcsak öltözôk, ha-
nem hangolók, vagy ha a szükség úgy hoz-
za, hangszeres feljátszóhelyiségek is lehet-
nek. Általánosságban is igaz, de erre a helyi-
ségcsoportra különösen, hogy a költséghaté-
konyság jegyében a teremakusztikai hango-
lás egy „alap”-hangolást jelent, ami szükség
esetén egyszerû eszközökkel (pl. függöny,
kárpit) tovább csillapítható. Az alaphangolás
jelentôsége abban rejlik, hogy a függönyök,
kárpitok féloldalas csillapító hatására elôre
számítva a mély-mélyközép tartományokra
hangolt burkolatok kerültek be.
Az emeleten található a két hangstúdió-ve-

zérlô, közöttük egy kisméretû feljátszóval.
A két vezérlô közül az egyik elrendezése két-
csatornás sztereó lehallgatásra és kísérleti ze-
nei laboratóriumként való felhasználásra ké-
szült. A másik vezérlôben többcsatornás szte-
reó lehallgatás és komoly „stúdiós” munka
lehetséges, amit az épületben zajló esemé-
nyek és felvételi helyszínek szükségessé is
tesznek.
Érdekességként említhetjük még a könyv-

tárat is, mert „szakbarbárként” ide is hangel-
nyelô burkolatot írtam elô, pedig arra én
sem számítottam, hogy a bútorozásnak és a
belmagasságnak köszönhetôen ez a helyiség
is kiváló próbaterem vagy felvételi helyiség
tud lenni.

Tanulságok
A tervezéssel és kivitelezéssel töltött közel hét
év sok nehézséget és ihletett pillanatot ho-
zott, de biztos vagyok benne, hogy megérte
a fáradozás, és a kompromisszumos helyze-
tekben jó döntések születtek. Ez lehetetlen
lett volna a megrendelô tudatossága, a szak-
mák hozzáértése nélkül.
Biztos vagyok abban is, hogy a ház életre

kelt, és még sok lehetôség vár kiaknázásra,
kipróbálásra. Azt hiszem, sokat elmond a ház
koncepciójának helyességérôl és a megvaló-
sult ház hangulatáról, minôségérôl (nem
csak akusztika!), hogy többen is eljátszottak a
beköltözés gondolatával…

Fürjes Andor Tamás
akusztikai tervezô

aQrate Akusztika Kft.
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A hangutómunka stúdiója

Próbaterem

Öltözô – stúdió – feljátszó
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Mottó: „Aki a zenét szereti, soha nem lehet
igazán boldogtalan” (Franz Schubert)

Az épületet Gôz László, a BMC tulajdonosa
egy élet munkájával hozta létre. A zenész és
tanár tehetsége messze túlhaladta a zeneka-
ri, stúdió- és háttérzenészi munkát. Elkötele-
zett híve és támogatója lett a hazai kortárs
zenei életnek. Így építette fel baráti és mun-
kakapcsolatát a legnagyobbakkal: Eötvös Pé-
terrel, Kurtág Györggyel, Szemzô Tiborral és
korunk magyar tehetségeivel. Az épületben
kapott helyet az Eötvös Intézet, amely végre
rangjának megfelelô helyre került Magyaror-
szágon. Itt minden adott a nemzetközi kur-
zusok, zenei kísérletek, felvételek és koncer-
tek lebonyolításához. Gôz László elkötele-
zettsége az igényes zene iránt biztosítja,
hogy ez a csodálatos adottságú komplexum
méltón szolgálhassa a magyar kultúrát! 
Korunk egyetlen kulturális intézménye sem

lehet sikeres technológiai háttér nélkül. Erre
Gôz László is gondolt, amikor megbízta az Ani-
mative Kft.-t azzal, dolgozza ki a koncepciót,
tervezze és valósítsa meg az intézmény céljai-
nak legmegfelelôbb, de mégis költséghaté-
kony technológiai rendszerét. A cég két tulaj-
donosa, Molnár Károly és Bárdos Tamás 2011-
ben kezdte el a tervezést. A jelentôs szakmai
múlttal rendelkezô tervezôk az épület megva-
lósítási üteméhez igazodva alakították ki a
fény-, hang-, felvételi és utómunkarendszere-
ket. Az alapfeladatok – amiknek meg kellett fe-
lelni – az épület funkcióból következtek.
A hangversenyterem (350 fô), jazzklub (150
fô) – étteremmel, hangfelvételi stúdió, hang-
utómunkálati stúdió, feljátszó helyiségek, vi-
deofelvételi központ, video-utómunkálat, ren-
dezvény- és konferenciaközpont (60 fô), Zenei
Információs Központ és Könyvtár (80 fô), kö-
zönségforgalmi és rendezvényhelyszín (200
fô), valamint a tetôterasz (200 fô) technikai
mûködését, használatát kellett biztosítani. 
A koncertterem alapterülete ~300 m2.

A terem feladata kamarazenei hangverse-
nyek, koncertek és egyéb társas rendezvé-
nyek lebonyolítása. A mechanikusan változ-
tatható magasságú színpad mögött alakítot-
ták ki a terem fény-, hang-, szcenikai és tech-
nológiai rendszerek vezérléseinek csatlakozá-
si termináljait. A fényvetôket – a hely építé-
szeti igényeinek megfelelô – bontható szce-
nikai hídrendszerre függesztették. A truss
rendszert nem akarták a tervezôk elrejteni a
nézôk elôl. A klasszicista és modern építésze-

ti stílushoz harmonikusan, kicsit extravagán-
san illeszkednek az ezüstszínû alumíniumtar-
tók, melyeket a színpad mögötti, belsôépíté-
szetileg és akusztikailag is tervezett, rejtett aj-
tóval eltakart motorvezérlôvel lehet – szink-
ronban – mozgatni. A tartók, a feladattól
függôen, áthelyezhetôk más pozíciókba. Va-
lamennyi tartóra lehet fényvetôket rögzíteni.
Vezérlésüket „úszó” kábelekkel oldják meg.
A színpad fölött olyan tartókeretet alakítottak
ki, amely nem csak a világítási, de a terem-
hangosítási PA-rendszer elemeit is tartja. Ez a
truss is mozgatható vertikális irányban. 
Az épület technológiai központját két rész-

re osztották. Az egyik a pinceszinten kapott
elhelyezést, ahol két rackben találhatók a
hangosítási, az ügyelôi rendszer és a vezér-
léstechnikai elemek, patch panelek, a helyi-
ség másik részén az erôsáramú fôelosztó a
dimmerekkel. Az emeleti technikai helyiség-
ben kapott helyet a felvételi és utómunka-
rendszer két rackje, illetve ennek erôsáramú
fôelosztója. A teljes technológiai rendszer
önálló betáplálással mûködik. Az épületet tel-
jes mértékben behálózza az optikai gerinchá-
lózat, a komplexum informatikai rendszeré-
tôl független technológiai informatikai ká-
belrendszer, a digitális és analóg video-ká-
belhálózat, a MADI-rendszer és az analóg/di-
gitális hanghálózat. A multifunkcionális fel-
használói igények miatt a technológiai rend-
szerek hálózata is flexibilisen került kialakítás-
ra. A két technológia központból az épület

minden, a fentiekben felsorolt helyisége elér-
hetô valamilyen hálózati struktúrában. 
A koncertterem fényrendszere 60 világítási

végponttal rendelkezik. Ezeket patch panelen
lehet a dimmerekhez kapcsolni. A rendszer az
igényeknek megfelelôen bôvíthetô. Az intelli-
gens fényvetôket is vezérelni képes hálózat
központi eleme az Avolites Expert Touch fény-
pult, amely érintôképernyôs, a pulthoz önálló
vezérlôfelületként csatlakozó, kifejezetten az
ilyen összetett feladatokra alkalmas rendszer.
Az alumíniumtartókat mozgató szinkronmo-
torok hálózata 22 végponttal rendelkezik. 
A színpad mögötti, egyik rejtett technoló-

giai rackbe kerültek a színpadi világítástech-
nikai végpontok, vezérlô (Ethernet, DMX) és
az egyéb – színpadi – eszközöket betápláló
erôsáramú végpontok. Ugyancsak ez a rack
tartalmazza a mozgatómotorok központi ve-
zérlôelemeit, patch rendszerét.
A hangrendszer végpontjai külön, rejtett

hangrackbe kerültek. Ide csatlakoznak a
hangelvételi rendszer végpontjai, a PA-rend-
szert vezérlô Digico SD 8 in/out csatlakozó fe-
lületei, a videorendszer patch végpontjai, az
üvegszálas csatlakozópontok és a PA-rendszer
vezérlési végpontjai. A PA-rendszer a Meyer
Sound linearray eszközeibôl került összeállí-
tásra. A terem külön beszédhangrendszert
kapott. A rendszer processzorai a pinceszinti
rackben vannak installálva. A terem 6 pontján
– a feladatnak megfelelôen – lehet elhelyezni
a hang- és fényrendszer vezérlôpultjait. Külön
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A BMC technológiai rendszerei

Fényvezérlô – a projektor sínen elcsúztatható
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fényvezérlô is kialakításra került, a galériaszin-
ten, a vetítôhelyiségben. A leggyakrabban
használt FOH pozíció az galéria közepén lévô.
Az egész házat behálózza az intercomrend-
szer, amely nem csak az ügyelôi duplex fel-
adatokat, hanem a közönséghívó szimplex és
az adásjelzési feladatokat is ellátja. Ezen ke-
resztül lehet a közönségforgalmi területek
háttérhangosítását is vezérelni, amelynek be-
játszásai központi médiaszerverrôl érkeznek.
Vezérlését a terem melletti ügyelôi helyiség
pultjáról lehet programozni. Ugyancsak in-
nen lehet a világítási rendszer elôre progra-
mozott beállításait elôhívni. 
A hangfelvételi rendszer több helyrôl is ké-

pes felvételt készíteni. A MADI-rendszeren ke-
resztül ugyanazokat a mikrofoncsatornákat is
kezelni tudja, amelyeket a teremhangosító
rendszer. Ugyanakkor a rendszer közvetlen
kapcsolattal csatlakozik a négy feljátszóhelyi-
séghez, illetve a könyvtárhoz és az utómun-
kálati hangrendszerhez. A 96 bemeneti csa-
tornát egyidejûleg kezelni képes ProTools
rendszer 48 csatornás digitális hangrögzítô-
vel egészül ki. Az utómunkálati rendszer köz-

vetlenül éri el a szerveralapú tárolót. Ugyanez
a rendszer alkalmas a televíziós és rádióközve-
títések mastering keverésére, akár 5.1-ben is. 
A foyer eseményeit, a hangrendszerhez

közvetlenül csatlakoztatható, de a helyi han-
gosítási feladatokat önállóan ellátó mobil
rendszer közvetíti.
A jazzklub önálló hangosító és fényrend-

szerrel rendelkezik. A fényvezérlô rendszer
dimmerei a technikai központban vannak.
A hangrendszer helyi Meyer Sound PA-rend-

szere mobil, ami kiegészül a helyiség fixen
telepített háttérzenei rendszerével. Az SD 11
Digico pult, amely a klub FOH-keverését
végzi, I/O egységen és MADI-hálózaton ke-
resztül csatlakoztatható a felvételi stúdióhoz.

Ennek megfelelôen stúdiófelvételek is készül-
hetnek a dzsesszklubból. 
A klub is rendelkezik saját kivetítôvel, amint

a koncertterem is. A teljes épületet behálózza
egy optikai rendszer. A két közvetítôkocsi (OB
VAN) kiálláson kívül eljut a hálózat valameny-
nyi technikai helyiségbe, megteremtve ezzel
a saját kamerás televíziós közvetítés, illetve a
széles sávú adatátvitel lehetôségét. A komple-
xum informatikai hálózatával mind üvegszá-
las, mind gigabites hálózati kapcsolat bizto-

sítja a kommunikációt. A két rendszer megfe-
lelô adatvédelemmel kapcsolható össze. A te-
levíziós közvetítések broadcast eszközei a
technológiai központba kerültek, míg a pro-
dukciós eszközök külön technikai helyiségben
kaptak elhelyezést. A tv-produkciós helyisé-
get az Edius montírozók közötti kapcsolatot
optikai-, LAN-, valamint videó hálózat bizto-
sítja. A koncertterem, csakúgy, mint a jazz-
klub, mûködhet – eredeti funkcióján felül –
hangfelvételi stúdióként és tv-közvetítési vagy
stúdióhelyszínként. A saját technológia bizto-
sítja, hogy az itt zajlódó koncertek, zenei ese-
mények, egyéb programok képe, hangja el-
juttatható a világ bármely broadcasteréhez,
vagy akár az internetes tartalomszolgáltatók-
hoz is. 
„Színház az egész világ. És színész benne

minden férfi és nô: Fellép s lelép: s minden-
kit sok szerep vár életében…” (Shakespeare:
Ahogy tetszik; ford. Szabó Lôrinc). Fôszerepe
volt ez az alkotóknak, és az ma is, amikor
már üzemszerûen mûködik a BMC! 
A technológia-rendszer alkotói ezúton is

köszönetet mondanak a BMC igazgatójának
és kollégáinak azért a hihetetlenül harmoni-
kus munkáért és korrektségért, amelyet a
projekt kapcsán megéltek velük!

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek techniká ja

32

Technikai rack szekrények Jazzklub FOH keverô

Az Animative Kft. partnerei voltak:

Chromasound Kft.
TEQ Kft.
Pelyhe Kft.
Microsound Kft.
Audio Partner Kft.
Audmax Kft.
Digital Pro Kft.
PLS Kft.
Fénylánc Kft.
PannonCom Kábel Kft.
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Elhunyt  Jarmila Gabrielová
Nagy szomorúsággal és fájdalommal adta hírül a prágai Színházi Intézet (Divadelní ústav) és az OISTAT titkársága,

hogy 2013. április 8-án örökre eltávozott Jarmila Gabrielová, aki 55 évig volt a Színházi Intézet munkatársa,
és 40 évig – a szervezet megalakulásától – fáradhatatlan, közszeretetben álló alakja az OISTAT és a PQ titkárságának.

1928. július 28-án Bystřici pod Hostýnem fa-
luban született. Az ötödik elemi után szülei
Zlínbe küldték, ahol a Tomas Bata Egyetem
kollégiumában a francia szakon tanult. Az el-
sô nyári szünetben, diákcsereprogram kere-
tében Franciaországba készült, azonban a II.
világháború kitörése ezt már megakadályoz-
ta. A háború és a német megszállás nélkülö-
zései és félelmei korlátozták a tanulási és sze-
mélyes szabadságot, súlyosan megbetege-
dett, de sikerült felgyógyulnia.
1946-ban érettségizett, majd újságíró-fôis-

kolát végzett. A Csehszlovák Kulturális Mi-
nisztérium nemzetközi kulturális kapcsolatok
osztályán kezdett dolgozni, ahol nemcsak ki-
vételes nyelvtudása, hanem a hazai és külföl-
di kulturális intézményekkel való jó kapcsola-
tai segítették. Az itt eltöltött években ismerte
meg férjét, akivel két gyereket felnevelve
húsz évig éltek együtt.
1958-ban elfogadta a prágai Színházi Inté-

zet akkor kinevezett igazgatónôjének, dr. Eva
Soukupovának meghívását, hogy segítsen az
intézet nemzetközi részlegét és a cseh szín-
házi életet a külföld számára bemutató ma-
gazint létrehozni.
A Színházi Intézetbe belépve hamarosan jó

kapcsolatokat épített ki a hasonló külföldi in-
tézményekkel. Az elôzô szocialista rendszer
nehéz politikai és társadalmi körülményei kö-
zött ez egyáltalán nem volt könnyû. Azon-
ban a cseh és szlovák színházi kultúra képvi-
selôjeként a Színházi Intézet hamarosan szá-
mos nemzetközi színházi projektben vett
részt. Jarmila Gabrielová nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy megalakuljanak a nemzetközi
színházi szervezetek csehszlovák központjai a
prágai Színházi Intézet szárnyai alatt. Több
ezek közül – jó néhány éven át – titokban
mûködött, mint például az ITI (Nemzetközi
Színházi Intézet) Csehszlovák Központja.
Munkássága szorosan kapcsolódott a Prá-

gai Quadriennálé létrehozásához és profiljá-
nak kialakításához. Meghatározó formálója
volt a nemzetközi díszlet-, jelmez- és színház-
építészeti kiállításoknak, azok páratlan nem-
zetközi kulturális elismertségének. Ez az ô
kezdeményezése volt, 1967–2003 között

szorosan együttmûködve a nemzetközi part-
nerekkel vitte sikerre a PQ-t.
A PQ 1967 volt az elsô nemzetközi szce-

nográfiai és színház-építészeti kiállítás,
amelynek átütô sikere jó ajánlólevél volt, és

erôs lendületet adott egy új, ezzel a szakterü-
lettel foglalkozó nemzetközi szervezet létre-
hozásához. Neves színházi szakembereket
szervezett össze, hogy megalapítsák az OIS-
TAT szervezetét, amelynek titkársága Prága
lett. Az OISTAT titkáraként tevékenykedett
1993-ig. Számos anyagot és publikációt szer-
kesztett a nemzetközi szervezet tevékenysé-
gének bemutatása érdekében. Többéves ki-
váló munkásságát PQ Krónikája címû kiad-
vány részletezi, melyet 2007-ben adott ki a
Színházi Intézet. Az elmúlt évek során hason-
ló gondossággal és lelkiismeretességgel dol-
gozott az ITI történelmén, amíg betegsége
ebben meg nem akadályozta.
Több évtizedes munkássága során baráti

kapcsolatokat alakított ki a színházakkal szer-
te a világban. Képzettsége, kitûnô nyelvtudá-
sa és remek, finom diplomáciai érzéke segí-
tett számos akadályt legyôzni, különösen az
elôzô politikai érában. Kollégáihoz, gyakran
a kezdôkhöz mindig rendkívül barátságos
volt, soha nem éreztette felsôbbrendûségét,
azonban a másik oldalon élt a potenciális
elô nyével. Együtt nôtt fel a Színházi Intézet-
tel, a szokásosnál sokkal több idôt és energi-
át fordított munkájára.
Szerénységét és emberi nagyságát szavai

tükrözik legjobban:
„Az évtizedek során sok érdekes, remek

embert ismerhettem meg, és elôkelô szemé-
lyiségekkel találkozhattam, közöttük számos
megbízható, hû baráttal. Köszönöm mind-
annyiuknak és a sorsnak. Talán ez is segített
munkámban és jó néhány személyes kapcso-
lat kialakításában, megteremtve azt a baráti
légkört, mely annyira szükséges a különbözô
vélemények hasznos és gyümölcsözô cseré-
jéhez, a konkrét, kézzelfogható eredmények-
hez vezetô úton.” 
Mindazok számára, akik ismerték, találkoz-

tak és dolgozhattak Jarmilával, nehezen fel-
fogható távozása az élôk sorából. Az OISTAT
elsô 40 évének egyik legkarakteresebb, köz-
tiszteletben álló alakja volt. Rendkívül intelli-
gens, közvetlen – mégis szerény – egyénisé-
ge pótolhatatlan vesztesség számunkra. 

Szabó-Jilek Iván



1500 nézô, 14 elôadás, 7 európai színmûvé-
szeti felsôoktatási intézmény, közel 100
résztvevô 6 országból, mûhelymunkák, szak-
mai beszélgetések, filmvetítések – röviden
így jellemezhetô a Miskolci Nemzeti Színház
és a budapesti Színház- és Filmmûvészeti
Egyetem által elsô alkalommal megrendezett
európai színmûvészeti egyetemek és akadé-
miák fesztiválja, a miskolci SZEM.
A február 5–10. között zajló találkozón a

budapesti Színház- és Filmmûvészeti Egye-
tem három elôadása (BÍÍT, Toldi, A tavasz éb-
redése) mellett egy svájci (Én vagyok te…),
egy bosznia-hercegovinai (1984) egy lengyel
(Júliának meg kell halnia), egy román (A mi
osztályunk), valamint egy német–lengyel
kop rodukció (Látogatás) elôadással ismer-
kedhettek meg a fesztiválozók és a miskolci
közönség. A fiatalok számára workshopokat
is szerveztek: Horváth Csaba táncos, rende-
zô-koreográfus, Sáry Bánk zeneszerzô, Szabó

Mónika karvezetô, Gemza Péter táncos, ko-
reográfus kurzusai közül választhattak az ér-
deklôdôk. A szakmai programok keretében a
budapesti egyetem filmrendezô és operatôr
szakos hallgatói is bemutatkozhattak, a Ka-
posvári Egyetem II. éves hallgatói pedig nyílt
órával („Etûdök Beckettre és Csokonai Vitéz
Mihályra”) érkeztek a fesztiválra.
Bár a fôiskolai elôadások ritkán jelentkez-

nek színpadtechnikai „attrakciókkal” – nem-
csak a szûkös anyagiak miatt, de nem is ez a

feladatuk –, a fesztiválon láthattunk izgalmas
szcenikai megoldásokat is: pl. a svájci pro-
dukció fémkarikákból font óriási hintafüggö-
nye markáns képi és játékszervezô eleme volt
az elôadásnak. A német–lengyel fiatalok
együttese pedig a fényekkel játszott: a játék
elején keskeny fénypászma csak a lábak moz-
gását mutatta, késôbb a nézôteret és a szín-
padot elválasztó áttetszô mûanyag függöny
keltett különleges hatásokat.
A fesztivál belsô arculatát is kitaláló buda-

pesti Képzômûvészeti Egyetem látványterve-
zô mester szakos hallgatói pedig külön kiállí-
tással jelentkeztek: Csehov-makettjeiket, jel-
mezterveiket, bábjaikat, valamint Shakes -
peare Tévedések vígjátéka címû komédiájá-
hoz készített jelmezterveiket állították ki. 

M. G.
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HAZAI HÍREK

Fôiskolásokkal SZEM-ezgettek
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Én vagyok te…
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A kezdés szinte hihetetlenül szép, hiszen egy
gyerekkori álom, a tervezôi pályára készülés
kapott azonnal zöld utat. Gyerekként lett
mániákus opera- és Maria Callas-rajongó:
megszerezte az énekesnô összes felvételét,
gyûjtötte a komplett operakiadásokat. Máig
ható élmények lettek az édesanyjával együtt
a fôvárosban látott elôadások, köztük az Er-
kelben a Lammermoori Lucia, a Traviata. Az
opera világa „elôcsalta” a tizenéves fiúból a
jelmeztervezôt – olyannyira, hogy még va-
sárnaponként a templomban, lelkész édes-
apja prédikációjának hallgatása közben is
gondolatban operahôsnôk ruháit tervezte:
az elsô inspirációkat a lemezborítók adták,
majd egyre több divattal foglalkozó könyv
került a kezébe.
Aztán, amikor az operalemezek, divattör-

téneti könyvek mellé egy varrógépet is ka-
pott, a szabás-varrást önállóan megtanulva,
nôvére babáira varrva valósította meg elkép-
zeléseit. Kamaszként pedig kitalált egy stili-
zált formát. Ezek az operababák hívták fel a
figyelmet a szegedi kamasz fiúra, akinek köz-
ben Kopasz Márta grafikus lett a mentora,
aki még kiállítást is szervezett saját lakásán a
13 éves fiúnak. S színházi mesterei épphogy
maguk mellé vették – Márk Tivadar mellett a
Don Carlosban, Schaffer Judit mellett a Bestia

c. musicalben, a Szuzai menyegzô c. Sütô-
drámában segédkezett jelmezasszisztensként
–, amikor egy kiállításáról szóló riportfilmnek
köszönhetôen felfedezték. 20 évesen, diplo-
ma nélkül az ország elsô színházában, a bu-
dapesti Katona József Színházban tervezhe-
tett – Molnár Piroska és Máté Gábor felkéré-
sére a Lárifári hadnagy felszarvazása címû da-
rabjával kezdett. Egyszerre élvezhette a cso-
dát, és tanulhatta a szakmát a mélyvízbe
dobva. Pillanatok alatt az érdeklôdés közép-
pontjába került: akkoriban 1 hónapban 4-5
bemutatója is volt. 
A szellemi-mûvészi teherbírást, a napi

megújulni tudást a legszemléletesebben ta-
lán a Szentivánéji álom-sorozata mutatja: két
évad alatt öt teljesen különbözô koncepciójú

elôadás kosztümjeit tervezte meg Árkosi Ár-
pád, Iglódi István, Kamondy Zoltán, Zsótér
Sándor munkatársaként. E „Shakespeare-cik-
lus” leghíresebb elôadása pedig a teátrumot
teremtô Csányi János-rendezés, a Bárka Szín-
ház alapító elôadása volt. Izgalmas „divat -
show”-val illusztrált riportfilm is készült a
nem mindennapi sorozatáról.
Ott volt új színházi mûhelyek, színházi stí-

lusok születésénél, így a sajnos rövid
életûnek bizonyult Független Színháznál, s
vele debütált rendezôként Alföldi Róbert,
Novák Eszter, Zsótér Sándor. 
Szegeden pedig az örök szerelem, az ope-

ra világában való tervezés is megadatott a
számára: zenedrámák sorát tervezhette a
Carmentôl a Lammermoori Lucián keresztül

25 éve, hogy Papp Janó tizennyolc évesen, s akkor még
Jánosként – a legnagyobbak, Schäffer Judit, Márk Tiva-
dar munkatársaként – belecsöppent a színházi világba.
A jelmeztervezés akkori „csodagyereke” – nem úgy,
mint annyi más fiatal tehetség – nem tûnt el a süllyesz-
tôben: negyedszázados pályája során megerôsítette
azokat az erényeket, amelyek pályakezdôként is mar-
kánsan jellemezték, köztük a klasszikus szabásminták-
kal, stílusokkal való magabiztos bánásmódot, a rendü-
letlen hitet a korhû anyagokban és formákban, a szín-
gazdagságot, a felszabadult játékosságot.

JELMEZTERVEZÉS

Papp Janó
jubileuma
Színek és anyagok rabságában –
mégis szabadon…

Papp Janó az
egyik opera -

babájával



Toscáig. Ô volt Gregor József egyetlen ren-
dezésének, a Don Carlosnak is a jelmezterve-
zôje. A hagyományos kosztümök mellett pe-
dig a Kovalik Balázs rendezte Puccini Tripti-
chonban meglepô újszerû megoldásokkal is
élhetett – a Gianni Schiccit például vidám ál-
latmesévé varázsolták. 
Munkáinak hatását legjobban talán az jel-

zi, hogy a szegedi közönségtôl 8 alkalommal
kapta meg a Dömötör-díjat…
Jó párszor bizonyította, hogy a kortárs szín-

házi jelrendszert is „tökéletesen beszéli”, ô
azonban az „eredeti szabásminták” mellett
tette le a voksot: mindene a XIX. század má-
sodik felének divatja, rajong a klasszikus, szín-
pompás kosztümökért, az eredeti anyagokért.
S ha ez a rajongás a színházi munkákban a je-
lenlegi trend miatt ritkábban érvényesülhet,
akkor operahôsnôket megformáló babái szá-

mára tervez ruhakölteményeket. A kezdeti kí-
sérletezések után megtalálta álmai dívájának
formáját: a Sztancsik János szegedi szobrász
által kifaragott szobrocskákra varr pompás ru-
hákat. A porcelánfinomságú faszobrocskák tö-
rékeny érzékenységgel sûrítik magukba egy-
egy hôsnô sorsának tragikumát – megejtôen
kecses mozdulatok, életutakat kifejezô külön-
leges textíliák megannyi apró ötlettel, szelle-
mesen sokat mondó kiegészítôkkel, rátétek-
kel… De megtörtént az is, hogy zenét hallgat-
va varrás nélkül, egy gombostût nem használ-
va gyûrte, tekerte a babákra az anyagokat –
korhû festmények születtek így…  
Az elmúlt hónapokban azonban nemigen

volt ideje babáira, sem divattörténeti kutatá-
saira. Kisebb szünet után 2013 eleje sorra
hozta a bemutatókat: látványos revüt pre-
zentált kosztümjeivel az Experidance és a Bé-
késcsabai Jókai Színház Sinatra-show-jához,
A hanghoz, Miskolcon újragondolhatta ko-
rábbi  Nabucco-tervezését, Dunaújvárosban

pedig a Cabaret c. musical extrém világának
jelmezeit tervezte meg. 

Mikita Gábor
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Monte Cristo grófja musical (Margitszigeti Szabadtéri Színpad 2012)

Nabucco (Miskolci Nemzeti Színház)

Nabucco

A hang – Sinatra musical-show (RAM Colosseum – Békéscsabai Jókai Színház)
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,,Szentivánéji” palota
A csókos asszony Zerkovitz-operett különle-
ges hatását az adja, hogy az elsô felvonás jó-
zsefvárosi szegényes bérházából hirtelen egy
Bajza utcai villa gazdag világába csöppennek
a kisemberek. S a pazar palota valahogy úgy
varázsolja el a szereplôket, s szabadítja fel az
indulatokat, mint a Szentivánéji álom erdeje.
Az egri Gárdonyi Géza Színház most Bényei
Miklós szcenikai irányításával a Budapesti
Operettszínház 2006-os bemutatójához ké-
szült díszletet használta fel. Túri Erzsébet ter-
ve bravúrosan oldja meg a darab dramatur-
giai kihívását: a szürke közegbôl színpompás
világba, álomszerû szecessziós varázsba
csöppenünk, ahol a korábbi párkapcsolatok
új irányt vehetnek. Operetthez illôen nagy-

vonalúan elôkelô, tiszteletet parancsolóan
nagyvilágian úri ez a palota márványoszlopa-
ival, ugyanakkor kellôen intim, csábításra al-
kalmas fülledt budoár is, ahol minden a sze-
relemrôl szól…

Békebeli bolhák
A francia bohózatok tervezôi a féltékeny fér-
jek és feleségek kergetôzésének lebonyolítá-
sát segítô pontos szerzôi utasítások mellett
leginkább mintha azt a rendezôi utasítást
kapnák csak, hogy legyenek a terek bohózat-
hoz illôen harsányak, karikatúrához illô köny-
nyed stilizációval hozzák a korhangulatot.
Debrecenben Vidnyánszky Attila rendezésé-
ben a Bolha a fülben Feydeau-bohózat elô -
adása azonban kesernyésebb hangot üt
meg, s ennek megfelelôen díszlete is elüt a

megszokottól. Szergej Maszlobojscsikov szo-
katlanul elegáns térbe helyezte a történetet:
csillárjaival, lámpáival akár egy békebeli szál-
ló hallját látnánk, s a tervezô elhagyta a ki-be
csapódó zárt ajtókat. A megszokottól eltérô-
en nem a kispolgáriságot hangsúlyozza: tá-
gasságával, szecessziós hidegségével, furcsa
fényeivel nyomasztó ez a kifinomultan szép
közeg – érteni véljük a figurák mindegyikét
meghatározó bizonytalanságot, zavarodott-
ságot, e polgári világ abszurddá válását. Míg
a bordély esetében ugyanez a zárt szeparé-
kat mellôzô nyitott tér az elrejtôzés lehetet-
lenségét, a félrelépések, perverziók kiszellôz-
tetésének elkerülhetetlenségét érezteti.

Illatok a múltból
Illatszertár… László Miklós komédiájának
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Szép színpadok…
Napjaink modern színpadi világában egyre kevesebb a békebeli eleganciával vagy korhû részletgazdagsággal megvalósított lát-
ványos színpadkép. Egy-egy színdarab vagy rendezôi koncepció azonban idôrôl idôre „kiköveteli” a hagyományosan „szép”
díszleteket…

A csókos asszony
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már a címe is múlt idejû, a fiatalok számára
egyenesen magyarázatra szorul. Igazi kutató-
munkát kíván a darab díszlettervezôjétôl,
hogy aprólékosan hozza a pesti elegáns kis
üzlet hangulatát. Lehetne persze, mint min-
den színházi produkcióban, egyszerû stilizá-
cióval jelezni a boltocska világát, csakhogy
ennek a darabnak az erejét, varázsát többek
között a zsánerjellege adja. Horesnyi Balázs
színpadképe ennek megfelelôen a Centrál
Színházban finoman elegánsan és a részle-
tekre odafigyelve hozza a jól menô üzlet vilá-
gát – az árukkal zsúfolt polcok dekorativitása,
kidolgozottsága megkapó. Ám a díszlet
nemcsak a bolt békebeli bájával hat: ahogy a
karácsonyi kirakat üvegén kicsit kikukucskál-
hatunk a pesti utcára, s megérezhetünk,
megsejthetünk egy-egy részletet, szinte vá-
gyat érzünk, hogy a szereplôk nyomába in-
duljunk, egy eltûnt világ színeit, illatait fedez-
hessük fel.   

Ördögi elegancia
Az Illatszertár elôadásához hasonlóan a fe-
hér szín dominál a békebeli világ megjelení-
tésében Miskolcon, Az ördög címû Molnár
Ferenc-komédia elôadásában. De míg Ho-
resnyi Balázs a darabhoz illôen aprólékosan
berendezte a kis teret, addig a miskolci Ka-
maraszínházban Horgas Péter elveti a hajda-
ni polgári lakások túlzsúfoltságának színre -
vitelét, néhány bútor, tárgy kap csak helyet
a mûteremlakásban, míg az estély színpad-
képe fehér székek sokaságával utal a ven-
dégseregre. Lenyûgözôen tiszta, már-már
szimbolikus tér született a fekete és a fehér,

a vízszintes és hullámzó vonalak játékából, a
teret kitágító üvegfal mögötti természet szí-
neivel. A misztikus és a hétköznapi pillana-
tok ugyanolyan hatásosan érvényesülhet-

nek: minden idôk egyik legelegánsabb Mol-
nár Ferenc-i színpadképe született meg Mis-
kolcon. 

Mikita Gábor
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Bolha a fülben

Illatszertár

Az ördög
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A Füge (Függetlenül Egymással Közhasznú
Egyesület) 2006-ban alakult, elsôsorban a
független elôadó-mûvészeti szervezetek és
mûvészek segítésére és támogatására. Mûkö-
dését tekintve ernyôszervezet és produkciós
szervezet is egyben, hiszen tagjaink részére
közös projektekben, pályázatokban való rész-
vételt biztosítunk, ugyanakkor saját, önálló
produkciókat, illetve koprodukciókat is létre-
hozunk. Mottónk az együttmûködés és part-
nerség: függetlenül egymással. Kiindulópont
mindig az adott projekt vagy produkció
megvalósítása. Célunk, hogy az „ernyônk”
alá csatlakozó egyéni alkotók és alkotói cso-
portok munkáját hatékonyabb fellépéssel,
profi menedzsmenti és szervezeti hát té r -
rel segítsük. Fontosnak tartjuk az együtt mû -
kö dést a független színházi kultúrát befoga-
dó játszóhelyekkel, jelenleg repertoáron tar-
tott elôadásaink Budapest különbözô színhá-
zi tereiben is megtalálhatók. Így például a
Titkos Társulat két kortárs drámája, A pitbull
cselekedetei és Az álom féltestvére a Trafóban,
a Vádli Alkalmi Színházi Társulás elôadásában
színpadra állított Képmutatók cselszövése és a
Caligula helytartója pedig a Szkéné Színház-
ban játszódik.
A 2012. év egy igazi fordulópont volt a

szervezetünk és mûködésünk életében. 2012
ôszén megnyitottuk a Jurányi Produkciós Kö-
zösségi Inkubátorházat, ahova mára már
több mint ötven szervezet költözött be: 19
alkotó- és vizuális mûvészeti csoport, 24 elô -
adó-mûvészeti egyesület és társulat és 8
egyéb civil szervezet.
Az egykori középiskola mintegy 6500

négyzetméteres impozáns épületében iro-
dák, próbatermek, raktárak, valamint szín-
házterem, galéria, kávézó áll az elôadó- és al-
kotómûvészek, valamint az ide látogató kö-
zönség szolgálatára.
Az intézmény célja egy aktív, mûködô hát-

tér, egy kreatív alkotói bázis, szellemi mûhely
létrehozása, ahol számos produkció és pro-
jekt elô- és utóélete nyerhet biztonságot
azáltal, hogy próbák, díszletfestés, jelmezké-
szítés, zártkörû munkabemutatók, valamint
raktározás, tárolás, irodai munka, pályázat-
írás folyhat itt.
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JURÁNYI PRODUKCIÓS KÖZÖSSÉGI INKUBÁTORHÁZ

Jurányi –
egy új irány

2012 ôszén, egy üresen álló iskola épületében, a Jurányi utca 1–3. szám alatt nyílt
meg a Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház, a független elôadó-mûvészeti és
civil társulások alkotómûhelye, egyben szellemi bázisa. Közel ötven szervezet költö-
zött az Inkubátorházba, a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület (Füge) szár-
nyai alatt. Az új otthon számos produkció elô- és utóéletéhez nyújt biztonságot,
helyet adva a próbák, díszletmunkák, jelmezkészítések, zártkörû munkabemutatók
valamint raktározás, tárolás, irodai munka számára.
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A cél kettôs: egyrészt szeretnénk egy sta-
bil, közös otthont találni az egyre inkább
szétesô független színházi és alkotómûvésze-
ti szektornak, bízva abban, hogy az egy fedél
alatti együttes munka, még termékenyebben
sarkallja az alkotókat az összefogásra, a közös
produkciók létrehozására. Másrészt szeret-
nénk kialakítani a budai miliôben egy olyan
centrumot, ahol a színházbarát fiatalok akár
csak egy kávé mellett vagy egy színházi elô -
adáson szívesen eltöltenek pár órát, és aktív
közösségi élettel töltik meg újra az elhagyott
oktatási intézményt.
Mindenképpen olyan kerületet, városrészt

kerestünk, amely frekventált helyen van, jól
megközelíthetô, ugyanakkor nincs jól ellátva
színházi lehetôségekkel. Így esett a választá-
sunk a II. kerületre. Olyan ingatlant keres-
tünk a terv megvalósítására, amely méreté-
nél és elrendezésénél fogva lehetôvé teszi
egy nagy színházterem és számos (legalább
15-20) kisebb terem (raktár, próbaterem,
irodahelyiség) kialakítását. Így elsôsorban el-
hagyott, jelenleg nem üzemelô, kihasználat-
lan iskolaépületek kulturális újrahasznosítá-
sában gondolkodtunk, hiszen ott a tornate-
rem megfelelô öltözôi háttérrel, valamint a
több szinten elhelyezkedô osztálytermek al-

kalmasak a többfunkciós inkubátorház kiala-
kítására.
2011 nyarán találtunk rá a Jurányi utca

1–3. szám alatt álló üres iskolaépületre, ezt
követôen felvettük a kapcsolatot a Fôvárosi
Önkormányzattal mint tulajdonossal, majd a
BFVK Zrt.-vel mint üzemeltetôvel. 2011 de -
cemberében írták ki az ingatlan hasznosítá-
sára, bérlésére vonatkozó pályázatot, ame-
lyen sikeresen vettünk részt, és elnyertük az
ingatlan bérleti jogát.
Közben folyamatosan egyeztetéseket foly-

tattunk a fôvárossal, aminek eredménye egy
mindkét fél számára kedvezô konstrukció
lett: mi béreljük az ingatlant, és kifizetjük a
bérleti díjat és a rezsi-, üzemeltetési költsége-
ket. De tekintettel arra, hogy hiánypótló kö-
zösségi, kulturális és civil összefogás megva-
lósítása a célunk, közszolgáltatási szerzôdés
keretében támogatást kapunk Budapest Fô-
város Önkormányzatától, amely lehetôvé te-
szi, hogy ennek segítségével, valamint a
több mint 50 tagszervezet hozzájárulásával
együtt fedezzük az óriási méretû ingatlan
költségeit. A bérleti szerzôdést 5 évre, a köz-
szolgáltatási megállapodást pedig – elsô kör-
ben – 3 évre tudtuk megkötni.
Tekintettel az ingatlan mûszaki állapotára

(2009 óta áll üresen), a pályázatunkban vállal-
tuk az épület szükséges mûszaki (elektromos,
gépészeti) rendbehozatalát, és a mûködé-
sünknek megfelelô építôipari munkák, felújítá-
sok kivitelezését. A szükséges gépészeti és
elektromos munkákon kívül valamennyi ter-
met lakhatóvá tettük (festés, parkettázás), és
kialakítottuk a közösségi és produkciós mûkö-
dés alapszolgáltatásait biztosító infrastruktúrát
az épület alagsorában: a 200 m2-es tornate-
rembôl a színháztermet, a 90 m2-es informa-
tikai helyiségbôl a kamaratermet, a menzából
a kávézót, a suli büféjébôl a jegyirodát és egy
osztályterembôl pedig a galériát.
Az inkubátorházban a társulatok saját pró-

batermükben hozhatják létre alkotásaikat, az
épület a bemutatóknak is helyet biztosít, ám
nem szeretnénk befogadóhelyként mûködni.
Inkább az elôadások létrehozásán van a
hangsúly, és nem a darabok játszásán. A tár-
sulatokhoz és a produkciókhoz kapcsolódva
különleges programokat szeretnénk szervez-
ni, munkabemutatókat tartanánk, közönség-
találkozóknak, színházi, nevelési programok-
nak adnánk helyet. Mindehhez persze a
mûködéshez szükséges pénzügyi feltételeket
sem könnyû megteremteni.

Kulcsár Viktória
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Összefoglalóm írásakor még az elsô évad
sem telt el teljesen a Jurányi életében. Mind-
az, ami ma „a Jurányi”, az kevesebb, mint
egy év alatt valósult meg, és ezt sokszor még
mi, akik itt dolgozunk, sem tudjuk elhinni.
A legnagyobb élményem a kollégák segít-

ségnyújtása, annak megtapasztalása, hogy
csak a hosszú távú gondolkodásnak és az
összefogásnak van jövôje és értelme. Az In-
kubátorház technikájának ismertetése egy-
ben annak is a leírása, hogy milyen színházak
és milyen színházi szakemberek hogyan segí-
tettek nekünk közösen létrehozni a Jurányit.
A Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátor-

ház két fô játszóhellyel rendelkezik. Olyan szín-

házi tereket hoztunk létre, amelyek sokféle,
más-más technikai igényû elôadások befoga-
dására alkalmasak. Célunk az, hogy egyre job-
ban megfeleljünk a befogadott produkciók
igényeinek, és folyamatosan fejlôdjünk – ter-
mészetesen az anyagi és technikai lehetôsége-
ink mértékében, például jelenleg az artistapro-
dukciók ötleteire és igényeire keressük a
mûszaki válaszokat. A nálunk „lakó” társulatok
mindegyike otthon van, de mindannyian osz-
toznak is a közösségi próba- és játszóhelyeken.
A Jurányi szlogenje, az „új irány” a techni-

kára is igaz: keressük az új irányokat az ötle-
tekben, és közben ezekhez alkalmazkodva a
technikában is egyre bôvülünk. (Például

szoftveres fényvezérlést installáltunk, ami
költséghatékonyan biztosítja az elôadásaink
fényvezérlését.)
A színháztermünk az egykori iskola torna-

termébôl vált valódi színházteremmé, a Jurá-
nyi legfontosabb játszóhelye, színházi elôadá-
sok, koncertek, divatbemutatók, konferenciák
befogadására alkalmas. A terem 20,3 m hosz-
szú, 10 m széles, és a belmagasság 7,5 m. 
A színházterem 4 db, 5,5 m magasan lévô,

9,5 m hosszú Prolyte X30V alumínium truss
gerinccel rendelkezik, a gerincekre kereszt-
ben vastag falú alumíniumcsöveket bilincsel-
tünk. A fronttartó 4,5 m magasan lévô, 10 m
hosszú vascsô.
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A függönyök befüggesztéséhez 2,5 m-es
függönytartó csövek állnak rendelkezésre,
ezeket drótkötelekkel rögzítjük a tartókhoz.
A játékteret teljesen körbe tudjuk függönyöz-
ni. A fix akasztási rendszerünket ki tudjuk
egészíteni mobil csövekkel.
A színpadszinten a lámpákat 6 db utcake-

retre (kereteken 3 szintû függesztési lehetô-
ség), illetve 5 db statívra tudjuk elhelyezni.
A nézôtér 120 fôs, 8 sor szék a 7 x 8 m-es

fix emelvényen, míg 1 sor szék a padlószin-
ten helyezhetô el. A nézôtér emelkedése 20
cm soronként, összesen 120 db fekete, raká-
solható, párnázott szék helyezhetô el.
A színpad felülete fekete PVC alapszônyeg,

a terem teljes szélességében, illetve hosszá-
ban. Esetenként 10 x 10 m felületre fekete
vagy fehér színû balettszônyeg kérhetô.
A színházterem falai és mennyezete fekete

színûek.
A Jurányi másik játszóhelye a kamaraterem,

amely egy kisebb, intimebb tér. A kamarate-
rem kisebb elôadások mellett konferenciák-
nak, tanfolyamoknak is ideális helyszín. Az
egykori iskola két osztálytermét nyitottuk
egybe, így a terem 6,3 x 14,6 m alapterü-
letû, belmagassága 3,20 m.
A terem két szemközti hosszanti oldalán

dupla csôtartó áll rendelkezésre. A vastag csô-
tartó a világítási eszközök, a vékony csôtartó a

dekorációk (kiállítások képei, függönyök stb.)
befüggesztésére kerültek kialakításra. 3 db mo-
bil kereszthíd áll rendelkezésre, alapvetôen a vi-
lágítás számára, a világítási tartó magassága
3,1 m. A terem két végében sodronykötél van
kifeszítve, függönyök, dekorációk bekötéséhez.

A nézôtér 60 fôs, 3 sor szék a 3 x 6 m-es
mobil emelvényen, 1 sor szék a padlószinten
helyezhetô el. A nézôtéri emelvény lépcsôzé-
se 20 cm soronként. Összesen 60 db fémvá-
zas, egymásba rakható, faülôkés szék helyez-
hetô el.
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Színházterem Kamaraterem

Világítás, teljesítmény 3 X 63 A 3 X 32 A

Fényvetôk 4 db PC 1 kW LDR terelôlemezzel
10 db PC 1 kW Flashight terelôlemezzel
44 db PC 650 W terelôlemezzel
10 db Niethammer Fresnel 2 kW terelôlemezzel
6 db Profil 20°–40° LDR Suono 650 W 5 db írisszel
2 db ETC Parnel 575 lencsekészlettel
8 db PAR 64 CP61 1 kW

2 db PC 1 kW terelôlemezzel
1 db Profil Clodgen 25°–50° 750 W írisszel
6 db PC 650 W terelôlemezzel

Dimmerek 1 db RV Productions dimmer 24 x 2,5 kW
2 db Botex DPX-620III 6 x 2,5 kW
(összesen 36 x 2,5 kW dimmercsatorna)

1 db Pegazus dimmer 6 x 2,5 kW

Fénypult Botex DC 1224 Botex DC 1224

Fényvezérlô szoftver D: light fényvezérlô szoftver, iMac-en installálva, 
Enntec USB-DMX Pro átalakítóval, 
Korg nanokontrol 2 kiegészítéssel

Hangrendszer

Hangsugárzók és  erôsítôk A topládák riggelve, a subok padlón vannak.
PA: 2 db Garry Scandal (600 W)
2 db Garry Satellite Sub (600 W)
erôsítô: 2 db QSC GX5
monitor: 2 db Garry Joy (300 W)
erôsítô: 2 db Ágota Technik DS 600

2 db RCF ART 310-A MK III
(aktív, 2 x 400 W)

Keverôpult Allan & Heath ZED 14
(6 mono channel, 4 stereo channel)

Behringer XENYX 1622 USB
(4 mono, 4 stereo channel, beépített effekttel)

Csoportkábel 16 csatornás csoportkábel, 12 XLR, 4 TRS Jack
A keverôállástól a nézôtér bal oldaláig fixen kiépítve

Bejátszók 1 db American Audio SDJ1 (dupla SD kártyás bejátszó)
1 db DAP Audio DS-850S (CD-bejátszó)

1 db CD-bejátszó

Fényvezérlés

�



A játéktér mérete: 6,3 x 10 m, fekete PVC
alapszônyeggel van a terem teljes padlófelü-
lete borítva. Az alapszônyeg alatt rugalmas
aljzatot alakítottunk ki. A kamaraterem falai
és mennyezete fekete színû.
A Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátor-

ház saját technikai beruházásain túl (truss-
rendszer, alumíniumcsövek, csoportkábelek,
hosszabbítók, hangkábelek, erôsítôk, fényve-
zérlô rendszer, hangpult, biztonsági felszere-
lések, táncpadlók, balettszônyegek stb. be-

szerzése) rengeteg barterajánlatot és techni-
kai támogatást kapott.
Nehéz lenne érzelemmentesen gondolni

arra a tényre, hogy a Jurányiban használt
dimmereket Szabó Gyuri vásárolta 20 évvel
ezelôtt egy Magyarországon turnézó társu-
lattól, még a PECSA-ban szervezett elôadása-
ihoz. Ugyanezeket a dimmereket a TRAFÓ
megnyitása után, kiváló állapotban ôrizte
meg Marton János kollégám és barátom, és
végül Talló Gergô és a Mûhely Alapítvány
bocsátotta a rendelkezésünkre. Ezeknek a
dimmereknek lelkük és történetük van, és ez
minden egyes patchelésnél eszembe jut.
Vannak 2 kW-os Niethammer gépeink,

amiket szintén a Mûhely Alapítványtól kap-
tunk. Gyönyörû a fényük, és tökéletes álla-
potban vannak, mert olyan szakemberek ke-
zében voltak, akik vigyáztak rá. Személyes
kedvenceim, és hálás vagyok, hogy ezekkel a
lámpákkal dolgozhatunk.
Amikor a SZKÉNÉ Színház technikáját ta-

valy felújították, szinte azonnal megkaptuk
Németh Ádámtól a régi LDR-lámpákat,
hangfalakat, dimmereket és a régi pultjukat,
valamint a SZKÉNÉ dobogóit.
Balogh Zsolt és csapata, az Eventstudio a

hangrendszerünk megtervezésében és kialakí-
tásában mûködtek közre. A legoptimálisabb ki-
alakításban és a beszerzésben adtak tanácsot,
mindig számíthatunk rájuk. Olyan professzio-
nális céget ismertünk meg személyükben, akik
sokszor a saját piaci érdekük ellenében segítet-
tek nekünk, és váltak stratégiai partnerünkké.
Az egykori Merlin Színháztól a régi nézôte-

rüket kaptuk meg, de ugyanígy mesélni tud-

nának a székek is, melyeknek egy része a volt
Sirályból, valamint a Szputnyik Társulattól
került a Színházterembe. Szirtes Attila kollé-
gánk rengeteg ötlettel és munkával segítette
többek között a színházterem kialakítását.
A Nyitott Kör Egyesülettôl lámpákat, dimme-
reket, állványokat kaptunk.
Nagyon büszke vagyok a technikai csapa-

tunkra, kollégáimra, Pelle Zoltánra és Szabon
Balázsra, akik elhivatott, lelkes és kiváló szín-
házi szakemberek.
Járatlan út még a Produkciós Ház udvarán

a szabadtéri kisszínpad kialakítása. Terveink
szerint ez lesz a következô megvalósítandó
feladatunk.

Vida Zoltán
mûszaki vezetô

Jurányi Inkubátorház
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A színházi függönyök használatát írásos
emlékek, ásatások és máig létezô épületek
bizonyítják egészen az ókorig visszamenôen
(kb. i. e. 1200 és i. u. 600 között). Az ókori
színházak egy legyezôszerû, kifelé emelkedô
nézôtérrel rendelkeztek. A nézôk elôtt volt a
színjátszó felület (orkhésztra) a színészek szá-
mára. A színjátszó terület mögött állt a meg-
emelt elôszínpad (proszcénium) és egy,
emögött elhelyezkedô épület (szkéné). Ese-
tenként az arénát napvédô vitorlával látták
el. 
A megrongálódás miatt ma már csak keve-

set árulnak el az ókori színházak a szkéné
épületérôl. Ez alól kivételt képeznek a római,
a dél-franciaországi Orange és a kisázsiai As-
pendos színházak.
Biztos forrásból tudjuk, hogy már az ókori

színházakban is voltak festett dekorációk,

melyeket háromoldalú forgatható prizmák-
kal együtt használtak a színpadkép változta-
tásához. A festett dekorációs falakat középrôl
jobbra és balra osztották meg, így egy másik,
mögötte lévô kép pedig láthatóvá vált. Felté-
telezik, hogy egy keretre függönyt feszítet-
tek, és ez ugyanúgy, mint a festett dekoráció
középen nyílt ketté. A legkorábbi biztos em-
lítést egy színházi függönyrôl Marcus Tullius
Cicero teszi a Pro Caelio i. e. 56-ban. Cicero
beszédében az „aulaeum”, függöny kifejezés
teljesen szokványosnak tûnik, így arra követ-
keztethetünk, hogy i. e. 100-200 évvel már
használtak színházi függönyt. Az ún. ókori
császárság ideje alatt (i. e. 27. – i. sz. 285.) az
„aulaeum” kifejezést többször említik, és ver-
tikális függönynyitást írnak le. A saepinumi
színház (i. e. 293) padlóárkát feltehetôen a
függöny lesüllyesztésére használták, hogy
azt a darab végén ismét felemeljék.

A függönyök már fényûzôek voltak, díszí-
tett vagy festett szövetbôl voltak. A fennma-
radt írásos emlékek említést tesznek vörös
függönyökrôl beleszôtt arany alakokkal. 
Az olasz reneszánszban (kb. XIV–XVI. sz.) a

római és görög ókori hagyományok voltak
irányadóak. Megpróbálták az ókori színházak
formáját kicsinyítve, zárt térben megépíteni.
A Theatro Olympico (1580–1584) lett az el-
sô szabadon álló színházépület Európában az
ókor után. Ugyanúgy, mint az ókori színhá -
zaknál, ez is rendelkezett épített háttérfallal,
amely palotahomlokzatot mutatott, a kapu-
zataiból hátrafelé utcák indultak, de még
nem volt fix függöny. Egy másik fontos szín-

házi építmény az 1641-ben épült ulmi szín-
ház volt. A városépítész Joseph Furttenbach
tervei alapján készült épület az akkor szoká-
sos mûszaki megoldások szerint már rendel-
kezett zenekari árokkal és díszítôfüggönnyel.
1780-ban az épületet az akkori mûszaki elvá-
rások szerint felújították. A Viktor Wilhelm
Peter által készített allegorikus színházi mú-
zsákat ábrázoló festett függöny sokáig volt
ékessége az egyébként inkább egyszerû szín-
házépületnek. 
Egy díszítôfüggöny hatása a mai napig

lenyûgözô. Vagy azért, mert a nézôteret és a
színpadot választja el egymástól optikailag,
és a látogatókban a feszültséget tartja fenn,
vagy azért, mert része a színháztér ünnepé-
lyes kialakításának. A díszítôfüggöny – mind
a mai napig – minden színház központi ré-
sze. Csupán a kialakítása változott. Sok ráfor-
dítással, bordûrökkel, hímzésekkel és rojtok-
kal ellátva, vagy egyszerûen, nemes, bordó
bársonyból – a Gerriets gyárt fô- és díszítô-
függönyöket egyaránt. 
A felhasznált anyagok igen sokfélék, mint a

gazdag bársonyvelúr, Trevira CS, vászon
vagy selyemvelúr, vagy egészen a moszkvai
Bolsoj Színház festett fôfüggönyénél használt
muszlin. Az oroszországi Samara Opera &
Ballet Theater társulatát és nézôit pedig egy

igényesen megfestett fôfüggöny varázsolja
el. A kétszárnyú, speciális Trevira CS velúrból
szôtt, összesen 15 méter széles, 10 méter
magas, 30% redôzéssel készült függöny
ugyan nem tartozik a legnagyobbak közé, de
az igényes kidolgozása miatt szemet gyö-
nyörködtetô. Miután a Gerriets által gyártott
bársonyvelúr textillapokat összevarrták és a
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A díszfüggönyök
világa Színháztörténeti utazás

A Saepinum Színház a függöny lesüllyesztésére szolgáló
nyílással

Festett fôfüggöny a moszkvai Bolsoj Színházban
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Granat aranyanyaggal nagy felületen meghí-
mezték, a színét megfestették, és aranyleme-
zekkel látták el. Továbbá a velúr széleit ár-
nyékolták, hogy egyedi, háromdimenziós
hatást érjenek el. Végül pedig lágy esésû rán-
cokat adtak a függönyhöz, és különféle, 80
cm magas bordûrökkel és bojtokkal díszítet-
ték.

De történelmi régi díszfüggönyöket is újra
lehet gyártani, és így lehetôvé válik a repro-
dukció. Több éven keresztül rivaldafényben
volt a drezdai Semperoper fôfüggönye. Hó-
napokon keresztül szakértôk csapatai egyez-
kedtek, hogy a régi függönyt az eredetivel
részleteiben is megegyezô módon lehessen
legyártani. Az erôssége miatt a pamutvelúr
Clivia 600-ra esett a választás. A kétrészes
23,00 m széles és 14, 50 m magas függönyt
100%-ban az eredetivel megegyezô kivitel-
ben kellett elkészíteni, ezért nagy kihívás volt
a bordûr kiválasztása.
Mérgesen összegyûrt alufólia, vagy türel-

metlenül kibontott ajándékcsomagoló papír?
Egy másik feltûnô fôfüggönyt Oslóban lehet
megcsodálni. Egy összegyûrt alufólia fotóját
digitális eljárással átvitték egy szövôgépre, és
pamutból megszôtték. A reflexiók és formák
illúzióját színekkel teremtették meg. Az ered-

mény egy kétdimenziós
szövet, de meglepô három-
dimenziós hatással. Az „alu -
miniumdizájn” díszfüggöny
22,65 x 11,00 m méretû és 500 kg
súlyú.
Egy 27 méter széles és 18,5 méter

magas csodát a madridi Teatro Realban le-

het megcsodálni. Alvarez-Montes tervei alap-
ján történt a gyártás. A díszítés legnagyobb
része festett és 50 m2 valódi aranylapot hord-
tak fel. A „trompe-l’oeil” kialakítása rojtokkal,
aranyzsinórokkal és üveggyöngyökkel lett tel-
jes. A festômûhelyben három hónapon át
dolgoztak ezen a szép díszfüggönyön. Egy
további, a Gerriets varrómûhelyekbôl szárma-
zó remeket a londoni Royal Opera House-ban
lehet megcsodálni. A 19,5 m széles és 10,8 m

magas mohervelúr függöny különbözô
anyagsávokból és bélelésekkel készült. A dísz-
függönyt rojtokkal, bojtokkal és díszes csíkok-
kal (bortnikkal) díszítették. Az exkluzív kézi
hímzés hat hónap munkájának eredménye-
ként került a függönyre.
További lehetôségeket nyújtanak – a kü-

lönféle hatások elérése érdekében – a külön-
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Munkálatok a függönyön a Gerriets varrodájában 

Díszfüggöny, Samara operaház

Díszítôfüggöny, Semperoper, Drezda. A díszítôfüggönyt
az eredetinek megfelelôen gyártották le
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bözô hímzési eljárások, mint a hálós öltés, la-
pos öltés, kézi hímzésoptika, csavart öltés,
vagy egy applikáció hangsúlyozása „árnyék”
jelzésével más hímzôszínnel. Szôtt fôfüggöny
díszíti a New York-i Metropolitan Operát. Az
Operaház fényûzô függönye több száz kilo -
gramm súlyú, és színselyem zsinórokkal és

flitterekkel van ellátva. 1200 folyóméter
szôtt, drága selyem- és vászonanyagot hasz-
náltak fel. Továbbá ugyanilyen mennyiségû
szaténnel bélelték ki, hogy biztosítsák a teljes
fényzárást.
Végül meg kell jegyezni, hogy szinte bár-

milyen méretû függöny megvalósítható.
Festve, hímezve, díszítve vagy nyomva – szá-
mos effektus érhetô el, történelmi díszfüggö-

nyök újragyárthatók, vagy új kreációk hozha-
tóak létre. A „díszfüggöny” bûvölete óriási
volt a múltban, és varázsa és szenvedélye a
jövôben is megmarad. 

Andreas Paller
Gerriets Handel GmbH., Austria

Kézi festés a madridi Teatro Real díszfüggönyén

A kész díszfüggöny arannyal bevonva

A kész díszfüggöny arannyal bevonva

Szôtt selyemfüggöny a New York-i Metropolitan Operábana
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A távirányítású színpadi kocsi alkalmas nyílt
színi mozgatásra színpadon, önmagában,
vagy szabadon futó színpadi kocsikkal össze-
kapcsolva nagyobb felületek mozgatására is.
Alkalmazása lehetôséget ad mozgalmas szín-
padi felületek létrehozására. Beépített ener-
giaforrással, gépi hajtással és rádió-távirányí-
tással rendelkezik.

Általában 1 x 1 vagy 2 x 1 m-es méretben
készülnek, de egyedi igényeket is ki tudunk
elégíteni.
A teherátadás a színpadpadlóra a sarkok-

ban elhelyezett 4 db önbeálló PU keréken és
a két, szintén PU hajtókeréken történik. 
A kocsikban 2 db önállóan vezérelt hajtás

van elhelyezve, melyek a kocsi középtenge-
lyén kétoldalt lévô hajtókerekeket forgatják.
A hajtókerekek forgási sebességének és irá-
nyának változtatásával a kocsi mozgási se-
bességét és irányát lehet változtatni – lehet
akár helyben forgatni is.
A kocsik hajtókerekeinek tolóereje a nyo-

móerô növelésével – a keret két oldalán lévô

két-két különbözô erejû gázrugó ki-be kap-
csolásával – változtatható. Ezt az excenter
kulcsok átfordításával tehetjük meg a gázru-
gók segítségével (belsô excenter 0,8 kN, a
külsô excenter 1,25 kN nyomóerôt ad), így a
kocsi terhelt és üres állapotában is az optimá-
lis tolóerô leadására képes. 
Több kocsi összekapcsolására a kocsi kere-

tébe integrált rögzítôcsapokkal van lehetô-
ség. Csak egy imbuszkulcs szükséges a kocsik
összekapcsolásához az 1 x 1, vagy 2 x 1 m
alapterületû elemeknél egyaránt. 
Áramellátás: egy inverter a 8 db (12 V, 27

Ah) akkumulátorban tárolt 48 V DC feszült-
ségbôl 230 V AC feszültséget állít elô, 1, 5 kW
teljesítménnyel. Az így rendelkezésre álló
energiával frekvenciaváltókról üzemeltethe-
tünk 2 db 0,55 kW teljesítményû aszinkron-
motort, teljesen feltöltött akkumulátorok ese-
tén megközelítôleg 4-5 órán át. 
A motorok vezérlését a beépített rádióve-

vô az adótól kapott utasításoknak megfelelô-
en végzi (start, stop, irány, sebesség). Min-

den kocsi rendelkezik
kezelôegységgel, de
Master-Slave üzem-
módban egy kezelô-
rôl több kocsi mozgá-
sa is irányítható.

Barna János
Színpad- és

Emelôgéptechnika
Kft.
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A d&b audiotechnik V sorozatú
line array rendszerének nép-
szerûsége minden eddigi d&b
rekordot megdöntött! Ez nem is
csoda, hiszen a V sorozat a d&b
audiotechnik azon rendkívüli
hangsugárzóit foglalja magában,
amelyeket a széles dinamikatar-
tomány, a lenyûgözô hangerô és
a nagy kivezérelhetôség tesz ru-
galmassá és hatékonnyá. És most
a sorozathoz a német cég elké-
szítette az installációs célokra
szánt verziót is, a Vi szériát. Az
alapvetô különbség, hogy a Vi
nem kapott a szállítást megköny-
nyítô hordfüleket, illetve a Vi-
SUB nem rendelkezik állványhü-
vellyel, hiszen egy fixen telepí-
tett rendszernél erre nincs szük-
ség. Minden egyéb paraméteré-
ben megegyezik a V sorozattal.
A hangsugárzók egyik meghatá-
rozó eleme a gondosan megter-
vezett, kiváló tulajdonságokkal
rendelkezô keresztváltó. Ennek
következménye a rendkívül jó

hatásfok, azaz a nagy hangnyo-
más. Két Vi sorozatos hangsu-
gárzót hajthatunk egy D12-es
erôsítô egyetlen csatornájáról!
A Vi család a Vi8 és a Vi12 szé-

les sávú hangsugárzókból, illetve
a Vi-SUB kardioid mélysugárzó-
ból áll, amelyek tökéletesen il-
leszkednek egymáshoz. A Vi8
egy 3-utas passzív széles sávú
hangsugárzó, amely két darab
10”-os mélyhang-szórót, egy 8”-
os tölcséres középhangszórót és
két darab 1,4”-os nyomókamrás
magassugárzót tartalmaz. A Vi12
120 fokos vízszintes lesugárzási

szöggel bír, a többi paramétere
megegyezik a Vi8-éval. Mindkét
modellben a két dipolárisan el-
rendezett, neodímium mágnes-

sel szerelt mélyhang-szóró kö-
zött helyezkedik el a közép- és a
magashang-szóró, melynek
eredményeként rendkívül sima
az átmenet az egyes frekvencia-
sávok között. A Vi sorozat passzív
kivitele miatt kis tömegû (Vi8 –
34 kg), így akár 24 elemet is ösz-
szeállíthatunk egy oldalon. Füg-
gesztéséhez nincs szükség a hor-
ribilis összegû prémium kategó-
riás truss rendszerekre. 
A Vi-SUB egy kardioid mélysu-

gárzó, amelyben két nagy kité-
résû, neodímium mágnessel sze-
relt mélyhang-szóró található
(1 db 18”-os elôre sugároz –
bass-reflex rendszerben, 1 db
12”-os hátra sugároz – két kam-
rás BandPass elrendezésben).
A kardioid hatást részben a káva
kialakítása, részben a finomhan-
golt keresztváltó biztosítja. Az
így létrejövô kardioid lesugárzás
csökkenti a nem kívánt mély
frekvenciás hangokat a mélysu-
gárzó mögött, így pontosítva

annak irányát, és biztosítva a
tiszta mélyhang-visszaadást.

A Vi sorozat ugyanazzal a
hangminôséggel büszkélkedhet,
mint a J sorozat, ezzel is alátá-
masztva a d&b audiotechnik
szemléletét. A d&b audiotechnik
kizárólagos magyarországi for-
galmazója az Interton Kft.

További információk:
www.interton.hu

TECHNIKAI ÚJDONSÁGOK

Új installációs line array rendszer a d&b audiotechniktôl





Az elsô percek benyomásai már évek óta ha-
sonlók – a hatalmas pavilonokban látva a jól
ismert gyártókat, a messzirôl évek óta azo-
nosnak tûnô effektfények ide-oda csapkodá-
sát, s a finom köd beterít mindent… látunk-e

igazi újdonságot? Fel tudjuk-e fedezni ebben
az iszonyúan nagy felhozatalban az igazi
technikai újításokat? Aztán rájövünk, hogy
bizony csak az aprólékos megfigyelés segít –
azaz standról standra végig kell menni a ter-

mékek százain, hogy leszûrhessük, hol tart
ma a show-világítási ipar, mik a legfrissebb
trendek, irányvonalak? Hát, lássunk neki…
Az elsô komoly tapasztalat az, hogy a

klasszikus gyártók mellett hatalmas léptekkel
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PROLIGHT + SOUND KIÁLLÍTÁS

SÉTA

kiállításon
Prolight + Sound
a frankfurti

Ha április, akkor Frankfurt… Talán nem túlzás állítani, hogy a világ
minden részérôl áprilisban a Majna-parti városra figyel a show-
technikai világ. Két hosszú napot sikerült eltöltenem a kiállításon,
és a show-világítási ipar újdonságairól leszûrt tapasztalataimat az
alábbi rövid beszámolóban adom közre.

Fény-show Ayrton módra

Az ADB
hivalkodás-

mentes
klasszikus

standja
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fejlôdnek azok a cégek, amelyek felismerték
azt, hogy a jobb minôségû kínai gyártókra
építve, rendkívül széles termékpalettát kínál-
va egyfajta kereskedôházként igen sikeres üz-
letmenetet lehet folytatni. Az egyik nagy ki-
állítási pavilon jelentôs részét e cégek hatal-
mas standjai foglalták el. Melyek ezek a cé-
gek? A teljesség igénye nélkül: Highlite In-
ternational (Hollandia), B&K Braun (Né-
metország), Steinigke Showtechnic (Né-
metország), Elation (USA), Chauvet (USA),
Music & Light (Olaszország)…  
Kicsit vicces volt látni, hogy több standon

teljesen egyforma termékek jelentek meg az
adott cég logóival – melybôl jól látszik, hogy
egy kínai gyár termékét forgalmazzák töb-
ben is, csak a forgalmazó címkéje más és
más. Ezzel együtt azért azt tapasztaltam,
hogy ezek a termékek már nem a lesajnált kí-
nai gyártó minôségi szintjén állnak (ahogy ez
évekkel ezelôtt volt), hanem igenis átmen-
nek egy európai minôségi ellenôrzésen, s így
bizony akár még minôségben is versenyké-
pesek lehetnek a klasszikus európai gyárak
valódi európai termékeivel. Idén ezeken a
standokon azt fedeztem fel, hogy ezek a cé-
gek is elmozdultak a klasszikus színházi ter-
mékek irányába is, azaz megjelentek náluk a
színházi Fresnel- és profilfényvetôk LED-es
változatai, mégpedig meglepôen jó fényerô-
vel/fényárammal. A mechanikai kialakítást
szemlélve sem láttam nagyon gagyi megol-
dásokat, úgyhogy a „klasszikus” gyártóknak
bizony alaposan ügyelniük kell a jövôben
ezekre az új vetélytársakra is.
A kiállítás szervezôi idén úgy döntöttek,

hogy a kínai gyártókat/kiállítókat egy-
begyûjtik, és az egyik pavilon emeleti részé-
ben helyezik el ôket – háttérgyártói, beszállítói
elnevezést adva ennek a kiállítói szegmens-
nek. Itt mind a fény, mind a hang, mind pe-
dig a vizáultechnika bôségesen megjelent. Ez
utóbbiaknál az egyik kínai gyártó LED-alapú
4K (azaz 4 ezer pixel Ultra HD) felbontású vi-
deofalat is kiállított. Fantasztikus látványt nyúj-
tott, de a fogyasztása is hasonlóan fantaszti-
kus volt, hozzávetôlegesen 1 kW/m2 értéket
láttunk! Mindenesetre figyelemreméltó volt,
hogy a LED videofalak egyik legkényesebb jel-
lemzôjében, a mechanikai kialakításban mi-
lyen sokat fejlôdtek a kínai háttérgyártók.
Visszatérve a fô kiállítási pavilonokba, a tel-

jesség igénye nélkül nézzük meg, hogy a
klasszikus gyártók standjain milyen újdonsá-
gokkal találkozhattunk (a gyártókat abc-sor-
rendben véve):
Az ADB kulturált standja viszonylag kis te-

rületû volt – ebbôl is az látszik, hogy a frank-
furti kiállítás elsôsorban a show-technikára
fókuszál, így a klasszikus, színpadi és stúdió-

technikára koncentráló cégek inkább csak a
jelenlét kedvéért állítanak ki.
A francia Ayrton rengeteget fejlôdött az

elmúlt években, és ezt a fejlôdést mutatta a
standján felvonultatott új termékek palettája
is. A mozgókengyeles, pixelenként vezérel-
hetô négyzetes elrendezésû Magicpanel 602
termékük mátrixba rendezve és szinkronban
mozgatva eddig nem látott látványeffektet
produkál, de világítási eszközként is különle-

ges, hiszen 14 000 lumen fényáramot pro-
dukál. Ugyancsak jelentôs, 5000 lumenes
fényáramú a most bemutatott Nandobeam
mozgófejes LED-wash effektjük, amely ötszö-
rös zoom optikájával sok felhasználó figyel-

mét felkeltheti, de érdemes volt megszemlél-
ni a motoros vonalvilágítójukat is, mely a Rol-
lapix nevet kapta, és négyszeres motoros
zoom optikával szállítják.
A Clay Paky a megszokott elegáns stand-

ján mutatta be az immár igen széles palettá-
jú LED-es és kompakt fémhalogén fényforrá-
sú effektarzenálját. Itt mutatták be a Sharpy
330 Washmozgófejes gépüket, mely 330 W-
os fémhalogén fényforrásra épül, és kompakt

mérete mellett nagyon nagy zoomátfogást
és teljes színkeverést, valamint halk mûkö-
dést biztosít. Szintén itt debütált a kültéren is
használható, akkumulátoros mûködtetésû,
vezeték nélkül vezérelhetô vonalvilágítójuk, a
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zoom optikás GLOW-UP STRIP 100. Végeze-
tül a mikromechanikával szerelt Alpha Profile
800 ST motoros profilfényvetôt érdemes ki -
emelnünk, mely kifinomult kivitelével, 800
W-os fémhalogén fényforrásával, autofóku-
szával, valamint egyedi effektek létrehozását
lehetôvé tevô „Dyna-Cue-Creator” funkció-
jával, egy igen széles körben jól használható
mozgófejes gépként mutatkozott be.
A szintén olasz, idén fennállásának 80 éves

évfordulóját ünneplô Coemar meglepôen kis
standon mutatkozott be, bár 5 új terméket is
láthattunk náluk: egy LED-es, PAR fényvetô-
házba épített stroboszkópot, a C4 LED névre
hallgató RGBW színkeverésû stroboszkópot, a
Moonlite nevû színhômérséklet-szabályzást is
tudó derítôt, és végül az Infinity nevû mozgó-
fejes családjuk két újabb tagját. Ebbôl az
egyik a már több gyártónál is megtalálható,
330 W-os kompakt fémhalogén fényforrással
szerelt párhuzamos sugarú ún. beamlight.
A Magyarországon legelterjedtebb Com-

pulite gyártmányú pultok a cég német kép-
viselôjének standján voltak láthatók, ahol egy
újdonságot fedeztünk fel: a Vector iControl
szofvert, amely iPhone és iPad távvezérlést
biztosít a Vector vezérlôpultcsalád tagjaihoz.
Az olasz DTS nagy reklámkampánnyal in-

dította útjára a legújabb, univerzális mozgó-
fejes fényvetôjét a MAX-et, mely a profil, a
wash és a beam fényvetôk funkcióit egyesíti
magában. Ezenfelül a Raptor fantázianevû
„beamlight” effektgépükkel folyamatos és
nagyon látványos show ment a standjukon
folyamatosan.
A legnagyobb amerikai cég, az ETC stand-

ján mindig sok látogatót találtunk, akik mind
az 50 W-os Source Four Mini fényvetôt, mind
pedig az új EOS Titanium pultot alaposan
megnézhették. Ezenfelül még további taggal
bôvült a LED profilfényvetô családjuk, a szín-
hômérséklet-állítású Source Four LED Studio
HD-vel, mely a már jól ismert 7 színes LED-
alapokra épült.
A ma már Barco által tulajdonolt High End

Systems is nagy demóstandon mutatta be
leg újabb termékeit, közte a legendás HOG
vezérlôpultcsalád legújabb tagját, a HOG4-et.
Természetesen ôk sem maradhattak le a nagy
LED-versenyfutásból, így a már korábban de-
bütált SolaSpot LED-es profilfényvetôjük mel-
lé két mozgófejes wash fényvetôt is bemutat-
tak, a SolaWash19-et és a SolaWash 37-et,
melyekben 15 W-os RGBW LED-modulokból
felépített fényforrásrendszer található.
A német JB Lighting standján két újdonságot

fedezhettünk fel, az új A6-os típusú kompakt,
kisméretû mozgófejes LED-fényvetôt, és az igen
nagy, 800 W-os LED-teljesítményû Varyscan P8
típusjelzésû mozgófejes profilgépüket.

Az olasz LDR standján a kitûnô kávé mellett
a ma már hat tagból álló LED-es ALBA fantá-
zianevû fényvetôiket tesztelhettük, melyeket
200 W-os LED-fényforrással szállítanak.
A német MA Lighting pultjai elôtt mindig

sok látogató nézelôdött, hiszen a világításve-
zérlés egyik legmeghatározóbb cége, még
ha most igazi újdonságot nem is láthattunk
náluk, hiszen legújabb termékeik, az MA
onPC Fader Wing és az MA onPC Command
Wing már Londonban bemutatkoztak tavaly
ôsszel.
A dán Martin Professional már a Harman

csoport tagjaként állított ki a szokásos, ter-
mékekkel telezsúfolt nagy standján. A kom-
pakt, 1000 W-os fémhalogén Viper családjuk

négy új taggal bôvült (így immár 7 tagú), így
a profil, wash, beam jellegû fényvetôk teljes
palettáját kínálja kiemelkedô fényteljesít-
mény mellett. A kisebb költségvetésû vásár-
lóknak indította útjára a Martin a RUSH ter-
mékcsaládját, mely azonnal 6 új eszközzel
debütált – ezek közül talán a RUSH Strobe
1 5x5 a legérdekesebb, mely egy 5x5 dara-
bos, egyedileg vezérelhetô LED-mátrixból ál-
ló stroboszkóp/blinder keveréke. Hogy a ve-
zérlôpultoknál is legyen újdonság, a nézelô-
dôk eljátszhattak a standon az ott debütált
legújabb M6-os vezérlôpulttal.
A Philips Entertainment már évek óta a

magába olvasztott összes termékbrandjét
egyben állítja ki: a Selecont, a Strandet, a Va-
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ETC – Source Four Mini, hihetetlen, de a tenyerünkben elfér!

Színház ROBE módra
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ri-Lite-ot és a Showlinet. Sok újdonságot lát-
hattunk náluk: a Selecon egy új RGBW-os
LED-alapú horizontvilágítót mutatott be PLCyc 2
néven. A Showline öt új, szintén LED-es ter-

mékét tesztelhettük náluk, köztük vonalvilágí-
tókat és spot fényvetôket egyaránt. A Strand
az új Palette VL pultját mutatta be a különbö-
zô rendszer-kiegészítôkkel együtt. A Vari-Lite
három új tagját mutatta be az 1500 W-os
fémhalogén lámpával tervezett 3000-es széri-
ájából, melybôl talán a tízszeres zoomoptiká-
val rendelkezô VL3015LT típust emelném ki.
Az elmúlt években hihetetlen nagyívû fej-

lôdést bemutató cseh ROBE a szokásos nagy
és szépen berendezett standján szintén több
újdonsággal találkozhattunk, köztük az uni-
verzálisan (profil, wash, beam) használható
280 W-os fémhalogén alapú Pointe fantázia-
nevû mozgófejes effektfényvetôvel. A Robin
fényvetôcsaládjuk még négy új taggal bô-

vült, köztük egy különlegességgel a Robin
Cyclone-nal, mely egy mozgófejes ventilátor,
gyûrûszerûen elhelyezett színkeverôs LED-
ekkel övezve a fejrészen. De a Robin MiniMe

gépük is említést érdemel, mely LED-fényfor-
rással mûködô 300 ANSI lumenes videovetí-
tôt is magában foglal.
A francia Robert Juliat fényvetôi a német

képviselôjük standján voltak láthatók. Az
egyre népszerûbb TIBO fantázianevû ellipti-
kus tükrû profilfényvetôik mostanra már LED,
halogén és fémhalogén fényforrással is hasz-
nálhatók. Bemutatták a TIBO család Fresnel-
lencsés tagját is, mely szintén használható
mindhárom fényforrástípussal. A már koráb-
ban bemutatott ZEP fantázianevû LED-es
profilfényvetôjük most kiegészült a hasonló,
150 W-os LED modult tartalmazó Fresnel-
lencsés típussal.
A ma már dán tulajdonban lévô SGM

standján egy különleges csemegét láthat-
tunk: a világon elsôként ôk próbálkoznak kül-
sô téren is használható (IP65-ös védettségû)
mozgófejes effektfényvetôt gyártani G-Spot
néven. Ráadásul egy igen nagy fényáramú,
850 W-os LED-egység adja a gép lelkét, mely
profil jellegû fényvetô, és rendelkezik min-
den, ma már elvárt funkcióval, valamint öt-
szörös zoomoptikával is. Ára nyilván e külön-
leges tulajdonságai miatt biztosan nem lesz
alacsony… 
Az olasz Spotlight folyamatosan fejleszti

LED-es fényforrású, Green Line családjába tar-
tozó színházi fényvetôit, amelyekbôl számos
újabb típust is bemutatott a kiállításon. Ma
már PC, Fresnel, profil és beam jellegû fény-
vetôk egyaránt megtalálhatók náluk. Külön-
legesség, hogy legnagyobb LED-teljesít-
ményû Fresnel-lencsés fényvetôjük immár
600 W-os, amely szerintük akár 2500 W-os
halogénes elôdjét is kiválthatja.
A svéd Wireless Solutions standján a már

jól ismert vezeték nélküli egységek legújabb,
negyedik generációs G4S példányainak új
változatait láthattuk MkII jelöléssel, amelyek
továbbfejlesztett, még zavarásmentesebb
mûködést, és sokféle elhelyezési (függesz-
tett, DIN-sínre pattintható valamint 19” ke-
retbe szerelhetô) lehetôséget nyújtanak.
Ahogy a cikk elején említettem, képtelen-

ség a kiállítás professzionális világítási részé-
nek minden újdonságáról pontos képet adni,
de azért remélem, hogy ez a szubjektív be-
számoló érzékeltette, hogy miért is kell
Frankfurtba minden évben ellátogatnunk –
vagy mondhatnám úgy is: elzarándokol-
nunk. Fárasztó volt, de jövôre is ott leszünk!

Böröcz Sándor
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RUSH by Martin – fejlesztések elôzô sávban



Miért érdekel téged és mióta a szín-
házi struktúra?

Mint nézô a színházat mûvészetnek láttam.
Különösen kamaszkoromban: megvilágító,
sorsfordító, katartikus mûvészetnek. Késôbb
pedig mint a színházi élet viszonyait átlátó
hivatalnok, és rövid ideig, mint színházcsiná-
ló is, egyre inkább gyakorlati dologként fog-
tam fel. Ez nem a mûvészet lebecsülése. Csak
egy mûfaji sajátosság hangsúlyozása. 100
éve Bárdos Artúr Az új színpadban úgy fogal-
mazott, hogy „a színpad célja a megvalósí-
tás”. Ezt vallottam én is, ezért lettem, mûvé-
szi ambíciók és tehetség híján, színházi „gá-
tôr”. Vagyis azt tartottam hivatásomnak,
hogy jó mederbe tereljem a színház ügyeit.
Szemléletem kialakulásában nagy szerepe

volt mérnöki tanulmányaimnak. Kevés tárgyi
tudás maradt a Mûegyetemen eltöltött évek
után, de az biztos, hogy mélyen rögzült ben-
nem néhány dolog: érdekel mindennek a
szerkezete, felépítése, törekszem átlátni a
mûködési mechanizmusokat, felfedezni a lé-
nyegi összefüggéseket, és minden esetben,
amennyiben lehetséges, gyakorlati következ-
tetésekig eljutni. 
Kérdésedre válaszolva, miután nem talál-

tam kiérlelt tudásanyagot, tanulmányokat,
könyveket arról, hogy mi is a színházi struk-
túra, magamnak kellett felfedeznem a „me-
leg vizet”. Nem volt nehéz, mert a nyolcva-

nas években mindenki struktúraszakértô
volt, és bármi problémát látott, a struktúrán
verte el a port. Az akkori struktúrának (rövi-
den: társulatos repertoárszínházak közpén-
zen fenntartott országos hálózata) egy nagy
baja volt. Az, ami a politikai rendszernek,
hogy monolit volt. Mondták is nem éppen
dicsérô felhanggal arra, ami nem fért bele,
hogy struktúrán kívüli. Ami egy marhaság, a
struktúra része volt minden, ami létre tudott
jönni. 

Ezek szerint te jónak tartottad azt a
struktúrát?

Nem éppen, de nem voltam híve semmilyen
illuzórikus elképzelésnek, amely azt harsogta,
hogy egy másik struktúrával kell felváltani a
szocializmus éveiben kialakult viszonyokat.
Én mindig a szerves fejlôdés híve voltam, a
lassú átalakulásban, a tudatos átalakításban
hittem. Nem tagadom, értéknek tartottam
azt a szerkezetet, amelyben ugyanakkor a
mûvészi szabadság korlátozva volt. Értéké-
nek persze nem ezt gondoltam, inkább
olyan árnak, amit a színháznak meg kell fizet-
nie privilegizált helyzetéért. Leültem a térkép
elé egy körzôvel, egy óra múlva felálltam, és
leírtam egy mondatot: Magyarországon 80
kilométeres távolságon belül a lakosság 90
százaléka talál legalább egy napi rendszeres-
séggel játszó színházat. Ez a nyolcvanas évek

végén volt, és el is döntötte számomra a kö-
vetkezô évekre a dilemmát: a struktúra érték,
meg kell védeni. És gondozni, alakítani kell,
mert nem egy gép, amely minden körülmé-
nyek között magasrendû értéket termel. Eb-
ben pedig nagy szerepe lehet a struktúra
többi elemének, a képzésnek, a kritikának, a
szakmai szervezeteknek konkrétan, valamint
a társadalmi megbecsülésnek és a közönség
támogatásának általában.

Ezek is a struktúra részei lennének?

Természetesen nem, ezek inkább azt a köze-
get jelenítik meg, amelyben a színház teljesí-
ti funkcióját. A színház, a kultúra presztízsé-
nek hanyatlása szétfeszítené beszélgetésünk
kereteit, ezt inkább hagyjuk. A közönséggel
azonban más a helyzet. Minden korban el
nem hanyagolható része az említett „megva-
lósulásnak”. Olyan ágens, mint a finanszíro-
zás, nélkülözhetetlen. A közönség finanszíro-
zó is, de a mi viszonyaink között nem elsô-
sorban anyagi, hanem szellemi értelemben
„tartja el” a színházat. A sokak által kárhozta-
tott színházi struktúrát végül is az évi 4-5 mil-
lió nézô védte meg elsôsorban. És az olykor
rogyadozó, máskor ragyogó színházépüle-
tek, amelyek nem alakíthatók át egykönnyen
bankfiókká, bútoráruházzá. A bezárás pedig
még mindig feltûnô presztízsveszteség lenne
a fenntartónak.
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a színház”

„Szenvedélyem
a színház”

SZÍNHÁZI
GAZDÁLKODÁS



Ezt az állítást mintha éppen mostaná-
ban cáfolná az élet, nem gondolod?

Látszólag igen, de azt gondolom, mégsem
fog elterjedni ez a példa. Két fôvárosi szín-
háznak nem találta meg a helyét az igazga-
tás, húsz év nem volt elegendô, hogy önkor-
mányzati fenntartásukat megszervezze, vagy
bezárás helyett legalább megpróbálja az
érintett színházakat magánvállalkozás által
mûködtetni. A kulturális politika kormányvál-
tásokon átívelô impotenciájáról szól ez a tör-
ténet. Ez egyszerûen szégyen. 

Szóval reménytelen?  

Ha az is lenne, akkor sem ezért. De mielôtt
közkinccsé tenném kétségbeesésemet, tér-
jünk vissza még a struktúrához. Ez a struktúra
már nem az a struktúra, amit a szocializmus-
ból örököltünk. Számos külsô és belsô felté-
tel, körülmény megváltozott. Más a társadal-
mi szerkezet, a jogi helyzet, az igazgatás, a
fenntartók, más a társadalmi közeg. Örven-
detesen bôvült a résztvevôk köre, az elmúlt
húsz év jellemzô gesztusa a színháznyitás, és
nem a bezárás. Gyakran ugyanazokon a ne-
veken sem ugyanazok a színházak vannak
már régen. Gazdagabb a kínálat, még akkor
is, ha ellenpéldákat is sorolhatnánk. Érzékel-
hetô egyfajta beszûkülés. Nem játszanak pél-
dául a szûkebb, de igényesebb közönségréte-
geket kiszolgáló stúdiószínházak vidéken. Ez
anyagi okokból van így, de szemléleti problé-
mát jelez. A színház elfordulását a szórakozta-
tó funkció irányába. Budapesten és néhány
nagyvárosban javult a kínálat, és pont azok-

nál a színházaknál, amelyek a javulás motorjai
lennének, megnehezült a mûködés. Biztató
magánkezdeményezések is vannak, de ezek
nem alternatívák, csak célirányosan, csak
szûkkörûen tudnak hatni, általában az általuk
opponált fôsodorban népszerûvé vált színé-
szek vonzását kihasználva. A függetlenek
nagy generációja néhány év reményteljes ra-
gyogás után, bár utóvédharcokat még lefoly-
tat, szükségszerûen megy a lecsóba. Méltat-
lan helyzetük másik nagy szégyenünk. És
nemcsak az igazgatásé, hanem a szakmáé is.
A színházban dolgozók méltatlan helyzete
egyre nagyobb feszítôerô. Fogynak a meg-
szállott színházi emberek, szerény megélhe-
tést kínál a színház, ez kontraszelekciót ered-
ményez. Ott tartunk, hogy a mûködés fenn-
tartása is emberfeletti erôfeszítéseket kíván.

Ha jól értem, most már minden a
pénzrôl, pontosabban annak hiányá-
ról szól?  

Színházat finanszírozni kell, de ez a „muszáj”
nem a struktúra része. Ez a követelmény a
politikai felépítmény része, vagy része volt.
A színházi struktúrában legfeljebb a finanszí-
rozás hogyanja képezôdik le, a szakma képvi-
selôi pedig jó esetben ennek kialakításában
lehetnek partnerei a hatalomnak. Azt, hogy
milyen eredménnyel, most látjuk igazán.
A színház (a kultúra, az oktatás) napjainkban
olyan pozícióvesztést könyvelhet el, amire
már nem válasz az az 1990 óta több-keve-
sebb sikerrel alkalmazott követelés, hogy
több pénzt a színháznak. Eljött az idô, amit
Rejtô Jenô leírt a Csontbrigádban, alig vár-

juk, hogy meghaljon valaki, akkor átmeneti-
leg talán jóllakhatunk a fejadagján.  
A kilencvenes évek közepétôl éveken keresz-

tül foglalkozhattam a színház-finanszírozás kér-
déseivel. Egészen a színházi törvény megszüle-
téséig. Mindig az volt a legfôbb vágyam, olyan
rendszert hozzunk létre, amely átlátható. Min-
denki legyen tisztában azzal, hogy mire szá-
míthat, minek mi lesz a következménye. Azt
reméltem, hogy amennyiben következetesen
mindenki betartja vállalását, akkor mûködôké-
pes lesz a rendszer. Aztán azt láttam, hogy a fô
finanszírozó, az állam befagyasztja a támoga-
tást, ezáltal a többi résztvevôt erején felüli tel-
jesítésre vagy ügyeskedésre kényszeríti. Aztán,
ha emelt az állam, akkor az addig teljesítô ön-
kormányzat lépett vissza, a színház nyomora
pedig mit sem változott. Az „átlátható viszo-
nyok” szép álom, de mint a törvény módosítá-
sa mutatja, nincs is manapság rá igény. És még
valamit, hányszor eszembe jutottak József Atti-
la szép sorai: „Nincs senki, akire rámondjam:
»Örömét lelte nyomoromban«.”

Mégis sokan azt mondják, hogy ilyen
színvonal mellett ez a támogatás is
nagyon bôkezû, hogy a mostani
mûködés is nagyon pazarló. 

Minden állításnak van igazságtartalma, van,
amikor ez csak nyelvhelyességi kérdés, de et-
tôl még nem igaz. Mint mérnök, hadd mond-
jam azt, ne hasonlítsuk össze a golyóscsa-
págy-gyártást a színházi üzemmel. A színház
már ma is túlságosan hasonlít egy termelô-
üzemre, futószalagon állít elô gyorsfogyasz-
tásra szolgáló termékeket. Vagy bizonyos
mûfajokban tartós fogyasztásra mûvészeti
árukat. A színházat azért kell óvni, hogy esélye
legyen közönségének megrendítô pillanato-
kat szerezni, hogy társadalmi bajaink kibeszé-
lésének egyik élô fóruma legyen, hogy lássuk:
az ember természetes közege a közösség.  
A színvonal pedig nagyos sikamlós kérdés.

Az élô mûvészet csak korában hathat igazán.
Minden viszonyítás csalfa. Számomra nincse-
nek bezzeg korok, még azok sem, amelyek-
nek hajlott koromnál fogva tanúja lehettem.
A színház, így általában, sohasem elég színvo-
nalas. Csak egyes elôadások, csak egyes szín-
házak, csak egyes mûvészek vitathatatlanul
azok. A kérdés az, hogy a körülmények meny-
nyire engedik a szunnyadó lehetôségeket, a
mindenkori tehetséget kibontakozni. Ezzel a
kérdéssel megint a struktúránál vagyunk.

(Szabó István érdekes tanulmánya: a „Valahol eltéved-
tünk” – A színházak pénzügyi kálvária története
2008–2012. a SZÍNHÁZ c. folyóirat 2012. július számá-
ban jelent meg. Interneten a www.színigazdaság.hu
honlapon olvasható.)
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Szabó István

1950-ben született Budapesten. 1968-ban szakközépiskolában érettségizett, ezzel együtt szer-
számkészítô szakmunkás-bizonyítványt szerzett. A katonai szolgálat után a Budapesti Mûszaki
Egyetem Gépészmérnöki Karán tanult. Már az egyetemi évei alatt a Kulturális Titkárság alkalma-
zottja, majd végzés után vezetôje lett. A Mûegyetemen 1975-ben mérnöki és tanári diplomát
kapott, ezután az ELTE Bölcsészkarán filozófiát tanult, majd a BME Filozófia Tanszéken oktatott. 
A Kulturális Titkárság vezetôjeként többek között a Szkéné munkáját is felügyelte, színházi

gyakorlatra a többedmagával alapított Együttes Színház nevû formációban tett szert. A nyolc-
vanas évek elején elôször a KISZ Központi Bizottságban a kulturális osztály helyettes vezetôje-
ként, majd 1986-tól az MSZMP KB-ban a tudományos, közoktatási és kulturális osztály munka-
társaként dolgozott. 
1989-ben a Mûvelôdési Minisztérium színházi osztályának vezetôjévé nevezték ki, ezáltal ré-

szese lehetett a színházi struktúra megvédéséért folytatott harcnak. Posztjáról 1992-ben lemon-
dott. Ezután 15 évig óraadóként a színházmenedzsment tárgyat oktatta az ELTE-n.
1993–94-ben Schwajda hívására a Mûvész Színház fôtitkára lett, amelynek a válságos idôszak-

ban néhány hónapig megbízott igazgatója. 
1994 decemberétôl újra a minisztérium színházi osztályát vezette, ahol az 1996-ban beveze-

tett új színház-finanszírozási rendszer kidolgozásában vett részt. Az új Nemzeti Színház felépíté-
sérôl hozott kormánydöntés után a Nemzeti Színház kormánybiztosi iroda munkatársa, egészen
addig, amíg a Deák téri építkezést 1998 ôszén leállították. 
1999 nyarától P. Müller Péter igazgató mellett az Országos Színháztörténeti Múzeum és In-

tézet igazgatóhelyettese, ahol nyugdíjazásáig dolgozott. Ebben az idôszakban szakmai kurató-
riumok tagjaként, az NKA Színházi Kollégiumának vezetôjeként, valamint elemzô tanulmányok
szerzôjeként is jelen volt a színházi életben, valamint részese lehetett az elsô elôadó-mûvészeti
törvény megalkotásának.



Az OMIKE Mûvészakciójára emlékezik egy-
szerre két kiállítás is: a Budapesti Zsidó Mú-
zeum az 1939–44 között rendezett nyolc
képzômûvészeti tárlatot idézi meg, olyan – a
modern magyar festészet legnagyobbjainak

tekintett, de európai mércével is igen jelen-
tôs – alkotók mûveivel, mint Ámos Imre, Bá-
lint Endre, Bokros Birman Dezsô, Gráber
Margit, Kádár Béla, Scheiber Hugó, Vajda La-
jos és mások. A Bajor Gizi Színészmúzeum ki-
állítása pedig, melyet Gajdó Tamás színház-
történész rendezett, a Goldmark teremben
mûködött OMIKE színházat eleveníti fel.
Ma már szinte csak a szakterülettel foglal-

kozók ismerik az OMIKE Mûvészakciójának
történetét, ezért fontos néhány mondatban
felidézni a hátteret. A magyar zsidóság kultu-
rális önsegélyezô egylete, az Országos Ma-
gyar Izraelita Közmûvelôdési Egyesület
(OMIKE) létrehozásának ötlete már az 1860-
as években fölmerült – akkor még azzal a cél-
lal, hogy az egyenjogúvá tett magyar zsidó-
ságot a nemzeti kultúra és a magyar nyelv fe-
lé terelje. Végül csak 1909-ben alakult meg
az egyesület, ekkor már egyszerre kultúratá-
mogató és szociális segítô szereppel. Folyó-

iratot hozott létre – a ma is rendszeren meg-
jelenô Múlt és Jövôt –, menzát létesített az
egyetemeken tanuló zsidó diákoknak több
városban, kulturális programokat szervezett,
könyvtárat és olvasótermet tartott fenn Bu-

dapesten a mûvelôdni vágyó zsidóság szá-
mára. Az 1938-ban kiadott elsô, majd a rá
következô két további zsidótörvény azonban
gyökeres fordulatot hozott ennek a jó anyagi
alappal bíró, hasznos és sokoldalú társadalmi
szervezetnek az életében. 1939-tôl egyetlen
célja az elbocsátott, ellehetetlenített zsidó
származású mûvészek, irodalmárok, újságí-
rók munkához segítése, illetve a más kulturá-

lis intézményekbôl kiszoruló zsidó közönség
minôségi kultúrához juttatása lett. 700
mûvészt tartott el ez a nagyszerû vállalkozás
a legnehezebb években. Olyanokat, akik
1945 után sokáig meghatározták a színházi
élet közegét – mint Ascher Oszkár, Ráday Im-
re vagy Simon Zsuzsa –, és olyanokat, akik
Max Reinhardt világhírû berlini színházából
és amerikai sikerek után jöttek haza, mint
például az 1920-as években az egész nyuga-
ti világban ünnepelt Beregi Oszkár – csak né-
hány név a zsidótörvények miatt elbocsátott
több ezer alkotó közül. De az az állhatatos,
intenzív munka, amely a Goldmark terem-
ben folyt, és a tántoríthatatlan kultúraterjesz-

tô szándék a gyorsan bezáródó pesti gettó
közepén óriási hatással volt a közönségre.
1944. március 19-én, a német megszállás
napján Molière Képzelt beteg-ének fôpróbájá-
ról, a színpadról vitték el a szereplôket.
Az OMIKE tevékenységérôl fennmaradt

eredeti iratok nagy része az Országos Levél-
tár 1956-os leégésekor megsemmisült. Hogy
ma mégis viszonylag sokat tudunk errôl az
idôszakról, az részben Horák Magda kutató-
nak köszönhetô, aki 1998-ban adta ki az
OMIKE mûködésérôl szóló sajtómegjelené-
sek gyûjteményét. A most megnyílt két kiál-
lítás – és mögötte egy átfogó, széles kutató-
munka, valamint egy, már mûködô honlap –
a Nonprofit Társadalomkutató Egyesület kez-
deményezésével, Harsányi László és Vizi Éva
munkája révén jött létre.
A Színészmúzeumban egy szobányi mé-

retû, mégis nagyon erôs hatású kamaratárlat
fogadja a látogatót. Maga a polgári berende-
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KIÁLLÍTÁS

Színház a gettóban
Öt évig mûködött Budapesten, a Wesselényi utcában egy színház, ahová mindenki ingyen járhatott. Belépôjegy nem volt, az elôadá-
sok költségeit a pártoló tagok rendszeres befizetése és adományok fedezték. Drámai színmûvek, vígjátékok, opera- és operett-elô -
adások mellett zenés és irodalmi estek, kabarék, artistajelenetek szerepeltek a repertoáron. 1939–44 között összesen 700 mûsorral
várták a közönséget, utóbbiból a négy esztendô alatt közel 100 000 látogatta a színházat. Közben pedig folyt a világháború.
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Johann Strauss: Denevér, 1941

Donáth Endre: Szulamit, 1941

Kiállítási enrteriôr (Bajor Gizi Múzeum)



zésû szoba, a terítôvel letakart kisasztal, a
muzeális hangulatú Orion rádió, az olajfest-
mények, keretezett kis karikatúrák egy zárt,
szûkös levegôjû, mégis barátságos világ at-
moszféráját teremtik meg. Egy kis biztonsá-
gos sziget, amit nem zavar az ellenséges kül-
világ; szegényes, de derûs, kellemes hely. Itt
sorakoznak az OMIKE-elôadások színlapjai,
fotók, újságkivágások, egy portré Bánóczi
Lászlóról, a Mûvészakció vezetôjérôl, Hevesi
Sándor kollégájáról, aki a század elején a le-
gendás Thália Társaság alapítója volt, késôbb
a Vígszínház, a Magyar Színház, majd a Bel-
városi Színház közismert igazgatója lett. Egy
szoborportré a fiatal Simon Zsuzsát ábrá zol -
ja, aki 1948-tól egészen az 1980-as évek kö-
zepéig színésznemzedékek hosszú sorát ne-
velte ki az akkori Színmûvészeti Fôiskolán. De
láthatunk egy-egy felvételt Kellér Dezsô, Pár-
tos Erzsi, Vidor Ferike, Salamon Béla és a fia-
tal Alfonso páratlan alakításaiból, sôt még a
fiatal Aczél György, a késôbbi rettegett kul-
túrpolitikus is feltûnik mint kezdô színész. Ta-
nulságos végigböngészni a színlapokat és a
sajtóban megjelent írásokat, leginkább a

mûsorpolitika kedvéért. Ezekbôl kiderül,
hogy a színházban sok „rendkívül vidám
est”, kabarémûsor, operettrészletekbôl ösz-
szeállított program került színpadra. A drá-

mai anyag széles palettáján a haszid legen-
dából készült Dybuk és Pap Károly vagy Heb-
bel bibliai témájú tragédiái mellett Molnár
Ferenc, Bálint Lajos is mûsorra került. A zenés
darabok között Strauss Denevér-e, a Szulamit,
a Sevillai borbély, a Traviata, a Varázsfuvola
szerepelt, az irodalmi esteken Arany Jánostól
Várnai Zseniig és Szép Ernôig a teljes modern
magyar irodalom kincsestára felvonult.
Izgalmas és színes színházi élet zajlott az ál-

landó veszélyek, a megaláztatás közepette,
amit ôszintén ad vissza ez a kiállítás. Nem tesz
hozzá látványos elemeket, a maga hiteles kö-
zegében vonultatja fel a dokumentumokat, s
ezzel szépen megidézi ezt a különleges vilá-
got, amely valószínûleg minden kornál többet
tudott az emberi méltóságról, a megértésrôl
és a kultúra életmentô szerepérôl. A termet
valami megfoghatatlan módon betölti a szép-
ség iránti vágy, s miközben a látogató Ascher
Oszkár mélyen zengô hangján hallja Radnóti
verseit, egy félórára kilép idôbôl és térbôl,
hogy hetven év múltán átélje a gettó európai
színvonalú színháza nyújtotta élményt.

Götz Eszter
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A Budapesti Történeti Múzeum – Budapest
Galériája egy hónap idôtartamra, 2013. már-
cius 14. – 2013. április 14. között, adott he-
lyet Bagossy Levente díszlettervezô, grafi-
kusmûvész harminckét díszlettervének.
Az egyes tervek színpadi makett formájá-

ban láttatják a tervezô elképzeléseit, s a ter-
vezés során, az elôadásokat megelôzôen ké-
szültek. A kartonpapírból készült, miniatûr
dobozvilágok varázslatosan idézik meg a ku- kucskáló színház csodáját: mások életét

szemléljük, s lélekben be is léphetünk oda. A
kiállítást Zsámbéki Gábor rendezô nyitotta
meg.
Bagossy Levente 1968-ban született Dom-

bóváron. Tanulmányait  a Pécsi Mûvészeti
Szakközépiskolában kezdte reklámgrafika
szakon. A Magyar Képzômûvészeti Egyetem
tervezôgrafika szakán diplomázott 1996-
ban.

Elsô díszletei az egykori Pécsi Kisszínház be-
mutatóihoz készültek, de a kecskeméti, sze-
gedi, nyíregyházi színházaknak is gyakran ter-
vezett. Ismertebb munkái a fôvárosi Katona
József Színházhoz, az Örkény Színházhoz és a
Radnóti Színházhoz kötôdnek. Az Ellenfény
címû színházi folyóirat tervezôszerkesztôje. 
A SZÍNPAD 2011. évi 2. és a 2009. évi 1.

számban olvashatók cikkek a mûvészrôl.
Kárpáti Imre
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4 SPACE OF COMMUNITY: AGORA OF VÉRTES (by Csaba Schmidt)

Agora Project – Agora of Vértes

5 TATABÁNYA: AGORA OF VÉRTES
This project was realized with the support of EU, co-financed by
the European Regional Development Fund in a value of about 2
billion HUF. The former Community Centre has been extended
and revitalized.  This multi-purpose facility – housing again the
Tatabánya Museum after reconstruction – will organize the cul-
tural and community life of the town and its surroundings.

7 ARCHITECTURAL CONCEPT (by Ákos Páll, János Páll, Lôrinc Fiskál)

11 CONCEPT FOR RECONSTRUCTION OF THEATRE TECHNOLOGY
(by Iván Szabó–Jilek)

13 VALUES AND PROPORTIONS – AUDIO SYSTEMS (by Imre Makkay)

14 STAGE LIGHTING SYSTEMS (by Attila Jerzsa)

Congratulations

16 HONORS (by Imre Kárpáti)
State and arts awards were granted on 15 March 2013. It is the
first time when, as acknowledgement of their outstanding acti-
vity in theatre technology, also four theatre technician managers
and a sound master have been awarded. 

Budapest Music Center

20 BUDAPEST MUSIC CENTER OPENED (by Iván Szabó–Jilek)
1996, trumpeter László Gôz founded the Budapest Music Center,
the Hungarian center of contemporary classical and jazz music,
that found its final home in a reconstructed old building on
March 2013. It is a perfect multi-functional facility with a jazz
club restaurant for 150 persons, a concert hall for 350 visitors,
with dressing rooms and recording studios. This house accom-
modates the International Eötvös Institute and the music library
where also chamber concerts and performances can be held.
Director László Gôz established this new community building
mainly from own funds amounting to ca. 2.5 billion HUF.

24 ARCHITECTURAL CONCEPT AND DESCRIPTION (by Dorottya Gôz)

27 ACOUSTICS OF BMC (by Andor Tamás Fürjes)

31 TECHNOLOGICAL SYSTEMS OF BMC (by Tamás Bárdos)

Obituary 

33 REMEMBERING JARMILA GABRIELOVÁ (by Iván Szabó–Jilek)

News from Hungary

34 STUDENTS' “EYE” (by Gábor Mikita)
EYE – Festival of European theatre arts universities and academies
in Miskolc. 

Costume Design

35 25-YEAR-JUBILEE OF JANÓ PAPP (by Gábor Mikita)

Stage Design

37 BEAUTIFUL STAGE SETS (by Gábor Mikita)
Nowadays, sceneries developed with elegance and authentic
details are becoming rare. 

Jurányi Production Community Incubator House

39 JURÁNYI – A NEW DIRECTION (by Viktória Kulcsár)
The creative studio and intellectual headquarters of independent
performance arts and civil associations were opened in an empty
school building in Jurányi Street. Productions of about fifty orga-
nizations find here a safe place for preparations and follow-up ac-
tivities where artists can rehearse, build scenery, prepare costu-
mes, hold non-public work performances, as well as storage and
office work can be done.

41 THEATRE EQUIPMENTS OF JURÁNYI (by Zoltán Vida)

Stage Technology

44 WORLD OF DECORATIVE CURTAINS (Dr. Andreas Paller)

Stage Machinery

47 RADIO-FREQUENCY CONTROLLED AND ENGINE DRIVEN STAGE
WAGON (by János Barna)

Technological Novelties

48 NEW INSTALLATION LINE ARRAY SYSTEM OF D&B AUDIOTECHNIK

Prolight + Sound 2013

50 VISIT TO EXHIBITION PROLIGHT + SOUND IN FRANKFURT
(by Sándor Böröcz)

Theatre Management

54 “THEATRE – MY PASSION” (by Sándor Venczel)
Interview with financial expert István Szabó on the occasion of
his retirement. 

Exhibition

56 THEATRE IN THE GHETTO (by Eszter Götz)
Two exhibitions devoted to the theatre operated by Artists Action
of the Hungarian Jewish Educational Association in Budapest bet-
ween 1933 and 1944. 

57 ILLUSTRATED REPORT ON EXHIBITION OF STAGE DESIGNER
LEVENTE BAGOSSY (by Imre Kárpáti)

CON T EN T S

STAGE Technology for Performing Arts
Hungarian Society for Theatre Technology

Beár Bt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. o.
Bosch Rexroth Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. o.
Chromasound Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. o.
Chromasound Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. o.
Colossal Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49. o.
Elimex Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. o.
INTERTON Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. o.

Gerriets Handel GmbH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46. o.
LISYS Fényrendszer zRt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. o.
Luminis Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. o.
Pelyhe & Társa Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. o.
Roland East Europe Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. o.
Színpad- és Emelôgéptechnika Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. o.
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