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1907-ben, a magyar szecesszió delelôjén, Ferenc József ô császá-
ri és királyi felsége uralkodása alatt, gróf Wlassics és gróf Appo-
nyi miniszterek gondoskodó tekintete mellett, Mihalovich Ödön
fôigazgató regnálásának idején fölépült és megnyílt egy épület,
amely az elsô pillanattól kezdve misztikus vonzerôvel láncol ma-
gához mindenkit, aki akár egyszer is belépett kapuján: a Zene-
akadémia épülete. Ez az építészeti csoda – közvetve – Liszt Fe-
rencnek és Erkel Ferencnek köszönhetô, akik – bár a megnyitó
idején már egyikük sem volt az élôk sorában – 1875-ben létre-
hozták a Magyar Királyi Zeneakadémiát. Szinte példa nélküli a
történelemben, hogy két ilyen óriási egyéniség bábáskodjon egy
oktatási intézmény létrejötte fölött, amely általuk nemzeti és
nemzetközi hatást egyaránt kapott. Ebbôl a szellemiségbôl me-
rítettek azok a zseniális növendékek, akik késôbb tanárként hatá-
rozták meg a Zeneakadémia egyéniségét és egyediségét:
Dohnányi, Bartók, Kodály, Weiner Leó… Az ô diákságuk idején
a Zeneakadémia még az Andrássy út–Vörösmarty utca sarkán ál-
ló neoreneszánsz épületben mûködött. Az új épület a Liszt Fe-
renc téren merész szépségével olyan súlyt és jelentôséget adott
a magyar zenének, hogy az a megnyitást követô évtizedekben
Magyarország egyik stratégiai fontosságú értékévé vált, és ma is
az maradt.
Amikor 2003-ban kiírtuk a tervpályázatot az épület rekonst-

rukciójára, több évtizedes vágynak tettünk eleget, hiszen Hubay
Jenô, a Zeneakadémia egykori fôigazgatója már 1934-es évnyi-
tó beszédében megemlítette az akkor még nem egészen har-
mincesztendôs épület felújításának szükségességét. A történelmi
események azonban ezt a luxust nem tették lehetôvé, és az a
szerencsés körülmény, hogy a ház a II. világháborút is megúsz-
ta egy lövedék jelentéktelen becsapódásával a tetôn, ugyancsak
nem indokolta sürgetôen, hogy érdemben hozzányúljanak az
épülethez. Ma már azt mondhatjuk: hála Istennek, ugyanis egy
korábbi felújítás során a mûemléki helyreállítás elvei nem az ere-
detihez való hûség jegyében határozták volna meg a koncepciót.
A tervpályázattól a 2013. október 22-i megnyitásig tíz év telt el.

Ennek a tíz évnek a története regénybe illô: évekig tartott az
anyagi forrás megszerzése (Európai Unió + magyar állam), majd
annak a kiegészítô, új épületnek a felépítése, amely a Wesselényi
utca–Hársfa utca sarkán található, s a Zeneakadémia modern,
oktatásra, gyakorlásra, hivatali mûködésre alkalmas színterévé
vált. A történet legrövidebb fejezete volt a fôépület tényleges
felújítása, amelyre mindössze két év állt rendelkezésre. Nem
hozzáértô – s magamat is közéjük sorolom – szinte fel sem fog-
ja, miként lehetett ezt a hatalmas, zenei hasonlattal élve „sok-
szólamú” építészeti remekmûvet szinte újraépíteni, ennyire rö-
vid idô alatt. 
Múlt és jelen, sôt, talán a jövô is találkozik a Zeneakadémia új-

jászületett épületében. Olyan restaurátori munka zajlott itt, ami
fölnôtt a magyar iparmûvészet fénykorához, az épület keletkezé-
si idejéhez. A fa, az üveg, a textil, a kô, a kerámia visszanyerte
régi jelentôségét és jelentését, új életre kelt, hogy estérôl estére
elmesélje a közönségnek és a fellépô muzsikusoknak az épületbe
zárt történetet Dionüszoszról és Apollóról, a zene szentélyérôl, a
mûvészetek forrásáról, az élet értelmérôl, amit – az emeleti Kö-
rösfôi-Kriesch freskó üzenete szerint – e forrásnál találunk meg.
Ezzel párhuzamosan az épület kiegészült olyan terekkel, ame-
lyekrôl az eredeti alkotók nem is álmodtak, hiszen nem tudták,
hogy a Nagyterem és a Kisterem a nemzetközi hangversenyélet
központjává válik, és a ház ugyanolyan mértékben szolgálja az
itt folyó hangversenyezést, mint az oktatást. A korábbi évtize-
dekben elrontva beépített udvarok helyén átriumszerû termek
születtek, és a színpad mögött felépült a mai színpadtechnikát
megteremtô és kiszolgáló birodalom, s nem utolsósorban az
egész épület mûszaki üzemeltetésének szíve. Azaz: a 21. század.
A Zeneakadémián térré válik az idô. A zene hatalma csodát pro-
dukált.

A szerzô egyetemi tanár, a rekonstrukció idején a Liszt Ferenc Ze-
nemûvészeti Egyetem rektora, jelenleg az egységes komolyzenei
koncepció kialakításának kormánybiztosa.
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Történelmi elôzmények
Az Országos Magyar Királyi Zeneakadémia –
napjaink hivatalos elnevezésével a Liszt Fe-
renc Zenemûvészeti Egyetem – többéves
elô készítést követôen, az Országgyûlés jóvá-

hagyásával, Liszt Ferenc elnök és Erkel Ferenc
igazgató irányítása alatt 1875 novemberé-
ben kezdte meg a mûködését. Dohnányi Er-
nô és Bartók Béla, pozsonyi tanulmányaik
után, elôdeiktôl eltérôen a budapesti Zene-

akadémiára jelentkeztek. Ôk alapozták meg
az intézmény történetének legfényesebb
korszakát. A századfordulón pezsgô hangver-
senyélet és a Zeneakadémián folyó magas
szintû oktatás hatására az akkori magyar kor-
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A ZENEAKADÉMIA FELÚJÍTÁSA

Az európai felsôfokú zenei oktatás
megújuló központja Budapesten
A Zeneakadémia rekonstrukciójának háttere, céljai
liszt ferenc születésnapján, 2013. október 22-én nyitotta meg újra kapuit a zeneakadémia szecessziós épülete. a világ egyik
legtekintélyesebb zenei felsôoktatási intézményében talán európa legszebb, patinás hangversenyközpontja fogadja megújulva,
de régi pompájában a látogatókat. 2011 és 2013 között az európai unió támogatásával, az európai regionális fejlesztési alap
társfinanszírozásával megvalósult, mintegy 13,2 milliárd forint értékû fejlesztés középpontjában a liszt ferenc téri mûemlék
épület teljes rekonstrukciója, korszerûsítése állt.

�

Fotó: szji



mány elhatározta, hogy Budapest szívében
épüljön fel Közép-Európa egyik legszebb sze-
cessziós épülete, a zeneoktatásra és hangver-
senyezésre predesztinált Zenepalota. Az épü-
let 1907-ben nyitotta meg kapuit. Ebbôl az
épületbôl rajzottak ki azok a zseniális muzsi-
kusok, akiknek fényes nemzetközi karrierje
miatt „Liszt Ferenc Zeneakadémiáját” a nem-
zetközi közvélemény ma is az egyik nagy
múltú, legmagasabb színvonalú zenei felsô-
oktatási intézményként tartja számon. A Ze-
neakadémia fejlesztésének projektje ezt az
örökséget kívánja fenntartani és átmenteni a
21. századba, gazdagítva mûködését korunk
követelményeinek megfelelô infrastrukturális
és tartalmi elemekkel.
A jelenleginél sokkal kisebb igénybevételre

tervezett épület rekonstrukcióján és kor-
szerûsítésén túlmenôen az Egyetem életterét
kellett bôvíteni annak érdekében, hogy az
Egyetem mûködéséhez szükséges szolgálta-
tások, a szakmai tevékenység színvonala
hosszú idôre fenntartható legyen. 2011.
ôszén a Wesselényi utca 52. sz. alatti új – Li-
geti Györgyrôl elnevezett – oktatási épület
megnyitásával az Egyetem modern terekkel
bôvült, kiegészítve a Liszt Ferenc téri épület
tradicionális tereit, ezzel lehetôvé téve azok
minôségi fejlesztését. 

A feladat: mûemléki
rekonstrukció és korszerûsítés 
A mûszaki tartalom meghatározásakor az
Egyetem a stratégiai céljai teljesüléséhez szük-
séges feltételek megteremtésére, illetve a be-
ruházás eredményeképpen létrejövô infrast-
ruktúra gazdaságos fenntartására törekedett.
Már az építési engedélyezési tervdokumentá-
ciók elkészítésekor figyelmet fordítottunk az
uniós fejlesztések környezetvédelmi, esély-
egyenlôségi szempontjainak érvényesítésére. 
Az elmúlt évtizedekben a hallgatói létszám

és a kontaktórák száma jelentôsen megnôtt.
Ezzel párhuzamosan számottevôen nem bô-
vültek az Egyetem infrastrukturális lehetôsé-
gei. Az intézmény az egyre égetôbb hiányos-
ságokat kényszermegoldásokkal igyekezett
pótolni, amelyek a kihasználtságot fokozták,
de az épület funkcionális, alaprajzi elrendezé-
sét, közlekedési rendszerét kaotikussá és gaz-
daságtalanul üzemeltethetôvé tették. 
A Korb Flóris és Griegl Kálmán által terve-

zett, építése korában technikai kuriózumok
egész sorát felvonultató épületben ezen át-
alakítások csak félmegoldást jelenthettek; a
zenei oktatás speciális feltételeinek (akuszti-
kai kívánalmak stb.) gyakorlatilag egy sem
tudott megfelelni. Átfogó rekonstrukció hiá-
nyában az épület mûszaki állaga és használ-
hatósága sokat romlott. A teljesen elörege-

dett tetôfedés és vízelvezetô rendszer miatt
mind gyakoribbakká váltak a beázások, ame-
lyek által a tetôszerkezet és a zárófödém ká-
rosodott. Az erôsáramú villamoshálózat szá-
mos helyen még a villamosság elterjedésé-
nek éveiben kialakított vezetékekkel mûkö-
dött, melyek elöregedtek, sok helyen össze-
égtek. Az udvarok és légudvarok helytelen
beépítésével megszûnt a hangversenytermek
természetes szellôzése. A szélsôséges klimati-
kus viszonyok következtében a hangverseny-
termek valamennyi faszerkezete elöregedett,
kiszáradt, a nagytermi orgona szerkezeti ele-
mei tönkrementek.
A Zeneakadémia épületének vonzerejét –

az intézmény története mellett – máig párat-
lan miliôje, építészeti értéke adja. Az épületet
gazdag külsô és belsô iparmûvészeti és kép-
zômûvészeti anyaga a magyar és közép-eu-
rópai szecesszió kiemelkedô mûremekévé
avatja. Képzômûvészeti értékeihez tartozik
Strobl Alajos Liszt szobra, Telcs Ede fríze, Ma-
róti Géza géniuszai. A belsô tér esztétikai vi-
lágát a Zsolnay porcelángyár pirogránit és
eozinmázas burkolatai, Róth Miksa mozaikjai
és színes üvegablakai, valamint Körösfôi-
Kriesch Aladár freskói határozzák meg. Az
épület Magyarország elsô vasbeton vázas
köz épülete, a tervezô Zielinski Szilárd tartó-
szerkezeti megoldásai ma is figyelemre mél-
tóak. Az európai zenepaloták építési tradíció-
it követôen kialakított hangversenytermei a
magyarországi koncertélet meghatározó
helyszínévé váltak. A Mûvészetek Palotájának
megnyitásáig a Zeneakadémia Nagyterme
volt Budapest egyetlen hangversenyezés cél-
jából épült koncertterme. 
A rekonstrukciót 2002-ben az épület

mûemléki tudományos dokumentációja1 és
egyes szakági restaurátori kutatások készítet-

ték elô. A Zeneakadémia és az Oktatási Mi-
nisztérium 2003-ban építészeti tervpályáza-
tot írt ki a Zeneakadémia Liszt Ferenc téri
mûemlék épülete rekonstrukciójának terve-
zésére. A továbbtervezésre kiválasztott pá-
lyamû2 alapján 2004-ben elkészült a beruhá-
zás építészeti, mûszaki koncepcióját megfo-
galmazó tanulmányterv. 

A rekonstrukció és korszerûsí-
tés célja, a tervezési program
A rekonstrukció alapvetô célja a kiemelkedô
mûemlék épület régi értékeinek megóvása és
megújítása volt úgy, hogy a lehetô legjob-
ban szolgálják az Egyetem távlati céljait: a
legmagasabb szintû oktatást és hangverse-
nyéletet. E két fô funkció korszerû követel-
ményeit, a mûködést közvetlenül szolgáló te-
reket kellett kialakítani az épületben, meg-
ôrizve a Zeneakadémia kedvelt és megszo-
kott atmoszféráját. A beruházás során bizto-
sítani kellett a hangversenyélet jelenleg hi-
ányzó infrastruktúráját, a korszerû szcenikai
rendszereket, a hangszerraktárt, a megfelelô
méretû és számú zenekari, énekkari, szólista-
öltözôket, valamint egy korszerû, a hangver-
senyek dokumentálására és a napjaink info-
kommunikációs követelményeinek, valamint
a rádiós és televíziós közvetítések kiszolgálá-
sára specializált stúdiót. Az operatanítás és a
szcenírozott kamaraopera elôadások céljára
helyre kellett állítani a Solti György Kamara-
terem eredeti térstruktúráját, a helykihaszná-
lás növelésére korábban átalakított színpadát
és megszüntetett zsinórpadlását. Az épület
adta keretek között növelni kellett a közön-
ségforgalom tereit, meg kellett oldani az
akadálymentes közlekedést, a díszlet- és
hangszerszállítást, valamint teljesen ki kellett
cserélni az épület gépészeti és elektromos
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rendszereit. Ki kellett építeni a – szinte telje-
sen hiányzó – gyengeáramú hálózatokat (IKT
technológia, elektroakusztika, stúdiótechni-
ka, rádió- és televíziós közvetítések, beszéd-
hangosítás, beléptetés, biztonságtechnika,
tûzjelzô rendszer, épületfelügyelet) és a szín-
háztechnikai berendezéseket (hatásvilágítás,
csillármozgatás, színpadgépészet). Ugyanak-
kor meg kellett ôrizni a hangversenytermek
teremakusztikai jellemzôit, és lehetôség sze-
rint javítani a tantermek akusztikai feltételeit.
A teremakusztikai, zaj- és rezgésvédelmi mé-
rések alapján javítani kellett az épületakuszti-
kai jellemzôket, meg kellett oldani a gépé-
szeti rendszerek zaj- és rezgésvédelmét, a
környezeti és használati zaj elleni védelmet
növelni kellett. Mindezek az épület mûemlé-
ki és iparmûvészeti értékeit képviselô belsô
tereinek, épületszerkezeteinek, vasbeton tar-
tószerkezeteinek maradéktalan megóvásával,
azok restaurálásával, javításával történhettek.
A mûemléki keretek között javítani kellett az
épület tûzvédelmi rendszerét. A homlokzatot
a közelmúltban felújították, azonban a szer-
kezetdiagnosztikai eredmények ismeretében
valószínûsíthetô, hogy a homlokzat egyes ré-
szeinek megnyugtató védelmérôl gondos-
kodni szükséges, illetve vissza kell állítani a
hiányzó, eredeti elemeket. 

A tervezést megalapozó tanul-
mányok és a tervezés alapelve
Az építési engedélyezési tervdokumentáció
készítése során az épület valamennyi szerke-
zetére kiterjedô, rendkívül részletes tartószer-
kezeti vizsgálat készült, melynek eredményeit
a tervezôk maximálisan felhasználták. A szo-
katlanul részletes vizsgálat célja az volt, hogy
a beruházás elôkészítése az épület tényleges
állapotának minél részletesebb felmérésére
alapozzon annak érdekében, hogy a kivitele-
zés során – a takart szerkezeti elemek feltárá-
sakor – felmerülô pótmunka-, illetve tervmó-
dosítás kockázatát minimalizálja. 
A tervezés egyik alapelve volt, hogy a kor-

szerûsített épületben funkcionálisan tiszta
helyiségkapcsolatok jöjjenek létre. Az épület
nyilvános tereinek és a hagyományos oktatá-
si termeinek jó mûködéséhez az épület hát-
tértereit lehetett felhasználni. Bôvítésre a
pinceszint, az udvarok, a szomszéd ház
tûzfala mellett lévô vertikális blokkok, vala-
mint a IV. emelet (eredetileg tetôtér) állt ren-
delkezésre. Biztosítható volt a Zeneakadémia
ma is elismerésre méltó, tartószerkezeti meg-
oldásainak sértetlensége, ahol szükségesnek
bizonyult, megfelelô védelme. Az oldalsó
szárnyak erôsen károsodott vasbeton tetô-
szerkezeteinek elbontása azonban elkerülhe-

tetlenné vált a tetôtéri szint – kívülrôl nem
látható – teljes értékû hasznosításához. 

Az épület funkcionális
kialakítása
Az épület nyilvános közönségforgalmi és nem
nyilvános oktatási és kiszolgáló terekre oszt-
ható. A Liszt Ferenc téri fôbejárat melletti két
kis helyiség a jegypénztári- és információs
funkcióval visszakapta eredeti rendeltetését.
A jegyvásárlás és az információ akkor is bizto-
sítható, ha az épület zárva van. Az épületet
korszerû, közelítô kártyás beléptetô rendszer-
rel és biztonsági (CCTV) kamerarendszerrel
láttuk el, amely a fokozottan védett mûemlé-
ki környezetben is lehetôvé teszi a terek ellen -
ôrzését (ennek üzemeltetési szempontból ki-
emelt jelentôsége van, hiszen az épület jelle-
gébôl, oktatási funkciójából fakadóan rendkí-
vül nyitott a nagyközönség elôtt). A földszin-
ti és az emeleti elôcsarnokokban bôvült a kö-
zönség mozgástere. A Solti György Kamara-
terem és a hozzá tartozó közönségforgalmi
terek önállóan is mûködhetnek, ezzel a két
hangversenyterem egyidejûleg is használha-
tó. A Király utcai személybejárat elsôsorban
az Egyetem tanárai és diákjai forgalmát bizto-
sítja, a fôbejárat zárásakor ez a mellékbejárat
lesz használható, amely a biztonsági szolgálat
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helyiségéhez közvetlen kapcsolódik. A körút-
hoz közelebbi, másik bejárat az eddig nagyon
hiányzó, szeparált mûvészbejáró, amely
egyúttal a vendégegyüttesek hangszereinek
ki-be szállítására is szolgál. A Dohnányi utcai
személybejáratot rádiós és televíziós közvetí-
téskor, illetve a Solti György Kamaraterem
szeparált mûködtetése során használhatjuk.
Az épületben a hangszerszállítások miatt

jelentôs a teherforgalom, amely egyrészt a
körúthoz közelebb esô Király utcai bejáraton,
másrészt a Dohnányi utcai oldalon lévô gaz-
dasági bejáraton bonyolítható le. A két te-
herbejárat között – emelôk közbeiktatásá-
val – az épület az alagsori szinten átjárhatóvá
vált. A Kamaraterem színpadához a díszletek
és egyéb szcenikai kellékek tárolása és elôké-
szítése a Dohnányi utcai teherbejárat alagso-
ri szintjén történik. A hangversenytermek pó-
diumai korszerû emelôkkel lettek ellátva,
ezek segítségével a két terem között akadály-
mentes teherforgalom alakítható ki.
A tervezés során kiemelt figyelmet fordí-

tottunk a catering szolgáltatásokat tereire, a
beszállításra és a manipulációs helyiségekre
is. Sikerült megoldani, hogy az épületben
rendezett fogadások háttere „láthatatlanul”
megbújik az épület alagsorában. 

A hangversenytermek
és kiszolgálóterei,
közönségforgalmi területek
A hangversenytermek, a kapcsolódó kiszol-
gáló- és közönségforgalmi területek az alag-
sorban, a földszinten és az I. emelet egy ré-
szén helyezkednek el. A tervezôk kiemelten
kezelték a hangversenytermek kiszolgálóte-
reinek bôvítését, a megfelelô funkcionális
kapcsolatok kialakítását. A pinceszinten – a
korábbi kazánház helyén – kétszintes hang-
szerraktár létesült, amelybôl a Nagyterem
pódiuma közvetlen emelôvel, a Kamarate-
rem színpadához tartozó emelô is szintkü-
lönbség nélkül elérhetô. A Nagyterem varia-
bilitásának fokozása érdekében a földszinti
nézôtér székei kiszerelhetôk, a székek ideigle-
nes tárolására, a színpadi emelô segítségével,
a hangszerraktárban van lehetôség. 
A hangversenytermeket kiszolgáló stúdió-

helyiségcsoport a Nagyterem nézôtere alatt
helyezkedik el. A mûemléki védelem alatt álló
épületben nem volt lehetôség megfelelô mé-
retû és akusztikai kialakítású, ún. stúdiófelját-
szó helyiség kialakítására, ezért itt kizárólag a
hangversenyek dokumentálására specializált
stúdiótechnika lesz kiépítve. (A stúdiótechni-
kai utómunkálatokhoz, illetve a hallgatói de-
mófelvételekhez szükséges technika a Wesse-
lényi utcai kiegészítô épületbe kerültek.)
A Király utcai oldalon a jelenlegi gazdasági

bejáratnál új lépcsôt és zongora szállításra al-
kalmas teherfelvonót építettek, amellyel az
épület valamennyi, új közbensô osztófödém-
mel megnövelt szintje elérhetô. 
A nagytermi hangversenyek szólistáinak

saját vizesblokkal rendelkezô öltözôk készül-
tek. Az alagsorban a nagyobb létszámú
együttesek (zenekarok és kórusok) részére új
átöltözô és hangoló van, a közönségforga-
lomtól elkülönített mûvésztársalgóval és bü-
fével. 
A Solti György Kamaraterem eredetileg al-

sószínpaddal, zenekari árokkal és zsinórpad-
lással épült, amelyet utólag tantermek és rak-
tározás céljára beépítettek. A zsinórpadlást, a
színpadot és az azt kiszolgáló Dohnányi utcai
bejáratot eredeti funkciójában visszaállítot-
tuk. A színpadot kiszolgáló kis lépcsô meg-
maradt, a lépcsôbôl nyíló terekbe is osztó fö-

dém készült. Így a Kamaraterem megfelelô
számú kiszolgálóhelyiséggel rendelkezik.
Hangolót, kamarazenekari és szólistaöltözô-
ket helyeztünk el a terem mögött kialakított
új vertikális blokkban.
Mindkét teremhez ügyelôi helyet és várako-

zóteret biztosítottunk a közvetlenül fellépô
mûvészek és a produkciós személyzet számára.
Mind a Nagyterem, mind a Solti György

Kamaraterem közönségforgalmi zónáját az
udvarok lefedésével bôvítettük, ahol új büfé
helyezkedik el. A Liszt Ferenc téri elôcsarnok
alatt új közönség WC-csoport létesült,
amellyel a szociális helyiségek kapacitása
többszörösére nôtt. A földszinti elôcsarnok-
ban található, a teljes épületet kiszolgáló ru-
határ is bôvíthetô volt. 
Az emeleten is érzékelhetôen nôtt a tér, a

régi fényképek alapján itt még le is ülhettek
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a büfé vendégei. A kornak megfelelô tonett
mobíliákkal visszaállítható ez a lehetôség. 

Az oktatás megújuló terei
Az épület oktatási funkciójához kapcsolódó
helyiségek (az I. emeleten kialakítandó elô -
adóterem kivételével) a II., a III. és a IV. eme-
leten helyezkednek el. A rekonstrukció során
jelentôsen javult a tantermek közötti hang-
szigetelés, a teremakusztika. A nyílászárók
hanggátlásának javításával erôsen csökkent
az épület környezetének zajterhelése. A tör-
ténelmi termek belsôépítészeti kialakítását az
akusztikai követelményekkel összhangban re-
konstruálták. A projekt megvalósításának zá-
ró szakaszában a tantermekben a belsôépíté-
szeti burkolatba integrált korszerû multimé-
diás oktatástechnikai eszközöket helyeznek
el. Az I. emeleti Tanácstermet és a Rektori Hi-
vatalt eredeti kialakításának megfelelôen
helyreállítottuk, korszerû IKT-kapcsolatok ki-
építésével. 

Gépészeti és szociális helyisé-
gek, takarítás, hulladékkezelés
A kazánház, a szellôzô és hûtôgépházak a
legfelsô szinten külön tûzszakaszban, az épü-
let használati tereitôl elválasztva, akusztikai-
lag szigetelve helyezkednek el. A Nagyterem,
az elôcsarnokok és az alagsor területeit ki-
szolgáló szellôzôgépház a két újonnan épí-
tett vertikális kiszolgálóblokkra rugalmas fel-
fekvéssel támaszkodó „hídra” került, függet-
lenítve az épület egyéb szerkezeteitôl. A gé-
pészeti szinten kapott helyet az épületfel-
ügyelet helyisége is. 

Esélyegyenlôségi szempontok
érvényesülése, akadálymente-
sítés
A környezô külsô járda szintrôl a Király utcai
bejáratoknál az épületbe szintkülönbség nél-
küli lehet bejutni. Mindkét bejárattól aka-
dálymentesen közelíthetô meg az épület
minden szintjét elérô felvonó. 
A földszinti elôcsarnokban mindkét olda-

lon akadálymentes felvonó létesült, melyek-
kel az épület minden szintje megközelíthetô.
Minden szinten van akadálymentes WC-he-
lyiség. A közlekedôterületeken, az ajtóknál,
valamint az akadálymentes felvonókban és
vizes helyiségekben vakok és gyengén látók
számára tapintható információs táblák lesz-
nek elhelyezve. 

Belsôépítészeti kialakítás
Az épület nagy értékû védett tereiben restau -
rálták, javították, kiegészítették, újragyártat-
ták az elhasználódott, sérült, átalakított vagy
eltûnt részleteket. Ehhez a munkához segít-

séget nyújtottak az eredeti tervek, leírások,
archív fotók. Mindenhol az eredeti, vagy ah-
hoz hasonló állapot visszaállítása volt a cél.
Még a tantermekben és a folyosókon is a
rendelkezésre álló archív dokumentumok
alapján rekonstruálható volt számos elem, pl.
díszítô festés, falburkolat, fogasok, csillárok,
falburkolat, székek, asztalok, szekrények, író-
asztalok. 
Az udvarok lefedésével létrejött új terek

nem konkurálhatnak a gazdagon díszített
elô csarnokkal és Nagyteremmel, de nem is
különülhetnek el modernista zárványként.
Mintegy a háttérben meghúzódva, visszafo-
gott eleganciával kell, hogy kísérjék azokat.
Ennek megfelelôen e terek anyaghasználata
és formái nem utánozhatják a régieket,
ugyanakkor ugyanolyan minôséget kell meg-
jeleníteniük.

Épületgépészet,
épületvillamosság
Az alkalmazott épületgépészeti- és épületvil-
lamossági rendszerek megvalósítása során
törekedtünk a korszerû, költséghatékonyan,
ugyanakkor környezettudatosan üzemeltet-
hetô megoldások alkalmazására. 
A Nagy- és a Solti György Kamaraterem,

valamint a Kupolaterem, a hangszerraktárak,
a stúdiók és egyes alagsori helyiségek teljes
(páratartalom-szabályozással ellátott) klima-
tizálást kaptak. A többi funkcionális helyiség-
ben a hangszerek állagvédelmének és a
megfelelô komfortérzethez szükséges kor-
szerû hûtési és fûtési rendszereket alkalma-
zunk, szükség esetén helyi légnedvesítéssel.
A tervezôk valamennyi gépészeti rendszer
esetében a veszteségek minimalizálását, az
energiahatékonyságot tartották szem elôtt.
A légtechnikai rendszerek kapacitása több

mint 60 000 m3/óra. Ennek érdekében a
rendszereket jó hatásfokú hôcserélôkkel lát-
ták el, a szükséges hôenergiát nagy hatásfo-
kú, környezetbarát kazánokkal biztosítják.
A nagyszámú vizesblokk ellátásához korszerû
használati melegvíz (HMV) hálózatot építet-
tünk ki. 
Az épületgépészeti rendszerek kialakítása

során alapvetô követelmény volt a költségha-
tékony üzemeltetés biztosítása. Az épületfel-
ügyeleti funkciók nagy része – a beépülô kor-
szerû IKT-technológiának köszönhetôen – a
Wesselényi utcai épülettel együttesen, bár-
mely épületfelügyeleti központból nyomon
követhetô, így a két épület épületfelügyelete
egyetlen diszpécserközpontból ellátható.
Az épület villamosenergiaellátása és a há-

lózat tervezése során is energiatakarékos,
menedzselhetô megoldásokat alkalmaztunk.
Biztonsági okokból megvalósult az épület
kétirányú, független villamos betáplálása.
Buszrendszerre épülô épületfelügyeleti rend-
szer készült. A speciális technológiák számá-
ra gondoskodunk a fokozott zavar- és túlfe-
szültség-védelemrôl. Az épületben korszerû
vagyonvédelmi, IT, CCTV és CATV gyenge-
áramú rendszerek létesültek.

Speciális technológiák (IKT,
oktatástechnika, színpadtech-
nika, stúdiótechnika)
Az épület üzemeltetése speciális technológiai
hátteret igényel; infokommunikációs techno-
lógiai (IKT), színpadtechnikai, oktatástechni-
kai, valamint audiovizuális stúdiótechnikai
rendszerek hatékony együtt mû kö dé sé rôl kell
gondoskodni.
Az IKT-rendszerek nagy sebességû, optikai

gerinchálózatra épülô strukturált hálózatot
alkotnak. Vezeték nélküli internetes kapcso- �

Zeneakadémia felújítása:

Építtetô: Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem 
Dr. Batta András rektor, 
Csepeli László projektvezetô, 
Lakatos Gergely fômérnök 

Tervpályázat: 2003. október 
Építési engedélyezési terv: 2008. január–február 
Kiviteli terv: 2009. január–2010. január 
Kivitelezés: 2011. augusztus–2013. október 
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Projektigazgató: Kiss Vámosi Tamás 
Mérnökiroda: FÔBER Zrt. 

Kiss István, Volter Árpád, 
Hámori Ferenc, Sándor Péter 
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T-Systems Magyarország Zrt.
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Színpadgépészeti allvállalkozók: Hidromatic Kft., Stage Electronic Kft
Színpadvilágítás: Pelyhe és Társa Kft.
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rekonstrukció elôtt: 7 900 m2

rekonstrukció után: 11 000 m2
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� lattal láttuk el az aulákat és a tantermek elôt-
ti, fôbb közlekedôket. A fejlesztés során ki -
épült a teljes informatikai hálózat aktív háló-
zati elemekkel, valamint a hálózati mene dzs -
mentet és háttértárkapacitást biztosító szer-
verek. Az IKT hálózati infrastruktúra kialakítá-
sa során kiemelt figyelmet fordítottunk a
Wesselényi utcai kiegészítô épülettel való
költséghatékony, napi 24 órában rendelke-
zésre álló, redundáns kapcsolat létrehozásá-
ra. A telekommunikációs rendszer a struktu-
rált hálózati végpontokra épül, költséghaté-
kony és integrált kommunikációs lehetôsége-
ket támogató alközponti berendezéssel.
Teljesen megújult és jelentôsen bôvült a

Nagy- és a Kamaraterem színpadtechnikája.
A tervezés során a gazdaságos üzemeltetés
(alacsony karbantartásigény, kis létszámú
mûködtetô személyzet) mellett a nagyfokú
variabilitást és az egyes produkciók közötti
gyors átállás lehetôségét tartottuk fontosnak. 
A Nagyteremben a különbözô produkciók

változó színpadi elrendezésének igényét mo-
bil emelvényekkel oldjuk meg. Megvalósult
az orgonaülés szerves, mintegy „hátsó szín-
padként” való kapcsolódása az alapszínpad-
hoz, ezzel növelve a kiszolgálható produkciók
számát. A Nagyteremben a mûemléki szem-
pontok figyelembevételével korszerû hatásvi-
lágítási hálózat készült, melynek egyes elemei
használaton kívül, a mûemléki elvárások mi-
att, bonthatók és igény esetén a kialakított
csatlakozási pontokra helyezhetôk. A hatás-
hang- és hatásvilágítási rendszerek kiszolgálá-
sa érdekében a terem felsôgépészetét (moto-
ros csillármozgatások és mikrofonfüggesztés)
szinkron ponthúzók egészítik ki. A projekt kö-
vetkezô szakaszában kiépülô hatáshang-rend-
szert az ismeretterjesztô elôadások és a
mûsorközlôi igények kiszolgálása érdekében
ún. beszédcélú hangosítás teszi majd teljessé. 
A Solti György Kamarateremben a fejlesz-

tés eredményeképpen kamarahangverseny-,
kamaraopera-, szcenírozott elôadások teljes
körû szcenikai kiszolgálására alkalmas tér jött
létre. Visszaállítottuk a teljes színpadi felsôgé-
pészetet, munkakarzatokkal, díszlethúzókkal,
világítási tartókkal. Ugyancsak kialakult az al-
sószínpad, ahol mobil süllyedôket lehet a
színpad kivehetô elemeihez illeszteni. Az al-
sószínpad mellett használható zenekari árok
jött létre. A színpadi alsó- és felsôgépezet,
hatásvilágítási hálózat a késôbbiekben továb-
bi elemekkel egészül ki. 
A projekt befejezô szakaszában kiépülô au-

diovizuális (AV) rendszerek az üzemeltetési,
oktatási/prezentáció és produkciós, szcenikai
feladatokat támogatják, de célszerûen egy-
máshoz kapcsolódnak. A tantermeket kor-
szerû oktatástechnikai eszközökkel látjuk el.

A tervek szerint a hangfelvételi és utómunka -
rendszer egy elosztott elemekbôl álló digitális
struktúra köré épül, és sokcsatornás sztereó jel-
feldolgozásra képes. A hálózat szabványos
mintavételi frekvenciákon mûködik, de kiegé-
szül nagy felbontású DXD és DSD for má tu -
mú/felbontású konverterekkel. A rögzítés alap-
pillére a bôvíthetô, merevlemez-tároló alapú,
nonlineáris audio rögzítôberendezés, mely a
Wesselényi utcai épületben elhelyezett utó-
munkarendszerrel teljes mértékben kompatibi-
lis. A nagy kapacitású, redundáns archiválható
háttértár valamennyi stúdióhelyiségbôl elérhe-
tô. A rögzítés a videorendszerrel szinkronban
történhet. Az elosztott digitális keverôrend-
szerhez csatlakoznak a Nagy- és a Kamarate-
remben elhelyezett függesztett és színpadi
mikrofoncsatlakozások. A függesztett mikro-
fonrendszer motorikusan mozgatható, pozici-
onálható, a mûemlékvédelmi és a szakmai spe-
cifikumoknak megfelelôen, a termek mennye-
zeti ornamentikájához illeszkedik. 
A videostúdió-rendszertechnika elsôdleges

célja az egyetemi aktivitás professzionális ar-
chiválása, ennek megfelelôen HD felbontású
digitális rendszer, rögzítési formátuma a kor
követelményeinek és a költséghatékonysági
szempontoknak megfelelôen kerül kiválasz-
tásra. A hangversenytermekben több kame-
raállás épült ki, így a mûemlékileg fokozottan
védett terekben a videós közvetítések az épü-
let értékeinek veszélyeztetése és a közönség
zavarása nélkül, könnyen megvalósíthatók.

A kamerák képe a világítási és produkciós
igényeknek megfelelôen távvezérelve korri-
gálható. Mind az audio, mind pedig a videó
stúdiótechnikai rendszerek tökéletesen kom-
patibilisek, és így optimálisan kiegészítik a
Wesselényi utcai oktatási épületben található
utómunka-stúdiókat.

A projekt lebonyolítása
Az épület rekonstrukciójának tervezésében
közremûködô tervezôk és szakértôk rendkí-
vül szoros ütemezésben készítették el az épí-
tési engedélyezési terveket. A Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal tervtanácsa a terve-
ket „kimagasló színvonalúnak” ítélte, és en-
gedélyezésre, megvalósításra javasolta. Az
építési engedélyezés során eljáró elsôfokú
építésügyi hatóság, a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal az építési engedélyt 2008. júni-
usi határozatával adta meg. A kiviteli szintû
építési tervdokumentáció szolgált a kivitele-
zôi versenyeztetés alapjául. 
A tervellenôrzést követôen a mûemlék épü-

let rekonstrukciójának kivitelezése – a közbe-
szerzési pályázaton nyertes Arcadom Zrt., La-
ki Zrt., Swietelsky Magyarország Kft. hármas
alkotta konzorcium közremûködésével –
2011 augusztusában kezdôdött. A kivitelezést
a magyarországi magasépítési gyakorlatban
kevésbé elterjedt FIDIC (Nemzetközi Tanács -
adó Mérnökök Szervezete) ajánlásainak meg-
felelôen bonyolítottuk le. Az építôipari gene-
rálkivitelezés példaértékûen igényes mûemlé-
ki részleteket eredményezett, a legmagasabb
technológiai színvonalra vonatkozó megren-
delôi igényekkel összhangban.
A speciális technológiákat kivitelezô szak-

cégek – a generálkivitelezôtôl független köz-
beszerzési eljárások eredményeként – 2013
második felében kapcsolódhattak be. 
A sokak szerint mintaszerûen megújult épí-

tett terek a projektmegvalósítás soron követ-
kezô, záró szakaszában fokozatosan telnek
meg élettel, eszközökkel. A hangversenyezés
az októberi ünnepélyes megnyitót követô
próbaüzemmel, az egyetemi oktatás február
elején vette birokba az épületet, amely meg-
újulásához közvetlenül kapcsolódó és a kö-
vetkezô hetekben, hónapokban lezajló hang-
szer- és eszközbeszerzések a nagy fejlesztés
záróakkordjai. 

Lakatos Gergely 
villamosmérnök, 

a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
fômérnöke

1. Készítette a Hild-Ybl Alapítvány, Bor Ferenc vezetésé-
vel.
2. Felelôs építész vezetô tervezôk: Magyari Éva, Pazár
Béla, Potzner FerencFo
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A Zeneakadémia felújítása során, az alapok
megerôsítésétôl az aranyozások és a százéves
bársonyfüggönyök restaurálásáig, az építéssel
kapcsolatos szinte minden mûszaki és mûvésze-
ti problémára megoldást kellett adni. Ez csak a
legkülönbözôbb szakterületek legkiválóbb mes-
tereinek kiválasztásával és munkáik összehango-
lásával volt lehetséges. Az épület meglévô tér-
rendszerében két fô funkciónak: a zenei oktatás-
nak és a hangversenyek tartásának a korszerû
követelményeknek megfelelô mûködését köz-
vetlenül kiszolgáló tereket kellett elhelyezni,
megôrizve ezzel a Zeneakadémia méltán ked-
velt, és megszokott atmoszféráját. (A koncert -
életet és az oktatást kiszolgáló számos, nélkülöz-
hetetlen tevékenység a közelben lévô, Wesselé-
nyi utcai épületben kapott helyet.) 
Ahhoz, hogy a Liszt Ferenc téri épület kiemel-

kedô értékû nyilvános és a közönség által kevés-
bé ismert, de nem kevésbé értékes oktatási terei
jól mûködhessenek, az épületnek az e tereket
körülölelô háttértereit kellett és lehetett átalakí-
tani. Ezek a pinceszint, a tetôtér, a szomszéd ház
tûzfala mellett lévô világítóudvarok és az épület-
nek idôközben már a földszintig beépített két
udvara. A munkák jelentôs részét tehát a „szín -
falak mögött” kellett elvégezni, ami különleges
kihívás volt a tervezôk és építôk számára. E hát-
térterek átalakításához néhány helyen el kell
bontani az épület százéves szerkezeteit is. Ezek
fôleg téglafalazatok és poroszsüveg födémsza-
kaszok, amelyek nem képviselnek mûvészettör-
téneti vagy szerkezettörténeti értéket. Az átala-
kítások után a jelenleginél nagyobb hasznos te-
rületen és térfogatban biztosítható a két fô funk-
ció, a hangversenyélet és az oktatás mûködésé-
nek korszerû feltétele.
A kettôs rendeltetésû épület tereit négy funk-

cionális alcsoportba osztottuk: közönségforgal-
mi terek, hangversenytermek, oktatási terek és
kiszolgálóterek. Ezen belül az elsô két csoportot
a nagy értékû belsô díszítések kapcsolják össze,
amelyek szerényebb eszközökkel, de egységes
koncepció szerint az oktatási terekre és a beren-
dezési tárgyakra is kiterjednek. Mondhatjuk,
hogy a Zeneakadémia a kor ideálját megteste-
sítô igazi „Gesamtkunstwerk”. Az elsô két al-
csoport tereiben a belsô burkolatokat, felület-
képzéseket, gazdag díszítéseket és berendezést
kellett helyreállítani illetve rekonstruálni, és e te-

rek megfelelô technikai kiszolgálását biztosíta-
ni. A harmadik alcsoportba tartozó tantermeket
a zeneoktatás korszerû követelményei szerint
úsztatott padlószerkezetek, hanggátló válasz -
falak és akusztikai burkolatok beépítésével az
eredeti térrendszer megtartásával, illetve vissza-
állításával lehetett kialakítani az épület fôfalai
között, a meglévô födémszerkezeteken.
A „szín falak mögött” a negyedik alcsoport át-
alakuló térrendszerében épültek új tartószerke-
zetek és térelhatároló szerkezetek, amelyek he-
lyet biztosítottak a technikai kiszolgálás beren-
dezéseinek és nyomvonalainak. 
A Zeneakadémia közönségforgalmi terei a

hangversenytermek befogadóképességéhez
mérten kisebbek, mint a tizenkilencedik század
második felében épült nagy hangversenyter-
meknél szokásos volt. A szabadon álló bécsi Mu-

sikverein és a második világháborúban elpusz-
tult lipcsei Neues Gewandhaus hangversenyter-
mei az emeleti szintre kerültek, az elôcsarnok
ezek alatt kapott helyet, bôséges teret biztosítva
a közönségnek érkezéskor, a szünetekben és tá-
vozáskor. A Zeneakadémia Nagyterme és Kis-
terme nem egy szabadon álló palotában, ha-
nem egy tûzfallal a szomszéd lakóházhoz csatla-
kozó oktatási épület belsejében van, ezért a
Nagyteremmel egy szinten lévô, Liszt Ferenc
térrôl nyíló elôcsarnok a szükségesnél kisebb
lett. A közönségforgalmi terek bôvítésére a két
udvar hasznosításával nyílt lehetôség. A Király
utcai többszintes belsô udvar földszintjén nap-
közben az oktatást, este a Nagytermet kiszolgá-
ló büfét alakítottunk ki. A Kisterem és a Nagyte-
rem közötti udvar lefedésével és a könyvtár fö -
lött, az elsô emeleten kialakított használati szint-
tel a Kisteremhez külön is használható foyerbüfé-
teret terveztünk. Ez a tér nyújt lehetôséget ki-
sebb rendezvények, fogadások megszervezésé-
re is. A zavartalan kiszolgálást a Dohnányi utcai
oldalon tervezett új lifttel való közvetlen kapcso-
lat biztosítja. Mindkét udvar padlójába járható
üvegelemek készülnek, amelyek biztosítják a
természetes fényhatást az alattuk lévô helyisé-
gekben, a Király utcai oldalon a zenekari hango-
lóban, a Dohnányi utcai oldalon pedig a könyv-
tárban. A közönség számára új vizesblokkot ala-
kítottunk ki a pinceszint Liszt Ferenc téri elôcsar-
nok alatt lévô, az elôcsarnokból közvetlenül
megközelíthetô középsô részén.
A Nagyterem a Zeneakadémia legismertebb,

legdíszesebb, a mûvészek és a közönség által is
nagyon szeretett belsô tere. A felújítás célja a
korszerû technikai háttér biztosítása mellett a te-
rem eredeti megjelenésének visszaállítása volt.
Az archív képek és feltárások alapján rekonstru-
álható volt a falburkolatok eredeti színe és gaz-
dag díszítésû mintázata. A csillárokat, a függö-
nyözéseket és kárpitokat részben restaurálni kel-
lett, a hiányzó elemeket az eredeti anyagokkal
azonos minôségû anyagból kellett gyártani.
A nagyterem tonett-rendszerû, hajlított hátlap-
ból és ülôlapból szerkesztett széksorai már nem
eredetiek, a mai székeket a debreceni hajlított-
bútor-gyárban készítették az eredetivel közel
megegyezô kivitelben. A még néhány meglévô,
1907-ben készült szék segítségével a hiányzó fe-
lületminták és kötôelemek elkészíthetôk voltak.
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A ZENEAKADÉMIA FELÚJÍTÁSA

A rekonstrukció építészeti feladatai
a zeneakadémia 2003-ban elhatározott teljes felújítása a kiemelkedô jelentôségû épület régi értékeinek a huszonegyedik szá-
zad követelményei szerint történô megújítását célozta. a patinás épületnek a lehetô legjobban kell szolgálnia a világhírû ma-
gyar zenei kultúrát, ezen belül a legmagasabb szintû oktatást és a hangversenyéletet.
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A Nagyterem földszintjén a sortávolságot az
eredeti 75 cm-rôl a ma szokásos 90 cm-re nö-
veltük, az ülôhelyek 48 cm-es szélességét pedig
55 cm-re bôvítettük. Ezzel a Nagyterem föld-
szintjének befogadóképessége csökkent, ami a
légtérhez viszonyítva kedvezô. 
Az archív képek segítségével a Kisteremben is

rekonstruáltuk az eredeti díszítôfestést, a falbur-
kolat hiányzó részeit, a színpadnyílást, a függö-
nyözéseket és a két csillárt. A Kisterem ablakait is
Róth Miksa ólmozott üvegtáblái díszítik, a foko-
zott hanggátlását ezért itt a külsô homlokzati ab-
lakrétegnek kell biztosítani. Ezek a szerkezetek az
eredetivel megegyezô osztással, tömített ütközé-
sekkel, megfelelô hanggátló üvegezéssel újra let-
tek gyártva. Visszaállítottuk a színpadot és a zsi-
nórpadlást, a Kisterem így ismét alkalmassá válik
kamaraoperák bemutatására, és a historikus
opera-elôadások feltételei is biztosítottak lesznek.
Az oktatás terei a Zeneakadémia külsô, utcá-

ra nézô épületszárnyaiban helyezkednek el.
A felújítás során az elsô emeleten, a Király utcai
oldalon eredeti formában állítottuk vissza a rek-
tori szárny reprezentatív helyiségeit, ezen a szin-
ten, a Kisteremmel szemben kapott helyet az új,
multimédiás elôadóterem. A második emeleten
rekonstruáltuk az épület középtengelyében lé-
vô – Liszt Ferenc-szobor mögött elhelyezkedô –
operaterem kis színpadát, a falburkolat és a fa-
lak díszítôfestése is visszaállítható volt. A harma-
dik emeleten, a Dohnányi utcai szárnyon alakí-
tottuk ki a kísérleti operastúdió helyiségcsoport-
ját. A IV. emeleten a Liszt Ferenc téri szárny kö-
zepén van a kupolaterem, amelynek két oldalán
a jövôben is a fúvósok és az ütôsök tantermei
kapnak helyet. A tantermeket új hanggátló fa-
lakkal választjuk el egymástól, a falak természe-
tes fafelületû, rendszerben szerelhetô, terem -
akusztikai követelmények szerint méretezett
burkolatot kaptak. A tantermek eredeti abron-
csos lámpáit az archív képek alapján korszerû vi-
lágítótestek alkalmazásával újragyártattuk.
A Wesselényi utcai oktatási épületben nagyszá-
mú, kis alapterületû gyakorlószoba létesült, az
egyéni gyakorlás lehetôsége ezekben folyama-
tosan biztosított. A Zeneakadémia folyosói visz-
szakapták az archív felvételeken látható díszei-
ket, a festett lábazatot, a bordûröket, keretezé-
seket és az ornamentális mintákat. A Zeneaka-
démia közlekedôtereinek padlóburkolata a hu-
szadik század elején új anyagnak számító linóle-
um volt, amelyet az anyag gyors elhasználódá-
sa miatt már többször cseréltek. Ezért az erede-
ti szín és mintázat megtartásával a linóleumnál
kopásállóbb terrazzo padlóburkolat készült.
Az épület korszerû kiszolgálótereinek kialakítá-

sa a tervezési munka egyik legfontosabb, leg-
összetettebb része volt. A Király utcai mûvészbe-
járóhoz szintben kapcsolódó, új, nagyméretû,
hangszerek szállítására alkalmas lifttel az épület
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összes szintje elérhetô. A melléklépcsô helyén új,
túlnyomással védett lépcsôház épült. A pince-
szinten, a pódium alatt, az egykori kazánház he-
lyén a pódiummal közvetlen kapcsolatban lévô,
kétszintes hangszerraktár létesült. A kortárs
hangversenytermekhez hasonlóan a budapesti
Zeneakadémia is biztosítani szeretné a Nagyte-
rem többcélú használatának lehetôségét.
A meglévô mûemlék épület adottságai behatá-
rolták a nézôtér padlójának és széksorainak mo-
billá tételét. Teljes automatizálásra nem volt le-
hetôség, de a tervezett rendezvények száma
sem indokolt volna ilyen megoldást. Ezenkívül a
mûemlékvédelmi és teremakusztikai szempon-
tok is a tonett szerkesztésû székek megtartása
mellett szóltak. A székeket négyes csoportokban
lehet majd mozgatni, és a nézôtéri szinten is
megálló pódiumemelôvel a hangszerraktár mel-
lett tervezett új, vasbeton szerkezetû székraktár-
ban elhelyezni. 
Mindkét teremhez – a korszerû igényeknek

megfelelôen – biztosítani kellett az elô -
adómûvészek tereit is. A szólistáknak a földszinten
saját vizesblokkal rendelkezô öltözôket tervez-
tünk. Az eredeti mûvészszoba megmaradt. A kb.
180 fôs zenekari és énekkari létszám részére 2
férfi- és 2 nôi átöltözôt és új hangolót biztosítot-
tunk a Király utcai szárny és udvar pinceszintjén.
Az udvarokat lezáró új, vertikális épületszárnyak-
ban mindkét teremhez ügyelôi helyet, a fellépô
mûvészek számára várakozóteret, a Kisteremhez
hangolót, kamarazenekari és szólistaöltözôket
helyeztünk el. Egy hangversenyteremhez szüksé-
ges, ahhoz közvetlenül kapcsolódó felvételi stú-
dió a nézôtér alatti, megmaradó téglaboltozatos
terekben kapott helyet. (AWesselényi utcai okta-
tási épületben korszerû hangfelvételi stúdió
épült.) A pinceszinten a Liszt Ferenc tér és a Doh-
nányi utca sarkán lévô helyiségcsoportba kerül-
tek az elektromos ellátás helyiségei, két új transz-
formátor, az elektromos fôelosztó és a szünet-
mentes áramellátás. Ezen a szinten helyeztük el
a büfék raktárait, a catering helyiségeit, a sze-
mélyzeti öltözôket és a hulladéktárolót, a könyv -
raktárt további területtel bôvítettük. A kazánhá-
zat, a hûtôgépházat és a szellôzô gépházakat a
legfelsô emeleten, az épület használati tereitôl el-
választva, rezgésmentesen, akusztikailag szige-
telve alakítottuk ki. A Nagytermet kiszolgáló
gépházat a Király és a Dohnányi utcai udvarok
lebontott hátsó szárnyai helyén tervezett új, vas-
beton szerkezetû kiszolgálóblokkra támaszkodó
hídszerkezettel oldottuk meg. A légcsatornák
függôleges levezetésére az egykori világítóudva-
rok nyújtottak kedvezô lehetôséget. A külsô
hûtôegységek a hûtôgépház felett, a Király utcai
szárny tetejére kerültek, a környezet zajvédelme
miatt besüllyesztve a tetôsíkban.

Magyari Éva, Pazár Béla
építész tervezôk
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Bevezetés
Az akusztika alatt legtöbbször a hangver-
senytermek teremakusztikai viszonyait értik.
Az akusztikai tervezés azonban sokkal több-
rétû dolog. A Zeneakadémia rekonstrukciós
terveinek építészeti akusztikai területét az
alábbiakban osztottuk részterületekre: 
– zaj- és rezgésvédelem
– elôadótermek pódiumának és nézôterek

padozatának tervezése.
Az Akadémia megújulásával a zenei kul-

túra, oktatás és hangversenyélet számára
korszerû körülményeket biztosít úgy, hogy a
mûemléki értékek megmaradtak.
Mit is jelentett ez a megkötöttség az

akusztikus tervezôk számára?
Egy új koncertzenei központ tervezésénél

jól bevált alapelvek mentén haladva viszony-
lag egyértelmû az akusztikai tervezési fe -
ladat. A mûszaki kötöttségek nélkül megvá-
lasztott épületszerkezetek, elrendezések, for-
mák, felületek, anyagok sokat segítenek az
alapvetô célok elérésében. Ezek többek kö-
zött a zaj- és rezgésvédelemben a párhuza-
mos funkciók kölcsönös zavartalanságának
biztosítása, a környezeti hatások minimalizá-
lása dilatációkkal és nagy tömegû szerkeze-
tekkel, a zajos üzemi funkciók távol tartásá-
val. Teremakusztikában a termek formájá-
nak, arányainak, az alkalmazott burkolatok
típusainak és szerkezetének megválasztása. A
pódiumok és padozatok felépítésének és
szerkezetének megtervezése.
Általában egy rekonstrukció esetében is ke-

resni kell a lehetôséget, hogy ezek az alapelvek
érvényesüljenek. A Zeneakadémia központi
épületében azonban több hangsúlyos szem-
pont nehezítette a feladatot, ezért inkább azt
kellett felmérni, hogy a korlátozó adottságok
között mi az elérhetô legjobb eredmény. A le-
hetôségeket és a felújítás elôtti problémákat a
rekonstrukciót megelôzô mérések eredményei
alapján lehetett megállapítani.

Zaj- és rezgésvédelem

Épületszerkezet, rezgésszigetelés
A meglévô épületszerkezet vegyesnek mond-
ható, az ország elsô monolitbeton szerkeze-

tei és az akkori hagyományos, kiselemes fala-
zóelemek és poroszsüveges födémek alkot-
ják. Ez alapvetôen elônyös, mivel a fôbb szer-
kezetek inhomogének és nagy tömegûek
egyben.
Az új funkciók és a javítandó komfort érde-

kében új közönségforgalmi területekre (mos-
dók, büfék) és komoly gépészetre volt szük-
ség. Ezek elhelyezésére az építészeti koncep-
ció a Nagyterem fölött egy gépészeti híd épí-
tésével és a belsô udvarok beépítésével vála-
szolt. Lényeges épületszerkezeti módosításra
ugyanakkor nem volt lehetôség, így a meg-
maradó szerkezetek dilatációjára sem.
Az új udvari beépítéseknél végül arra töre-

kedtünk, hogy az új födémlemezek ne alkos-
sanak újabb kapcsolatokat a Nagyterem ol-
dalfalaival, ezért ahol a statikai méretezés
megengedte, ezek a födémek a földszinttôl
fölfelé rugalmas dilatációval készültek.
Az új teherlift rezgésvédelmi okokból az

épületszerkezettôl oldalirányban rugalmasan
dilatált magba került, a megmaradó és az új
személylift esetében viszont csak lokális rez-
gésszigetelésre volt lehetôség. Az egyéb gé-
pészeti rezgésforrásokat (Kisterem fölött, Ki-
rály utcai szárny fölött, gépészeti hídon) csak
lokális, rezgésszigetelt gépalapokkal és úszta-
tással tudtuk szigetelni.

Födémek
Különösen egybefüggô épületszerkezetek és
komoly egyidejûség, fokozott közönségfor-
galom mellett volna egyértelmû a födémek
lépéshang elleni szerkezeti védelme úsztatás-
sal. Erre a már leírt okok és a megmaradó
szerkezetek korlátozott terhelhetôsége, illet-
ve megmaradó vagy pótlandó kemény bur-
kolatai és kötött padlószintjei miatt csak a kö-
zönségforgalmi területek egy részén volt le-
hetôség.
A tantermek esetében numerikus módsze-

rekkel komolyabb „mi lenne, ha” vizsgálato-
kat tudtunk végezni, mert lehetôségünk volt
új szerkezeteket beépíteni, természetesen is-
mét csak a meglévô poroszsüveges födém
terhelhetôségének figyelembevételével. Vé-
gül azt a megoldást találtuk megfelelônek,
hogy a teljesen megtisztított tartószerkezetre

könnyûbetonos feltöltés és hagyományos
úsztatás kombinációja került.

Falak
A legfontosabbnak tartott termek (Kisterem,
Nagyterem, Kupolaterem) függôleges hatá-
rolásait a rekonstrukció nem érinthette, ezért
ezekben az esetekben a meglévô szerkezeti
kialakítások korlátaival és lehetôségeivel kel-
lett számolni. Az épületszerkezetnél leírt mó-
don az újabb szerkezeteket – a statika kötött-
ségein belül – dilatációval igyekeztünk elvá-
lasztani.
A tantermek közötti elválasztásoknál

ugyanakkor lehetôségünk volt új falszerkeze-
tek beépítésére. Ismét a födém terhelhetôsé-
gét szem elôtt tartva szerelt, gipszkartonos
válaszfalakat építettünk, amiket a tantermek
felôl elôtétfallal erôsítettünk meg. Az elôtét -
falakat a meglévô homlokzati és a megmara-
dó téglafalak elé nem fordíthattuk be. A sze-
relt technológia ellenére néhány helyen
szükséges volt a födém statikai megerôsítése,
amit a gipszkarton tartószerkezeti rétegében
rejtettünk el.
Mûszaki történeti szempontból itt kell

megjegyezni, hogy a tantermek között ere-
detileg is válaszfalakat építettek, az akkori
technológiával, parafa téglákból. Terveink-
ben javasoltunk is legalább egy mintafelület
megôrzését és kiállítását, mert az 1900-as
évek elejébôl a helyiségek közötti léghang-
gátlásra méretezett válaszfalakról nem hal-
lottunk és nem is olvastunk azóta sem.

Nyílászárók
Nagyon komoly eredményeket vártunk a
nyílászárók felújításától, mivel a meglévô
homlokzati ablakok és a belsô ajtók régi, mai
szemmel hanggátlásra alkalmatlan szerkeze-
tek voltak. Példaként hadd említsem a Nagy-
terem belsô udvarra nézô ablakait, a Kiste-
rem Dohnányi utcára nyíló ablakait és a ke-
mény felületekkel határolt zengô elôcsarnok-
ra hangzsilip nélkül nyíló koncerttermi ajtó-
kat… Ezek a „hogyan ne tervezzünk koncert-
termet” tipikus, ugyanakkor mûemléki okok-
ból adottságnak tekintendô példái voltak. Az
udvarok beépítésével a külsô zajok ellen
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A ZENEAKADÉMIA FELÚJÍTÁSA

„Mission Impossible”
a liszt ferenc zenemûvészeti egyetem központi épületének rekonstrukciója során a mûemléki szempontok minden tekintetben
elsôbbséget élveztek. a meglévô funkciók minôségének és az épület állagának javításán túl a korábbi, elsôsorban oktatási lé-
tesítménybôl több helyszínes koncertzenei központot kellett létrehozni.

Akusztikai tervezés



ugyan a Nagyterem nagyobb védettséget él-
vezne elvileg, de a beépítéssel nyert terekben
magasabb használati zajjal kell számolni.
További nehézséget jelentett a Nagyterem

és Kisterem ablakainak mûemléki jellege.
A feladatot a mûemléki szempontból nem
érintett szárnyak és tokok cseréjével, illetve
újabb, hanggátlásra minôsített „ráüvegezés-
sel” oldottuk meg.
Hasonló koncepcióval sikerült a tantermek

homlokzati ablakainak hanggátlását javítani.
Mûemléki kötöttségek miatt csak a belsô
szárnyakat volt szabad hanggátlás szem-
pontjából megerôsíteni. Ez hôtechnikailag
elônytelen kompromisszum, ugyanis hôszi-
getelt hanggátló réteg mögött a hôszigete-
letlen, de tömített mûemléki szárnyakon
kondenzáció keletkezhet.
Az ajtók esetében a legnagyobb kihívást

természetesen a koncerttermek ajtóinak
megerôsítése jelentette, elsôsorban a mûem-
léki kötöttségek miatt. Nem volt elegendô
ugyanis az eredetivel azonos megjelenés, az
eredeti anyagok használata is kötelezô volt.
Hangzsilipet építeni nem lehetett, így a meg-
oldást az jelentette, hogy a meglévô ajtóla-
pokat lapjával fel kellett szeletelni, és a két
szelet közé egy új, hanggátlás szempontjából
alkalmas magot kellett beépíteni. Így min-

den ajtó lényegében új fejlesztésnek is minô-
sült.

Gépészet
Szinte lehetetlen küldetésnek számított a gé-
pészeti problémák megoldása is. A megnöve-
kedett komfortigény egyidejûség miatt na-
gyon jelentôs, korszerû gépészeti eszközöket
ugyan el lehetett helyezni az új padlásokon és
a gépészeti hídon, de a megtartott szerkezeti
adottságok mellett a légtechnikát a zajcsilla-
pításhoz szükséges nagy keresztmetszettel és
kis légsebességgel kellett elvezetni a helyisé-
gekhez. Végsô csapásként – természetesen
mûemléki okokból – a koncerttermekben a
meglévô befúvó és elszívó nyílásokon keresz-
tül kellett volna a nagyobb légmennyiséget
igen alacsony zajszinttel megforgatni.
A konkrét megoldásokat nehéz egyszerûen

leírni, ehhez a kulisszák mögé kell nézni. Ott
látni a temérdek csillapított légcsatornát és
hangcsillapítót. Az ágak, szelepek és vezérlés
beszabályozása hosszadalmas folyamat, és
még ma is tart. A gondosságot szemléltetve
érdemes említeni a Nagyterem aranyozott le-
veles motívumokkal takart megmaradó befú-
vórácsára készült külön szakvéleményt. Ez arról
szól, hogy a nagyobb légmennyiség és légse-
besség hatására sem kezdenek fütyülni a rések.

Ellenôrzô mérések
A kivitelezést követô néhány mérési adatsor
közlésével szemléltetjük az elért eredménye-
ket.
Az 1. ábra a Nagyterem földszinti elôcsar-

noka, illetve a folyosó felôl gerjesztett és a
Nagyteremben mért hangnyomásszintek kü-
lönbségét mutatja a rekonstrukciót megelô-
zô felmérés és az ellenôrzô mérések eredmé-
nyei szerint.
A 2. ábra a Kisterem és a Nagyterem hom-

lokzatai elôtt és a Kisteremben illetve Nagy-
teremben mért hangnyomásszintek különb-
ségét mutatja a rekonstrukció elôtti felmérés
és a rekonstrukciót követô ellenôrzô mérés
eredményei szerint.
A 3. ábra egy tanterem és a szomszédos

tanterem (válaszfal), valamint a szomszédos
elôtér (ajtó) által biztosított hangnyomásszint-
különbséget mutatja a tanterembôl kifelé, a
rekonstrukció elôtti és utáni állapotokban.

Teremakusztikai tervezés
A teremakusztikai tervezéskor szem elôtt kel-
lett tartani, hogy a mûemléki értékek szerves
részét képezi a hangversenytermek és a na-
gyobb oktatótermek hangzása is.
Miért is kell hangsúlyozni a hangzás

mûemléki mivoltát?
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Az 1907-ben, több mint száz esztendeje
átadott épület nagyterme a már meglévô,
19. század második felében megépült kitûnô
akusztikával rendelkezô hangversenytermek
sorát követte, átvéve ezen termeknél jól be-
vált formai és felületképzési módokat.1 A Ze-
neakadémia épületét tervezô Korb Flóris és
Giergl Kálmán – mindketten Berlinben tanul-
tak – még nem alkalmazták az akkor nagyon
újnak mondható teremakusztikai tervezési el-

veket, de jól építettek az akusztikailag jó ter-
mekben bevált tapasztalatokra, különösen az
1884-ben épült Lipcsei Gewandhausra.
A rekonstrukció során a teremakusztikai

tervezéskor természetesen nem csak az elô -
adótermekkel kellett foglalkozni, hanem a
Zeneakadémia gyakorló- és oktatói termei-
ben is elsôdleges feladat volt a megfelelô te-
remakusztikai viszonyok kialakítása.
A belsôépítészeti cél mindenhol az eredeti

állapot visszaállítása volt. Ott azonban, ahol
a korszerû akusztikai elvárásoknak megfelelô-
en új burkolat került a termekbe, figyelembe
kellett venni a meglévô, eredeti stílusjegye-
ket. Az anyaghasználatnak meg kellett felel-
nie annak a belsôépítészeti törekvésnek, mi-
szerint ezek ne utánozzák a régi formákat,
ugyanakkor minôséget jelenítsenek meg.
A teremakusztikai fejezetben most csak az

épület lelkét képezô Nagyteremmel foglalko-
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5.ábra: A Nagyteremben mért utózengési idô rekonstrukció elôtt és után 6. ábra: A Nagyterem tengelyében tapasztalható csörgôvisszhang. Mért impulzusválasz
(Fürjes Andor Tamás)

1. ábra: Nagyterem-ajtók léghanggátlása (felújítás elôtt, felújítás után). 2. ábra: Ablakok léghanggátlása (Nagyterem, Kisterem).

3. ábra: Léghanggátlás (tantermek között, valamint tantermek és elôtér között).
4. ábra: A Nagyterem
alaprajza, mérési
elrendezés
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zunk. A rekonstrukciós tervek elkészítéséhez
szakértôi közremûködésre meghívtuk Larry
Kirkegaard amerikai akusztikust, aki nagy ta-
pasztalattal rendelkezik mûemléki koncert-
termek rekonstrukciós munkáiban. A tervek
elkészítésében támaszkodtunk az ôáltala ki-
dolgozott javaslatokra is.

Elsôdleges szempontok
Sok tényezô együttes hatásától függ, hogy
mitôl jó egy hangversenyterem hangzása.
A rekonstrukciót megelôzô állapotban olyan
teremakusztikai méréseket végeztünk, me-
lyekbôl meg lehetett határozni azokat az ob-
jektív paramétereket, melyek jó egyezést

mutatnak a szubjektív ítélettel. Egyúttal azt is
meg kellett határozni, hogy melyek azok a
belsôépítészeti elemek, melyek közvetlenül
vagy közvetve felelnek a már említett objek-
tív paraméterek értékeiért.
A rekonstrukciót megelôzô szubjektív ítéle-

teket összegezve elmondható, hogy a Nagy-
termet mind a zenészek, mind a zeneértô kö-
zönség nagyon szerette, sokszor csak „az
imádott Zeneakadémia”-ként említve. A mu-
zsikusok egyöntetû kérése volt, hogy a terem
hangzása ne változzon a rekonstrukcióval, is-
merik a jó tulajdonságain túl a hibáit is, ami-
vel együtt élnek, és már integrálták az elô -
adói stílusukba is. 
Az építészeti rekonstrukció alapját az

archív képek és feltárások képezték. Ezekben
nyomon lehetett követni a megváltozott ele-
meket, visszaállíthatók voltak a csillárok, füg-
gönyök és kárpitok is.
Vannak azonban olyan elemek, melyeket

ki kellett cserélni, vagy fel kellett újítani, és
akusztikailag fontos tényezôt jelentenek.

A mért objektív paraméterek,
a tervezés kiinduló adatai
A rekonstrukció elôtt részletes teremakuszti-
kai mérések történtek. (4. ábra, mérési elren-
dezés)
A meghatározott objektív akusztikai para-

méterek közül a legfontosabbak:
– a mindig elsôként említett utózengési

idô, aminek elsô lépésként a közepes értéké-
re adnak elôírást, de nagyon fontos ennek a
frekvenciamenete is
– basszuskiemelés (BR): ami az akusztikai

melegségre utal, az utózengési idô mélyfrek-
venciás tartományban mért értékeibôl szá-
moljuk
– elsô idôkésés retesz: ez az egyik legfon-

tosabb paraméter. Ez az az idô, ami az oldal-
irányú reflexió érkezésének ideje a direkt
hanghoz képest. Ha ez az érték 20-30 msec
alatt van, akkor tömör és egységes a hang-
zás, jó a teremérzet. Ha ez 70 msec fölött
van, akkor már visszhangot hallunk. Ezt a pa-
ramétert az „akusztikai meghittség” mérté-
kének tekintjük.
– említhetjük még a magashang-arányt

(HR), ami a hang fényességét befolyásolja.
További mért paraméterek: hangtisztasági

fok, hangenergia-eloszlás a termen belül, a
diffuzitás, a zenekar együttes belsô egyensú-
lya, egymás hallása.

Mérési eredmények
A rekonstrukció elôtt a közepes utózengési
idô értéke Tm = 2,25 sec volt, ami egy 9400
m3 térfogatú zenei célú teremben megfelelô.
A rekonstrukció elôtt és után mért utózengé-
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8.a és b ábra: A nagytermi pódium támasztógerendázatának (a) és padlójának (b) eredeti szerkezete

7. ábra: A Nagyterem tengelyében
tapasztalható csörgôvisszhang detek-
tálása a Schroder-lecsengésben. A lép-
csôzetes lecsengést a terem tengelyé-
ben a „cs” pontból gerjesztve a hang-
forrás fölött fülmagasságban mértük.
Az egyenletes lecsengést a „0” pont-
ból gerjesztve az „A” pontban rögzí-
tettük (Fürjes Andor Tamás)
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si idô az 5. ábrán látható. Az átépítés elôtt
mért utózengési idô frekvenciamenetébôl az
volt leolvasható, hogy a magas hangok tar-
tományában a közepes értékhez képest erô-
sen csökkent az utózengési idô, a magas-
hang-arány az ideális értéknél jóval kisebb
volt. (HR = 0,67 a kívánt 1-hez képest)
A mély hangok tartományában a mély-

hang-arány összességében kicsit magasabb
volt, mint az ideális (BR= 1,4), ugyanakkor a
63 Hz-es sávban volt egy beszakadás.
Az elsô idôkésés retesz értékén nem tud-

tunk (hiszen a terem formája adott volt) és
nem is kellett változtatni. Ez az érték persze
változó a teremben, de a közönségre az át-
lagérték 23 msec, ami nagyon jó.
A mért impulzusválaszokból a fent említett

paramétereken túl vizsgáltuk a hangtisztasá-
gi fokot, a diffuzitást, az energia lecsengésé-
nek menetét is. Ezek az eredmények is azt
mutatták, hogy a Zeneakadémia Nagyterme
akusztikailag kiváló paraméterekkel rendelke-
zett és rendelkezik. Sajnos a végleges és rész-
letes, teljes épületre vonatkozó teremakuszti-
kai mérések még hátravannak. Ezek eredmé-
nyeit analizáljuk és összevetjük a szubjektív
ítéletekkel.

A teremben változó/változtatható
elemek
A nézôtéri székek 
A nézôtéri székek nagyon befolyásolják a te-
rem akusztikai viselkedését. Általában az a
cél, hogy olyan székeket válasszunk, amelyek
megközelítik azt az elnyelési tulajdonságot,
amit nézôkkel teli állapotban kapunk. Termé-
szetesen ilyen megoldás nincs, de lehet kö-
zelíteni hozzá. Itt a Nagyterem esetén akusz-
tikailag a cél az eredeti állapot megtartása
volt, miközben kényelmesebb székeket kel-
lett választani. Az új, kényelmesebb székek
beépítésével a nézôszám is változott. A re-
konstrukció elôtti állapotban a terem föld-
szintjén 579 ülôhely volt, a rekonstrukcióval
a székek száma 432-re változott. A belsôépí-
tészeti tervek szerint nagyobb, kényelme-
sebb új székek a réginek megfelelô stílusban
és formában készültek, olyan szerkezettel,
ami lehetôvé teszi a soronkénti eltolásukat és
lesüllyesztésüket.
Ki kell emelni, hogy a székek kivitelezésé-

nél olyan székeket kellett beépíteni, melyek-
nek az elnyelési tulajdonságai csak kismérték-
ben térnek el az eredetitôl.

A terem burkolata
Drapéria: A terem burkolata mûemlékvédel-
mi okokból megjelenésében, anyagának mi-
nôségében nem változhatott, illetve vannak
olyan anyagok, amelyek a korabeli állapot
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10. ábra: A pódium vizsgált darabjának numerikusan meghatározott, 40 Hz-es saját rezgése. (A hasonló módusalak
mért saját frekvenciája 53 Hz.)

9a és b ábra: A pódium padlószerkezetének vizsgálata (a) impulzuskalapáccsal történô mesterséges, ill. (b) nagybô-
gôvel biztosított természetes gerjesztéssel.

�



visszaállítása érdekében újra beépítésre kerül-
tek. A bontás során ezeket az anyagokat
akusztikailag is megvizsgáltuk. Mivel a ma-
gashang-arány kicsit kicsi volt a teremben,
meg kellett találni az optimális drapériami-
nôséget. Ugyanakkor az erkély szintjén a dra-
péria mögött volt egy 10-15 mm légrés, ami
megnövelte a drapéria elnyelési fokát. Ezt a
légrést a drapéria mögött megszüntettük.
Oldalfali panelek: az oldalfali panelek

membránként mûködnek, vékony falemez,
mögötte légrés. Ezek mûködése okozhatta
részben a 63 Hz-es tartományban jelentkezô
beszakadást az utózengési idôben. A re-
konstrukció során ezen membránfelületek
egy részét kimerevítettük, ezzel lecsökkentet-
tük a hangelnyelési tulajdonságának az in-
tenzitását.

A Nagyterem megmaradó elemei
Egy terem akusztikai viselkedését nagyban
meghatározza annak térfogata, formája,
arányai. A Nagyterem alapformája téglatest,
ami nagyon elônyös akusztikailag. A terem-
arányok is ideálisak. Van azonban egy érde-

kes jelenség: a csör-
gôvisszhang, mely a
terem tengelyében
jelentkezik.
A jelenség oka az

íves mennyezet. A
Nagyteremben rész-
letes akusztikai méré-
sek készültek, és ez a
jelenség mérhetô. Az
impulzusválaszban
periodikusan megje-
lenô energiacsomag,
valamint a lecsengés-
ben jelentkezô lép-
csôzetesség mutatja

a jelenséget (6–7. ábra).
A csörgôvisszhang jelensége a teremben

nem volt megszüntethetô, hiszen megléte a
terem fizikai kialakításából következik. A je-
lenség kezelésére született egy javaslat, neve-
zetesen, a pódium fölötti csillár „részeként”
betervezett 3-4 m átmérôjû, átlátszó lap. Ez
a színpadon a zenészek számára hozott vol-
na akusztikai javulást. Sajnos mûemléki
szempontból ez a megoldás nem volt elfo-
gadható, így maradt a már mûemlékként
számon tartható érdekes akusztikai jelenség. 

Pódium és nézôterek
padozatának tervezése
Külön szakértôi feladatként kezeltük az elô -
adótermek pódiumának és padozatának ter-
vezôi munkáját.
A Nagyterem eredeti padlószerkezete a

téglaboltozatos födém felett hosszanti irány-
ban végigfutó 15×20 cm-es fagerendákból,
a pódium alatt azon támaszkodó, andráske-
resztekkel többszörösen megerôsített  geren-
daszerkezetbôl állt (8.a ábra). A gerendáza-
ton 4 cm vastag vakpadló, azon pedig szege-
zett tölgyfa parketta készült, a nyikorgás

csökkentése érdekében a gerendák és a vak-
padló között valamilyen ismeretlen tulajdon-
ságú mûanyag lemezzel (8.b ábra). A Kiste-
rem szerkezete hasonló, azzal az eltéréssel,
hogy a hosszanti fagerendák itt keresztirány-
ban futó acél I-gerendákon fekszenek.
Kezdettôl feltételeztük, hogy a padlószer-

kezet (különösen a pódiumon) nem elhanya-
golható mértékben befolyásolja az akuszti-
kát, hatásmechanizmusa – és így esetleges
megváltoztatásának lehetôségei és korlátai –
azonban számos kérdést vetettek fel. A pódi-
umra támaszkodó hangszerek szempontjá-
ból a padló szekunder hangsugárzóként
mûködhet, a membránként viselkedô nagy-
méretû padlólemez ugyanakkor hangelnye-
lôként is funkcionálhat. (Egy késôbbi vizsgá-
lat során az is kiderült, hogy a nagykörúti
4-6-os villamos gördülése talajrezgések és a
téglaboltozat közvetítésével rezgésbe hozta
a hosszanti gerendákat, ami a padlólemez le-
sugárzása révén szerkezeti zaj formájában az
elôadótermek alapzaját növelte.) 
A beruházó a pódium alatt tárolóhelyet kí-

vánt nyerni a kiszerelhetô széksorok számára,
ehhez viszont a sok helyet elfoglaló és a moz-
gatást akadályozó gerendaszerkezetet sokkal
kisebb helyigényû szerkezetre kellett cserélni.
Szintén szükséges volt a pódium inhomogén
és erôsen elhasználódott padlószerkezetének
cseréje. Mindezek ismeretében az volt a leg-
fontosabb kérdés, hogy milyen módon és
mértékben szabad megváltoztatni a pódium
(és a nézôtér) padlószerkezetét, hogy az
akusztika semmiképpen ne szenvedjen kárt,
sôt lehetôség szerint még javuljon is, ugyan-
akkor csökkenjenek a szerkezeti zajkompo-
nensek (amelyek egyébként mértékadóvá
válhattak volna a nyílászárók jelentôs javítása
következtében).
A kérdés eldöntésére még 2009 májusá-

ban, a nagytermi koncerttevékenység leállí-
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11. ábra: Az új pódium padlójának betonoszlopokon történô rugalmas alátámasztása 12. ábra: Különféle rögzítésû parkettaminták rezgésakusztikai vizsgálata a Nagyterem
nézôterén

13. ábra: A nézôtéren és a pódiumon készült parkettázás szerkezete
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tása elôtt, kiterjedt méréssorozatot végez-
tünk a pódiumon a padlószerkezet rezgései-
nek és lesugárzási, ill. hangelnyelési tulajdon-
ságainak vizsgálatára. A pódium és támasztó
gerendaszerkezete számos pontján rezgésér-
zékelôket, a pódium felett mérômikrofono-
kat helyeztünk el, és mértük a padlószerkezet
rezgéseit, valamint a hangtér jellemzôit való-
ságos körülmények között – egy áriavizsga
alkalmával – mesterséges gerjesztéssel, ill.
speciálisan mûszerezett körülmények között
mélyvonós hangszerek és mûvészek köz-
remûködésével (9. a és b ábra). A vizsgálatok
során meghatároztuk a szerkezet üzemi rez-
gésállapotát, saját frekvenciáit és a rezgés -
akusztikai kölcsönhatások fôbb jellemzôit. Az
adatok alapos kiértékelése arra engedett kö-
vetkeztetni, hogy mind a szekunder lesugár-
zás, mind a hangelnyelés jelensége fennáll, a
gerendaszerkezet elsôsorban a hallható frek-
venciasáv legalján, a padló pedig a mély
hangú hangszerek frekvenciatartományában
számottevô rezgéseket végez.
A további elemzések során elkészítettük a

pódium egy darabjának szerkezeti modelljét,
numerikus (véges elemes) számítással meg-
határoztuk a szerkezet saját frekvenciáit, és
az anyagjellemzô paraméterek hangolásával
lehetôség szerint lehetô legjobban megköze-
lítettük a mért saját frekvenciákat. E modell
segítségével (egy példát láss a 10. ábrán)
megvizsgáltuk, hogy milyen szerkezet közelí-
tené meg legjobban az eredeti tulajdonsága-
it, ami ugyanakkor jelentôs helyet is felszaba-
dítana a pódium alatt. Többszöri közelítéssel
és a társtervezôkkel való egyeztetés alapján
végül az a megoldás született, hogy a geren-
daszerkezet – ami az eredeti szerkezetben je-
lentôs energiaemésztést képviselt – beton-
oszlopokra cserélhetô, de a padlószerkezet-
nek lehetô legjobban közelítenie kell az ere-
detihez. A tartóoszlopok és a padló közé ru-
galmas rezgésszigetelô elemeknek kell kerül-
nie, hogy a szerkezeti zajok bejutása meg-
elôzhetô legyen (11. ábra).
A beruházó és kivitelezô közös döntése

alapján a nézôterek padlószerkezete válto-
zatlan maradt, a vakpadlót azonban a geren-
dázat lángmentesítése érdekében eltávolítot-
ták, majd visszahelyezték. Ez lehetôséget te-
remtett arra, hogy itt is bekerüljenek megfe-
lelô frekvenciára hangolt, vékony rezgésszi-
getelô elemek a gerendázat alá. A kivitelezôk
a gôzölt akác parkettát a padló élettartamá-
nak növelése érdekében mindenképpen ra-
gasztva kívánták lehelyezni, ami jelentôs el-
térést jelentett volna az eredetileg szögelt
parketta tulajdonságaihoz képest. Ezt a kér-
dést is mérés alapján döntöttük el: háromfé-
le próbadarabon végeztünk méréseket (12.

ábra), melyek eredményeként a vakpadló és
a ragasztással rögzített parketta közé egy
sûrû csavarozással rögzített rétegelt lemez és
rugalmas, viszkózus mûanyag lemez került
(13. ábra). E konstrukció alkalmazása elfo-
gadható mértékben biztosította azt a súrló-
dási veszteséget, amit az eredeti szerkezet-
ben a szögelt parketta és a vakpadló közötti
súrlódás képviselt.
A rezgésakusztikai módosítások akusztikát

befolyásoló hatása nehezen különíthetô el az
egyéb beavatkozások következményeitôl; a
jelenleg rendelkezésünkre álló információk
szerint az eredmények mindenesetre kedve-
zôek. Bízunk benne, hogy a 2009-es vizsgá-
latok megismétlése lehetôséget teremt majd
a tervezéskor hozott, a rezgésakusztikát érin-
tô döntések helyességének ellenôrzésére. 

Összefoglaló
A Zeneakadémia felújítása során mérnökként
nehéz volt megbarátkozni olyan helyzetekkel,
ahol a megrendelôi elvárások, valamint a
mûszakilag és gazdaságilag racionális érvek is
más szempontoknak vannak alárendelve. A Ze-
neakadémia épületének rekonstrukciójával a lé-
tesítmény úgy újult meg, hogy a mûemléki
szempontok minden tekintetben elsôbbséget
élveztek, tehát az akusztikusoknak ez a tervezés
során komoly peremfeltételt jelentett.
Az eddig elvégzett akusztikai mérések azt

igazolják, hogy a történelmi épületben javul-
tak az akusztikai paraméterek. A Nagyterem-
rôl a zenészek egybehangzóan pozitívan nyi-
latkoznak, a terem megtartotta eredeti kivá-
ló akusztikáját, sôt bizonyos momentumok-
ban javult is. 
Terveink szerint készül, illetve folytatódik a

széles körû akusztikai mérési sorozat, amihez
tudományosan összeállított szubjektív felmé-
rés is párosul. Ezek alapján lehet majd meg-
ítélni, hogy sikerült-e legalább olyan mara-
dandó eredményeket elérni, mint az épület
eredeti megalkotóinak.

Dr. Augusztinovicz Fülöp 
BME Hálózati Rendszerek és

Szolgáltatások Tanszék 
Borsiné Arató Éva 
Arató Akusztikai Kft.
Fürjes Andor Tamás

Aqurate Akusztikai Mérnök Iroda Kft.

1 Ezekrôl a termekrôl és történeti áttekintésükrôl Újházy
László: A Zeneakadémia Nagyterme és a korabeli európai
hangversenytermek címmel ír részletesen a 27. oldalon. 
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Az 1967-ben – a homlokzatát leszámítva – leszerelték a Nagyterem eredeti, a német Voit cég által gyártott orgoná-
ját. Most 800 millió forintot biztosít a kormány az eredeti orgona helyreállítására, a munkákat három év alatt, 2015-
re fejezik be. A széthordott, más helyekre beépített sípok nagy részét sikerült fellelni és visszavásárolni, mintegy felét
kell csak újragyártatni.
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A Színpad- és Emelôgéptechnika Kft. és a
Bosch Rexroth Kft. közös konzorciumát érte
a megtiszteltetés, hogy kivegye a részét a
patinás zenepalota felújításából. A közbe-
szerzésen elnyert színpadtechnikai rekonst-
rukcióban alvállalkozóként a Hidromatic Kft.,
a Stage Electronic Kft., valamint a Pelyhe és
Társa Kft. mûködött közre. A színpadtechni-
kai munkák megrendelôje közvetlenül a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem volt, de a
gördülékeny munkavégzéshez az épületben
generálkivitelezôként dolgozó építôipari
konzorciummal is folyamatos egyeztetésre
volt szükség. A szûkre szabott határidô feszí-
tett tempót követelt, de mind a megrendelô-
vel, mind a generálkivitelezôvel sikerült jól
együttmûködni, ennek eredményeként egy-
egy gyors egyeztetéssel megoldottuk az óha-
tatlanul felmerülô problémákat. 
Örömünkre szolgált, hogy magas színvo-

nalú berendezéseket tervezhettünk és épít-
hettünk be, melyre manapság ritkán van le-
hetôség. A kivitelezés alatt nem merült fel a
berendezések számának vagy minôségi
szintjének csökkentése, mivel már az elôké-
szítési szakaszban a megrendelô alaposan át-
gondolta a követelményeket, és így nem me-
rült fel váratlan költségigény, ami megalku-
vásokra adhatott volna okot.

NAGYTEREM 
A színpad padozatába, közvetlenül a színpa-
di mellvéd mögött, egy többcélú használatra
alkalmas süllyedô épült, melynek feladata:
– az elôadás alatt a hangszerek gyors le-

süllyesztése a zenekari pódium alatt lévô tá-
rolóterekbe, illetve onnan történô kiemelése;
– kellékek, hangszerek üzemszerû szállítása

a mélypince és a pinceszint között;
– székkonténerek és bútorok emelése és le-

süllyesztése a nézôtér átrendezése során.
Az emelô 2,2x4 m méretû, az akna oldal-

falai mentén vezetett gépi mozgatású primer
rakodólapból, a színpadszinten kireteszelhe-
tô szekunder aknazáró fedlapból, a nézôtér-
szinten a mellvéd fogadószerkezetébôl és a
rakodószinteken egyedi tûzálló aknaajtókból
áll. Az emelôberendezés része még a nézô-
térszinten történô rakodáshoz szükséges
mellvéd, amely ajtószerûen kiforgatható váz-

szerkezetbôl és beépített elektromechanikus
reteszeléssel készült. Az emelôlap négy sar-
kán, a rövidebb oldalakon van megvezetve
és duplex láncokon emelve a szerkezet.
A meghajtás az alsó primer emelôlapba van
beépítve, ami fél ómega hajtással „felmá-
szik” a négy láncon. Alaphelyzetben a sze-
kunder plató kireteszelve áll a színpadszin-
ten. Ha ezzel akarunk szállítani, a primer
emelôlap alulról megközelíti, és a kapcsoló-
dási távolságnál megáll. Ezután a primer
emelôlapban elhelyezett reteszelôszerkezet
elindul, és a szekunder fedlapot elôször ma-
gához reteszeli, majd az oldalfalhoz történt
reteszelést oldja. A szabaddá vált szekunder
lap ez esetben a teljes mozgástartományban
járatható. A mûvelet fordított sorrendû is-
métlésével a szekunder fedlap a színpadszin-
ten ismét kireteszelhetô. A primer emelôlap
ezután önállóan mozgatható az alsó szintek
között. A kireteszelt fedlap hasznos teherbí-
rása 5 kN/m2, a mozgatható hasznos tömeg
20 kN. Hívó–küldô vezérlés minden aknaaj-
tóhoz és a vezérlôpultokba is ki van építve.
A vezérlés biztosítja, hogy a rakodófelület a
nézôtér- és színpadszintre csak külön kulcsos
kapcsoló beiktatásával jöhet fel. 
A Nagyterem felett minden keretállásban

4, összesen 16 db programozható szinkron

ponthúzó van telepítve. Az emelô mechani-
kus része csigahajtómûves – sodronyköteles
emelôbôl, kötélterelésekbôl és a kötél végére
rögzített mûterhelésbôl áll. A hajtómûvek és
a terelések mennyezeti hosszanti acéltartók-
hoz vannak rögzítve, a rezgésátadás csök-
kentése érdekében rugalmas gumiágy beik-
tatásával úgy, hogy a szerkezet csak függôle-
ges erôt ad át a fogadó falszerkezetnek.
A hajtásegység hornyolt kötéldobos, dupla
fékes villanymotorral, önzáró jellegû csiga-
hajtómûvel, szabadon állítható, hatkapcsolós
végálláskapcsoló egységgel. A vezérléshez
szükséges jeladó a motor hátsó tengelyén ta-
lálható. Az útméréshez, ellenôrzéshez abszo-
lút útmérô is be van építve a végálláskapcso-
ló tengelyére. A kötelek dobhoronyból való
kiugrását mechanikai elemek gátolják.
A rendellenes kötélcsévélést érzékeljük, ez
esetben a mozgás azonnal leáll. A túlterhe-
lés-védelem terhelésmérô rendszer beépíté-
sével megoldott, a terelôkerekekbe vannak
beépítve a terhelésmérô cellák. A berendezés
tartozéka a rabitz álmennyezetbe helyezett
persely és a furatot alulról elfedô takaróko-
rong, amelyet a pontemelô emel rugós füg-
gesztô segítségével résmentesen a mennye-
zeti áttörés aljához. A rendszer tartozékai
még a pontokba rögzíthetô alumínium rá-
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Színpadgépészeti berendezések
az elmúlt évek kiemelkedô jelentôségû kulturális beruházásaként készült el a zeneakadémia rekonstrukciója. a megrendelô
már a tender kiírásakor egyértelmûvé tette, hogy a kor technikai lehetôségeinek megfelelô színpadtechnikai berendezéseket
igényel, melyeknek funkcionálisan és részleteiben is meg kell felelniük a speciális igényeiknek.

Az orgona elôtt leeresztett világítási tartó
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csostartók, sík és háromszög alakú kivitelben,
320 mm névleges mérettel, toldható ele-
mekbôl, felfogóbilincsekkel. A rácsszerkezet-
re szerelt világítási eszközök áramellátása, a
padlástérbe telepített rugós kábeldobokról
levezetve, a ponthúzó mûterhelésébe épített
aljzatról biztosítható. 
6 db 5 kN teherbírású, univerzális rendel-

tetésû, elektromos mûködésû láncos szín-
padtechnikai emelôket építettünk be a szín-
pad és a nézôtér fölött, melyek nagyobb sú-
lyú hangfalakat, világítási eszközöket, díszle-
teket tartanak, gépi úton le-fel mozgatják a
mozgástartományon belül. A terem két olda-
lán, az oldalkarzatok elôtt, 6-6 helyen nehéz
terheket lehet a terem légterébe emelni.
A padlástérben kijelölt 12 födémáttörés felett
a láncos emelô rögzítéséhez hosszirányú „I”
tartókat építettünk be. Két pont felett egy
„I” tartó és egy láncos emelô található. Az
emelôket a használni kívánt pont fölé kézi
erôvel lehet áttolni és ott rögzíteni. Az elekt-
romos láncos emelô BGV-C1 minôsítéssel
rendelkezô termék, haladómûvel, dupla fék-
kel, szabadon állítható négykapcsolós végál-
láskapcsoló egységgel, inkrementális jeladó-

val, megcsúszó kup-
lungos túlterhelés-
védelemmel, mecha-
nikus lánclazulási le-
kapcsolóval. Négy
emelô hangsugárzók
mozgatásához is elô
van készítve, rugós
kábelcsévélôvel, jel-
kábel-levezetéssel. Itt
a horog fölött kiegé-
szítô mûteher is talál-
ható. A berendezés
tartozékai a födém-
furatokat alulról elfe-

dô takarókorongok, amelyet a láncos eme-
lôkkel, ill. a nem használt födémáttörésnél –
egy rugós függesztô közbeiktatásával – kéz-
zel lehet felhúzni, résmentesen a mennyeze-
ti áttörés aljához. 
2 db 10 kN teherbírású BGV C1 minôsí-

tésû elektromos láncos emelô biztosítja a
színpad és az erkély fölött elhelyezkedô nagy
csillárok gépi úton történô le-fel mozgatását
az izzók cseréjéhez, tisztításhoz és karbantar-
táshoz, a fent leírt biztonsági rendszerekkel.
A csillárok áramellátása rugós kábeldobokon
keresztül történik. 
Az oldalerkély mellvédvonala fölött helyez-

kednek el a kis csillárok. A padlástérben, a fö-
démáttörések felett hosszirányú „I” tartókat
építettünk be, a 6 db BGV-C1 minôsítéssel
rendelkezô, 5 kN teherbírású láncos emelô
rögzítéséhez. A berendezés tartozékai az
áramellátáshoz a rugós kábeldobok. 
2 db oldalkarzati világítási tartó biztosítja a

zenekari pódium és a nézôtéri rész oldalról
történô megvilágítását, egy 12 m hosszú
csôtartóval, gépi úton történô le-fel mozga-
tással, 3 kN teherbírással. Egy világítási tartó
mozgatómechanizmusa a padlástér oldalfo-

lyosó járófelületére rögzített 4 köteles hajtás-
egységbôl, a födémáttöréseknél védôhüve-
lyekbôl, kettôs díszlettartó csôbôl és a lengô
lapkábelek részére 1-1 kábelkosárból áll.
A színpad légterébe az akusztikai szem-

pontok által meghatározott helyeken és ma-
gasságokban 24 db felvételi mikrofont lehet
befüggeszteni. Minden mikrofon egymástól
függetlenül mozgatható. A kábelt két álló tár-
csa közé csévéljük, a tárcsák körül forgatott
terelôkerék-rendszer segítségével. A gép vé-
dôhálóval van burkolva. A mozgató hajtómû
önzáró csigahajtás, háromfázisú villanymo-
torral. A vezérléshez és útméréshez szüksé-
ges jeladó a motor hátsó tengelyén találha-
tó. A mozgások alsó és felsô véghelyzetét – a
jeladóval történô útmérésen túlmenôen –
szabadon állítható hajtómûves végálláskap-
csolók is biztosítják. A kábel alsó végpontja
mikrofoncsatlakozóban végzôdik, míg a felsô
véget a csévélôdobról galvanikusan lehet el-
vezetni. 

Gépi díszlethúzót építettünk a kóruspódi-
um fölött. A berendezés feladata a kóruspó-
dium középsô részén, a két pillér közötti zó-
nában, elsôsorban szövegkiíró vagy vetítôfó-
lia tartása, felemelése gépi úton. A díszlethú-
zó mozgatómechanizmus az orgona elôtti
járófelületre rögzített 2 köteles hajtásegység-
bôl, a padló alatti kötélterelésekbôl, a fö -
dém áttöréseknél védô hüvelyekbôl és a dísz-
lettartó csôbôl áll.
A nagyterem kiegészítô berendezéseiként

szállítottunk székszállító és -tároló konténe-
reket, tonettszék- és kottaállvány-szállító ko-
csikat, gôzölt akác parketta borítású mobil
zenekari pódiumrendszert, teleszkópos kó-
ruspódiumokat, mobil gépi szerelôállványt,
hernyótalpas, akkumulátoros zongoraszállí-
tót, és díszítôk számára alap szerszámkészle-
tet.
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KISTEREM
A színpad padozatába – a színpadi RJ hátsó
sarkába – többcélú használatra alkalmas dísz-
letszállító emelô épült. Alapfeladatai:
– elôadáshoz szükséges díszletelemek,

hangszerek gyors szállítása a színpad alatt lé-
vô tárolóterekbôl, illetve az utcaszintrôl tör-
ténô beszállítás;
– kellékek, hangszerek üzemszerû szállítása

a mélypince és a földszint között.
A technológiai emelôt a színpad jobb ol-

dalfalánál lévô 2,15x3,3 m belméretû akná-
ba építettük be. Ebbe 2x2,8 m alapterületû
járószéket telepítettünk, háromoldali támasz-
tófelületekkel és mennyezeti lezárással. Az
aknát a színpadszinten a fix színpadrészekkel
azonos teherbírású acélszerkezetû fedlappal
zártuk le, a színpadpadlóval megegyezô bo-
rítással. A záró fedlapot a kabin magára tud-
ja venni és kiemelni. A rakodófelület burkola-
ta 2” vastag borovifenyô, a támasztófelüle-
tek burkolása 1” vastag hajópadló. A rakodó-

szintek száma négy. Ebbôl az alsó két szint
külön tûzszakasz, itt az aknát 1 óra tûzálló-
sággal, valamint hanggátlással rendelkezô
kétszárnyú ajtókkal zárjuk le a biztonságtech-
nikai elôírásoknak megfelelô reteszeléssel. Az
alsó színpadon, a hely szûkössége miatt, 3-3
részes harmonikaajtót építettünk be elektro-
mechanikus reteszeléssel. Az emelôlap négy
sarkán, a rövidebb oldalakon van megvezet-
ve és duplex láncokon emelve a szerkezet.
A meghajtás az alsó primer emelôlapba van
beépítve, ami fél ómega hajtással „felmá-
szik” a négy láncon. A szekunder plató (bal-

dachin) alaphelyzetben a színpadszinten áll a
födémre támaszkodva. Ha a kabinnal a szín-
padszintre akarunk szállítani, a kabin teteje
alulról megközelíti az aknazáró fedlapot (bal-
dachin), és lelassít, magára veszi a szekunder
platót, majd felgyorsulva emelkedik a célig.
A mûvelet fordított sorrendû ismétlésével a
szekunder fedlap a színpadszinten ismét el-
helyezkedik, ahol az elôírt terheléssel
(5 kN/m2) használható. A primer emelôlap
ezután önállóan mozgatható az alsó szintek
között.
A zenekari árok süllyedôszerkezete 8,1x2,55

m méretû vezetett pódiumból, a süllyeszték-
be telepített emelôkbôl és a távmûködtetés-
hez szükséges vezérlésbôl áll. A berendezés
személyek mozgatására is alkalmas, a szceni-
kai és biztonsági szempontok figyelembevé-
telével, ennek megfelelô vezérlô és biztonsá-
gi elemekkel van ellátva, ill. minôsítve. Az
egyszintes pódium jellemzô helyzetei:
+ 6,55 m  színpadszint
+ 5,55 m nézôtérszint
+ 4,60 m zenekariárok-szint
+ 4,00 m alsószínpad-szint 
A pódium járófelülete ezektôl a helyzetek-

tôl eltérô, a két véghelyzet között bármely
magasságba is beállítható. A süllyedôfelület
közvetlen mozgatását 4 db – kifejezetten
színházi célra kifejlesztett – SERAPID gyárt-
mányú LinkLift 50-es típusú tolóláncos eme-
lô végzi. Az emelôk szinkronizálását a hajtási
rendszer mechanikusan biztosítja. A zajsze-
gény mûködést a nagy fordulatú egységek
gumiágyazása, valamint a rezgésmentes csi-
gahajtás alkalmazása biztosítja. A süllyedô
pontos megvezetését a zenekari árok hom-
lokfalához kétoldalt rögzített golyós lineárve-
zetô kocsik biztosítják, melyek gumiágyazás-
sal kapcsolódnak a szerkezethez. Az elektro-
mos vezérlés manuális és programvezérlést is
lehetôvé tesz, a beállított pozíciók eltárolásá-
nak lehetôségével. 
Zenekari árok mobil lefedéséhez, ill. a szín-

pad nézôtér felé történô bôvítéséhez elkészí-
tettük az elôszínpad kiegészítés vázszerkeze-
tét, és azok színpadpadlóval megegyezô bur-
kolatát. A színpad hátsó részében kiemelhetô
fedlapok készültek, az alsó színpadi átjárha-
tóság biztosítására. Szintén a feladat része
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volt a teljes padlózat készítése az alsó és fel-
sô színpadon, valamint a teljes karzatrend-
szeren, ahol a világítástechnikai eszközök fo-
gadására alkalmas korlátrendszert is készítet-
tünk.
A felújítás során a Kisterembe az eredeti

csillárokkal azonos felépítésû mennyezeti vi-
lágítótestek kerültek beépítésre. A speciális
mozgatóberendezéssel az 5 ponton függesz-
tett lámpatesteket elsôsorban az izzók cseré-
jéhez, tisztításhoz és a karbantartáshoz le kell
engedni a széksorok fölé, elérhetô magas-
ságba, a villamos tápkábelekkel együtt. A be-
rendezések a csillárokat tartják, gépi úton le-
fel mozgatják a mozgástartományon belül.
A központi lámpatestet és a tôle kb. 3,2 m-re
lévô kiegészítô burákat az összekötô füzérek-
kel együtt 5 köteles mozgatómû engedi le a
székek fölé. A karzati csillárnál, a nézôtér fe -
lôli oldalon lévô 2 füzért a központi lámpa-
testrôl le kell akasztani és leengedni, majd a
nézôtér fölötti 2 kiegészítô burát a nézôtér
szintjére kell leengedni. A hajtásegységek en-
nek megfelelôen készültek (a két füzér moz-
gatókötele külön gépet kapott). Csillárele-
menként kétköteles függesztéssel biztosítjuk,
hogy a csillárok felsô véghelyzetben mindig
azonos irányban álljanak. A csillártestek a fü-
zérek miatt a mozgatás során nem foroghat-
nak el, ezért pörgésmentes köteleket alkal-
maztunk, továbbá a kötél a csillár felsô részé-
ben elhelyezett terelôkeréken megfordul, és
fent fixen ki van kötve. A mozgatómûveket a
folyosó oldali válaszfalnál az alapbetonra
rögzítettük a rugós kábeldobokkal együtt. Az
operastúdió terében a mozgató gépegység
beépített szekrényekbe került, a tereléseket
és a kötélzetet a bontható padlóelemek alatt
vezettük.
A világítási tartó a nézôtér fölött az elôszín-

pad frontális és derítô világításához szüksé-
ges színházi fényvetôket tartja, gépi úton le-
fel mozgatja a mozgástartományon belül.
A világítási tartó mozgatómechanizmus szin-
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tén az operastúdió járófelületére, beépített
szekrénybe rögzített 2 köteles hajtásegység-
bôl, a födémáttöréseknél védôhüvelyekbôl,
leterelésekbôl, kettôs díszlettartó csôbôl és a
lengô lapkábelek részére kábelkosárból áll. 

Fix világítási csôtartók kerültek a nézôtér
hátfalára és oldalfalaira, a színpad oldal- és
hátfalára, az operastúdióba, valamint számos
kameratartó konzolt építettünk be. 
A 3 db elôszínpadi csoporthúzó feladata az

elôszínpad zónájában díszletek és világítási
eszközök mozgatása egyedi és csoportos
üzemmódban. A hajtásegységek a színpad
fölötti gépházban segédtartókkal a mennye-
zeti vasbeton bordákhoz lettek csavarozva.
A mozgatókötelek az elôszínpad felett kiala-
kított túlnyomásos zónán vannak levezetve a
színpadtérbe, hangcsillapító béléscsövek be-
építésével. A nézôtér felôli elsô csoporthúzó-
nál, a jobb oldali kötél mellett áramköri hoz-
závezetés is található, rugós kábeldobbal. 
A biztonsági függöny 7,35 m széles és 6,7

m magas, 300-350 kg híján kiellensúlyozott,
vezetett tûzálló vastest a zsinórpadláson el-
helyezett hajtómûvel emelhetô és süllyeszt-
hetô. A burkolt ellensúlyok kétoldalt vezeté-
kekben mozognak. A vastesten kétoldalt 1-
1db „vastaps” ajtó is készült. A hajtásegység
kétköteles hornyolt dobos húzó, egyenára-
mú villanymotorral, kúpkerekes hajtómûvel,
a hajtómû és a motor között két fékkel, 2 db
szabadon állítható hatkapcsolós végálláskap-
csoló egységgel. A vezérléshez szükséges jel -
adó a motor hátsó tengelyén található. A kö-
telek esetleges lazulását a felsô karzat szint-
jén, a két mozgatókötélnél telepített lazulás-
érzékelôk figyelik. A hajtásegységtôl a köte-
lek függôlegesen futnak a vastest fejgerendá-
jára szerelt himbához.
Az elôfüggöny mozgatómûve és sínszerke-

zete közvetlenül a világítási híd tartószerke-

zete alá lett beépítve. Mozgatási sebessége
szabályozható, 0–1,0 m/s sebességhatárok
között.
A feladat részét képezte a színpadi portál

acél vázszerkezete és annak burkolása. A por-
tál tornyaiba és a felsô takarás mögé teljes
szélességben világítási tartócsô lett beépítve
a tornyokhoz létrával. 

A 8 db programozható, szinkron díszlethú-
zó feladata díszletek mozgatása a színpad
légterében, hagyományos díszlethúzó tech-
nikával, azonos vagy ellentétes irányban, fo-
kozat nélkül szabályozható sebességgel.
A díszlethúzó mechanizmusok gépi hajtások
a nyitott zsinórpadlásra telepítve, terelések-
kel és a színpadtérben díszlettartó rudakkal.
A hajtásegység háromköteles hornyolt dobos
húzó, dupla fékes villanymotorral, önzáró jel-
legû csigahajtómûvel, szabadon állítható
hatkapcsolós végálláskapcsoló egységgel.
A vezérlés jeladója a motor hátsó tengelyén
található. Az útméréshez, ellenôrzéshez ab-
szolút útmérô is be van építve a végálláskap-
csoló tengelyére. A dob mellett elhelyezett
lapok az esetleges rendellenes kötélcsévélést
érzékelik. A terhelésmérô cellák az egységbe
integráltak. A hajtásegységek rugalmas rög-
zítôelemekkel a mennyezeti segédtartókhoz
vannak felfogatva. A hajtásegységektôl a kö-
telek a mennyezet alatt vízszintesen futnak a
statikai tartókra telepített kötélleterelô kere-
kekhez. A lefutó kötelekre a színpad légteré-
ben – két végén kihúzható, rögzíthetô tolda-
tokkal ellátott – díszlettartó rudak vannak be-
kötve.
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A 9 db programozható, szinkron ponthúzó
feladata a díszletek pontszerû, vagy több
pontba történô bekötése és mozgatása a szín-
pad légterében, azonos vagy ellentétes  irány-
ban, fokozat nélkül szabályozható sebesség-

gel. A hagyományos felépítésû díszlethúzók
közé 3 sorban, összesen 9 pontemelô került
beépítésre. A 3-3 emelôhorog a mozgatható
leterelések segítségével, az oldalkarzatok kö-
zötti zónában, kézi erôvel tetszôleges pozíció-
ba elcsúsztatható. A hajtásegység hornyolt
dobos húzó, dupla fékes villanymotorral, ön-
záró jellegû csigahajtómûvel, szabadon állít-
ható hatkapcsolós végálláskapcsoló egység-
gel. A vezérléshez jeladó a motor hátsó tenge-
lyén található. Az útméréshez, ellenôrzéshez
abszolút útmérô is be van építve a végállás-
kapcsoló tengelyére. A dob mellett elhelyezett
rézrudak az esetleges rendellenes kötélcsévé-
lést érzékelik. Az egységek – a rezgésátadás
csökkentése érdekében – a padlástéri RJ oldali
statikai acéltartókhoz rugalmas gumiágy beik-
tatásával vannak felfogva. A hajtásegységektôl
a kötelek a taposórácsra szerelt tereléseken át
a taposórács alatti „C” sínekbe futnak. A sín-
ben helyezkedik el három elhúzható kocsi a
leterelésekkel. A terelôkerekekrôl lefutó köte-
lek az emelôhorogban lévô keréken fordulnak
meg. A terhelésmérô cellák a kötelek sínvégi
kikötéséhez vannak beépítve.
A háttérfüggönytartó mozgatás feladata a

színpad hátfala elôtt elhelyezkedô háttérfüg-
göny vízszintes (kézi) és függôleges (gépi)
mozgatása. A függôleges mozgatómechaniz-
mus gépi hajtás a nyitott zsinórpadlásra tele-
pítve, terelésekkel, a színpadtérben függöny-
sínnel és segéd csôtartóval. A terelôkerekekrôl
lefutó kötelekbe a színpad légterében gerinc-
tartóra szerelt ÓMEGA rendszerû függönysín
(középen 0,4 m átfedéssel) és a hátsó oldalon
egy segéd csôtartó van bekötve.

Panorámatartók mozgatása 2 x 4 db füg-
göny elforgatható bekötésére alkalmas tartó-
szerkezet, függôleges irányú gépi mozgatással.
A panorámatartók a színpad két oldalán gerinc-
tartókra szerelt elforgatható segédtartókból áll-
nak, amelyek a taposórácsig felemelhetôk.  

Gépi világítási tartó szolgál a fôszínpad lég-
terében a fényvetôk mozgatására. A mozgó
tartó kettôs rácsos kialakítású, amelyre felül a
lengôkábeleket és a csatlakozó szerelvénye-
ket lehet elhelyezni, egy felfelé nyitott „U”
tartóba. Az alsó csôtartó a fényvetôk rögzíté-
sére szolgál. A bal oldalon kábelkosár találha-
tó a lengôkábelek fogadásához. A tartót
ütközô kengyelek veszik körül, amelyekre egy
szuffitatartó csövet is fel lehet szerelni.
Az utcavilágítási tartók a színpad keresztirá-

nyú világításához szükséges fényvetôk rögzí-
tésére és felemelésére szolgálnak az oldalkar-
zatok alatt. A mozgatószerkezet kettôs csôtar-
tóból, kábelkosárból, az elsô karzatra rögzí-
tett motorikus kétköteles emelôbôl és a szük-
séges elektromos távvezérlésbôl áll. A mozgó
kettôs tartó rácsos kialakítású, amelyre felül a

lengô kábeleket és a csatlakozó szerelvénye-
ket lehet elhelyezni, egy felfelé nyitott „U”
tartóba. Az alsó csôtartó a fényvetôk rögzíté-
sére szolgál. A tartón kábelkosár is található a
lengôkábelek fogadásához.
A színpadi alapfüggönyözéshez 350 g/m2-

es, B1 lángmentes bársonyból varrtuk a pa-
noráma függönyöket, háttérfüggönyt és a
felsô drapériát (szuffita). Szállítottunk még
balettszônyeget tárolókocsival, és mobilszín-
pad-rendszert. A kisterem kiegészítô beren-
dezéseihez tartozik egy mobil személyi süly-
lyedô személyek süllyesztésére, színpadszint-
re emelésére a színpad és a zenekari árok
egyes, erre elôkészített pontjain. A Nagyte-
remhez hasonlóan itt is leszállításra került
egy alap szerszámkészlet a díszítôk számára.

Barna J ános

Színpad- és Emelôgéptechnika Kft.
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Ügyelôpultba épített kezelôpanel

Mobil személysüllyedô
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A nyilvános hangversenyélet létrejötte a pol-
gárság megerôsödéséhez köthetô, s kialaku-
lásában az a jogos igény játszott szerepet,
mely szerint a zenehallgatás ne kiváltság, ha-
nem belépôdíj lefizetése ellenében bárki szá-
mára elérhetô legyen. Mivel e célra a koráb-
bi meghitt társas zenélés polgári otthonai
szûknek bizonyultak, megépültek a korai ze-
netermek, ennek következtében az elôadó és
a hallgatóság közötti választóvonal egyre
erôteljesebbé vált, s a belépôdíjak révén a ze-
ne kommercializálódott. E folyamat az egyes
országokban eltérô gyorsasággal, hol látvá-
nyosan, hol alig észrevehetôen ment végbe,
s talán ezért is, míg az elsô Operaház meg-
nyitásának 1637-es idôpontja ismert, addig
szinte meghatározhatatlan, hogy az elsô „ze-

netermek” mikor jöttek létre, továbbá az is
kérdéses, hogy azokat egyáltalán mikortól
kezdve nevezhetjük hangversenyteremnek.
Ráadásul több „rezidenciális” terem kapuit
olykor szélesebbre tárva nyilvános hangver-
senyeknek is otthont adott, mint például a
mai Haydn-terem Kismartonban, amely
1700-tól csaknem egy fél évszázadon át Eu-
rópa legnagyobb zeneterme volt. Emellett
hangversenyeket színházakban, báltermek-
ben is rendeztek, így például Beethoven idejé-
ben Bécsben még nem is volt hangverseny-
terem, s a mûveit befogadó helyszínek kö-
zött 900 m3-rel legkisebb a Lobkowitz-palota
terme, és a legjelentôsebb az 5300 m3-es,
Theater an der Wien, a 2–7. Szimfónia, a He-
gedûverseny, a Karfantázia és a Krisztus az

Olajfák hegyén oratórium bemutatójának
helyszíneként. E termek mai felfogásunk sze-
rint meglepôen kisméretûek, ám ez akkor
nem okozott gondot, ugyanis a szerzôk
mûveiket adott termek adott együtteseire ír-
ták, ill. átírták, mint pl. Haydn, aki a koráb-
ban kis termekre írott szimfóniáit a nagyobb
termek elôadásaira trombitákkal és üstdo-
bokkal egészítette ki. Az egyébként akusztikai
szempontból is elégedett közönség (és kriti-
ka) igénye nem a reprezentatív teremhatás,
hanem a szólamok, ill. vokális mûvek esetén
az énekelt szöveg jó érthetôségére irányult.
A kórus ezért is állt mindig két csoportban
széthúzódva a zenekar elôtt, s nem mögötte,
mint napjainkban, mely utóbbi elrendezés
csak a hangversenytermek „szabványosított”

HANGVERSENYTERMEK TÖRTÉNETÉBÔL

A Zeneakadémia Nagyterme
és a korabeli európai hangversenytermek
napjaink hangversenytermeit tekintve változatos kép tárul elénk, hiszen a kis, néhány ezer m3-es és a hatalmas 20-30 000 m3-
es termek egyaránt otthont adnak a zenei elôadásoknak. az alábbiakban megvizsgáljuk, hogy e sokszínûségben mi a jelentôsé-
gük és szerepük az olyan, kb. 10 000 m3-es helyszíneknek, mint pl. a zeneakadémia nagyterme. eközben vázlatosan az európai
hangversenyterem-történet tendenciáit is bemutatjuk. 

�
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� pódiumelrendezése nyomán alakult ki, mivel
a zenekar elôtti kórust az 1850-es években
már keményen bírálták. A termek zengésé-
ben, a markánsabb teremhatásban inkább
„ellenséget”, mint a hangzást egybeková-
csoló erôt láttak. Amit ezzel kapcsolatban
Quantz, (Nagy Frigyes ünnepelt fuvolavirtuó-
za) már 1752-ben leírt, az még legalább egy
évszázadig általánosan elfogadott volt:
„A nagy termekben mindenkor keletkezô zen-
gés nem engedi meg a gyorsabb tempót, ösz-
szekuszálja a hangokat, azokat nem lehet egy-
mástól szétválasztani, és sem a dallam, sem a
harmónia nem lesz érthetô. Egy kis helyiség,
ahol kevés hangszerrel olyan darab szólal meg,
melyben gáláns és vidám dallamok csendülnek
fel, még akkor is megfelel a koncertre, ha a
harmóniák akár ütemenként vagy félütemen-
ként, vagy még ennél is sûrûbben váltják egy-
mást. Itt gyorsabban lehet játszani, mint bár-
hol másutt.” A szövegértés annyira fontos fel-
tétel volt, hogy míg pl. a 9. szimfónia csilla-
pított színházbeli bemutatója óriási sikert
aratott, addig a mûsornak a bécsi Vigadó
zengôbb termében történt megismétlése
már langyosabb fogadtatást váltott ki. Lehet-
séges, hogy ma éppen fordítva lenne! 
A bécsi klasszicizmustól kiindulva a 19.

században folyamatosan emelkedett a zene-
kari létszám: a korábbi alig 20 fôs vonóskar
kibôvült, a fúvósokon belül a hangsúly a fák-
ról áttevôdött a rezekre, a hangszerek erôssé-
gét átépítésekkel növelték, s ezzel kölcsönha-
tásban a termek légtere, befogadóképessége
is folyamatosan bôvült. A hangzásideálban a
korábbi csillapítottsággal szemben – fôként a
romantikának köszönhetôen – megjelent a
levegôsebb hangzásigény, ami ugyancsak ki-
hatott a teremméretekre. Közben olyan
„zsákutcák” is megjelentek a zenei gondol-
kodásban, melyek szerint a hangversenyte-
rem „visszafogja a zene szárnyalását”, ezért –
fôként a hatalmas elôadói létszámot foglal-
koztató „monumentális” koncerteket – ipar-
csarnokokba és más hasonló, nem éppen ze-
nei létesítményekbe szervezték. Hangver-
senytermekként ünnepélyes, templomszerû
építményeket javasoltak, s csak a szerencsé-
nek köszönhetô, hogy az akusztikai szem-
pontból rendkívül elônytelen, kupolákat,
boltíveket és öntöttvas csöveket tartalmazó
tervek papíron maradtak. Ám a megalomá-
nia jegyében Londonban mégis megépült az
Albert terem, mely száz éven át a kezelhetet-
len teremakusztika mintapéldájaként vonult
be a zenetörténetbe.
A józan gondolkodásnak hála, a 19. század

második felében mégis épült négy olyan, ún.
cipôsdoboz formájú nevezetes hangverseny-
terem Európában, melyek – ugyan még to-

vábbra is minden akusztikai tervezés nélkül –
kitûnô akusztikával rendelkeztek. Ezek közül
az elsôként megépült Musikvereinsaal Bécs-
ben (14 600 m3) és az Új Gewandhaus Lip-
csében (10 600 m3) sokáig mintaként szol-
gált a késôbbi termek, így az ugyancsak
kitûnô amszterdami Concertgebouw és a régi
berlini Philharmonie építéséhez. Sôt, amikor
1900-ban megépült az elsô akusztikailag is
tervezett hangversenyterem Bostonban,
még az akusztikus tervezô Clement Sabine is
a lipcsei és bécsi termet vette alapul. E ter-
mek lényegében egymás másolatai: a kor
szokása szerint a jó hangzású termek tapasz-
talatait a következôk tervezésénél felhasznál-
ták. És feltûnôek a mi Zeneakadémiánk Nagy-
terme és az említett termek közötti összefüg-
gések is, bár  –  történelmünkbôl eredôen –
a mi termünk csak késôbb épülhetett meg.
A Nagyterem tervezésekor érthetôen még

nem alkalmazhatták az akkor egyébként is
nagyon friss teremakusztikai elveket (errôl
árulkodik a terem hosszában észlelhetô csör-
gô visszhang, mely azonban sem az elô -
adást, sem a közvetítéseket nem zavarja, s ma
már inkább egy kíméletes „akusztikai mûem-
lékként” tekinthetô). Az akusztikai megfon-
tolások helyett a tervezôk ügyesen építettek
a már ismert jó termek tapasztalataira. Leg-
közelebbi a rokonság a lipcsei Új Gewandhaus
termével – mely ugyan még egy viszonylag
mértéktartó akadémikus klasszicizmus jegy-
ében épült –, ám térfogata csaknem ponto-
san azonos a Nagyteremével, és a közepes
utózengési idôt tekintve is alig van a kettô
között eltérés. A Gewandhaus 1884-es, há-

rom napon át tartó megnyitóján a barokktól
a romantikáig hangzottak el zenemûvek, s
már ekkor bebizonyosodott, hogy e terem
(1944-ben történt végzetes lebombázásáig)
az akusztikai tökéletesség egyik mintaképe
volt. (A megnyitó mûsora már azt is jelzi,
hogy a 19. század második felétôl megfor-
dult a szerzôk és termek kapcsolata: most
már a termeknek kellett alkalmazkodniuk a
különbözô korok zenei stílusához.) A Nagyte-
rem tervezôit az is dicséri, hogy a századfor-
duló nagy „újítását”: a drapériákkal takart
pódiumot nem alkalmazták, pedig annak
jegyében, hogy a zene nem a látás, hanem a
hallás mûvészete, „a jövô hangversenyter-
me”, vagy „a reform-hangversenyterem”
csábító jelszavával – éppen a tervezés idôsza-
kában – több ilyen terem is épült Európában.
Továbbá a tervezôk sikerrel kerülték el a kor
meglehetôsen elterjedt akusztikai dilettantiz-
musából eredô tévtanokat, például hogy a
termek mennyezete alatt kifeszített sok száz
méternyi fém „húr” magába szíva a hang-
energiát, csökkenti a terem káros zengését.
A tévtanok jegyében még az 1920-as évek-
ben is épültek rossz, szinte használhatatlan
termek, amikor pl. a termeket felnagyított
gramofontölcsérekként építették. Az elmon-
dottak is bizonyítják, hogy a Nagyterem ter-
vezôi milyen tudatosan és körültekintôen jár-
tak el, melynek eredményeként egy valóban
kitûnô akusztikájú hangversenyterem jött lét-
re, nem is szólva az épület esztétikai értékei-
rôl. Itt megjegyzendô, hogy a Zeneakadémia
épületét tervezô Korb Flóris Berlinben végez-
te az egyetemet, tervezôtársa, Giergl Kálmán

Lipcse: Neue Gewandhaus Lipcsében, 1884. Építészek: Martin Gropius, Heinrich Schmieden
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pedig hazai egyetemi tanulmányai után
ugyancsak Berlinben tanult, majd a Gropius-
Schmieden építészeti irodában kezdte pályá-
ját. Márpedig a Gewandhaust ugyancsak
Martin Gropius és Heinrich Schmieden tervez-
te! Jó érzékkel a legjobb forrásokból merítet-
tek ahhoz, hogy koruk egyik legmodernebb
hangversenytermét hozzák létre Budapesten.
A klasszika néhány ezres termeitôl elindul-

va, a romantika tízezres termein keresztül
napjainkra már eljutottunk a józan maximu-
mig: a húsz-harmincezer köbméter térfogatú
hatalmas hangversenytermekig. S mert ma
már bôséges rálátásunk van annak megálla-
pítására, hogy e sokszínûség hogyan szolgál-
ja a zenei életet, így bevezetônk kérdésfelve-
tésére válaszolva most vizsgáljuk meg, hogy
e különbözô nagyságrendek a közönség és
az elôadó szempontjából hogyan viszonyul-
nak egymáshoz. 
A kis termekben a közönség által észlelt di-

namika nagyobb, mert az együttes a hangte-
ret jobban betöltve markánsabb fortissimót
hoz létre, jelentôs a közeli oldalfalak „erôsí-
tô” hatása, miközben az elôadónak nem kell
attól tartania, hogy a leheletnyi pianissimók
nem jutnak el a legtávolabbi hallgatókhoz.
Itt a hallgatóság számára érzelmileg is él-
ménytöbbletet jelent az elôadók közelsége, a
hangszerek közvetlenebb érzékelhetôsége, s
ebbôl táplálkozik az esemény intimebb, tár-
sas jellege, hiszen pl. a Beethoven-mûvek ko-
rabeli bécsi termeiben az átlagos legna-
gyobb pódium–hallgató távolság mindössze
kb. 17 m volt (szemben a mai nagy termek
átlagosan 38 méterével). Fontos szempont
továbbá, hogy a kis termekben az elôadók
között is jobb az optikai és akusztikai kapcso-
lat.
Az elôbbiekkel ellentétben a nagy termek

hangtere a legvaskosabb zenekari fortissimó-
kat könnyen befogadja ugyan, ám a térben
„el is veszhetnek”, vagy legalábbis nem telje-
sednek ki markánsan. Ugyanakkor a na-
gyobb közönségtávolság miatt az elôadó ál-
tal megszólaltatott pianissimo kívánatos
szintje magasabb, ha annak még a legtávo-
labbi pontokon is hallhatónak kell lennie. Eb-

bôl ered a nagy termek kisebb dinamikaérze-
te. A számítások szerint Beethoven termei-
ben a kisebb létszámú zenekar a halkabb
hangszereivel nagyobb hangosságot keltett,
mint a mai nagy szimfonikus zenekarok a
nagy termekben. 
A kis termekben a közeli oldalfalak növelik

a hallgató teremérzetét, telt hangzást ered-
ményeznek, azonban a kis idôkésésretesz
nem felel meg a mai, levegôsebb hangzási-
deálnak, amitôl a hangélmény „nyomottá”
válhat. A nagy termek hangképe sokkal leve-
gôsebb, a közönség benyomása ünnepélye-
sebb. (Napjainkban a hangfelvételekre is in-
kább ez a hangzásideál a jellemzô, azzal a
megjegyzéssel, hogy a közel mikrofonozás
révén azok egyidejûleg a kis termekre jellem-
zô közelséget is megteremthetik.)
A hatalmas együttesek (pl. Mahler, Bruck-

ner, Ligeti) csak a nagy termekben szólaltat-
hatók meg kellô akusztikai tisztasággal, a kis
termek pódiumain el sem helyezhetôk, s ott
a nagy hangerôsségbôl adódó „túlvezérlés -
érzés” egyébként is elviselhetetlen. Az ilyen
együttesek szellôs pódiumültetése is csak itt
lehetséges, ahol tehát a lehetô legkisebb a
hangsugárzásuk megzavarása. (Ugyanis nem
mindegy, hogy pl. a klarinét a fuvolista hátá-
ba, vagy a terembe sugározza hangját, vagy
az alacsonyan elhelyezett csellók irányítot-
tabb magas felhangjai az elôttük elhelyezke-
dô mûvészek hátán fennakadnak, vagy kisu-
gárzódnak a terembe. S egy további fontos
ültetési szempont, hogy a nehéz rezek töl-
cséreihez képest milyen távolságban helyez-
kednek el a szomszédos muzsikusok.)
Látható tehát, hogy a klasszika kis, ill. a ko-

runk nagy termeiben kialakuló hangélmény
nagyrészt ellentéte egymásnak, s a zeneiroda-
lom egy jelentôs hányadára vonatkozóan a
kettô közötti optimum valahol a 10 000 és
15 000 m3 körüli nagyságrendben helyezhetô
el. S akkor még nem szóltunk a historikus
elô adásokról, melyek visszafogottabb együt-
tesei könnyen elveszhetnek a nagy termek-
ben. (A Zeneakadémia leállása alatt e jelensé-
get még a kritika is szóvá tette.) Nem vélet-
len tehát, hogy az elôadók és a közönség is

mennyire kedveli a Zeneakadémia Nagyter-
mét, ill. a pécsi Kodály terem egyértelmû si-
kere is ezt igazolja.
Ám ha már említettük e klasszikus európai

termeket, felmerülhet a kérdés: miért nem él
a Zeneakadémia a nemzetközi zenei (és
akusztikai) köztudatban úgy, mint pl. azok az
ugyancsak patinás termek, melyek csodával
határos módon szintén túlélték a háborúk
pusztításait? Ennek legfôbb oka, hogy ma,
amikor egy-egy ország zenekultúráját a rá-
dió- és televíziós adások, a különbözô hang-
és képhordozók igen hatásosan terjesztik,
eközben volumenét tekintve a hazai zenei
élet megjelenése – pl. a külföldi mûvészeti
tv-csatornákon – siralmasnak mondható.
Mindez egyenes következménye a hazai mé-
diákban a zenei mûsorok leépülésének, a
megcsappant hangverseny (és opera)-közve-
títéseknek. Ennek szinte jelképe, hogy a
Mûvészetek Palotájában a nagyterem közve-
títô technikai helyiségét az utolsó pillanatban
– többek között az akkori Magyar Rádió köz-
benjárásával – kellett beerôltetni, a Zeneaka-
démiáról pedig az egykor európai színvona-
lon felszerelt rádiós technikai helyiséget az
átépítés során egyszerûen eltüntették. Pedig
egy hangversenyteremnek a megfelelô he-
lyen kialakított közvetítôhelyiségek ugyan-
olyan szerves részei, mint pl. a pódiumközeli
zenekari hangolók. Ahhoz tehát, hogy e gyö-
nyörû terem – és hazai zenei életünk – európai
közkinccsé válhasson, vissza kell adni a mûvé-
szi módon kidolgozott hangverseny-közvetíté-
sek rangját, amely egyébként a kultúrállamok-
ban már szuverén mûvészet, önálló televíziós
mûfaj!
Végezetül egy személyes megjegyzésem: a

Nagyterem pódiumán többször is játszhat-
tam, ráadásul kamaraegyüttesben, melyben
külön-külön is rá voltunk utalva az akusztikai
környezet áldásos hatására. E koncertekre
mindenkor kellemes élményként gondolok
vissza, mert jól hallottam a többieket, a te-
rem válaszaiból érzékeltem, hogy hangsze-
rem hangja eljut a közönség soraiba, végül a
nézôtérre tekintve nem egy szürke masszát,
hanem emberi arcokat láttam. Érzékeltem te-
hát a muzsikálásnak és zenehallgatásnak azt
az intim hangulatát, amely gondolataimban
felidézte az 1700-as éveket, amikor a zene
még egy meghitt társas összejövetelt jelen-
tett, s amelybôl az évszázadok során a nyilvá-
nos hangversenyélet kibontakozott. Talán ez
is a nyitja annak, hogy a mûvészek és a kö-
zönség immáron több mint száz éve egy -
aránt szereti a Zeneakadémia Nagytermét.

Ujházy László tanszakvezetô 
(Szent István Király Konzervatórium)A legrégibb Gewandhaus A legújabb Gewandhaus
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Egy olyan lehetôségre hívjuk fel
a színházi hangosítók és gazda-
sági vezetôk figyelmét, ami ko-
moly segítséget jelenthet egy
esetleges hangtechnikai fej-
lesztés meglépése elôtt.
A korszerû színházi pro-

dukciók megemelkedett
csatornamennyiséggel és
egyre komolyabb auto-
matizálási feladatokkal ál-
lítják szembe a hangpá-
holy dolgozóit. A jelenleg üzemelô analóg rend-
szerek nem bôvíthetôek, komoly helyproblémát
jelentenek, az automatizálás pedig nagyon szûk
korlátok közé szorul. A meglevô  pultok lecseré-
lése sokszor inkább a leselejtezés felé csúszik el,
hiszen azok elérik a mûködôképesség határát, és
a használtpiacon történô értékesítéshez pedig
nincsenek megfelelô kapcsolatok. 
A 2014-es évben a DiGiCo életrehívott egy

csereprogramot, amelyet egy európai hasz-
náltcikk-kereskedô portál támogat. A csere-
program a színházi keverôrendszerek kor-
szerûsítését célozza a meglevô eszközpark ér-
tékesítése mellett, ami lényeges terhet vesz
le a beruházók válláról. Ha egyszerûen és
gyorsan kellene leírni a program lényegét,
akkor az alábbiakban foglalhatnánk össze:
DiGiCo keverôpultrendszer vásárlása ese-

tén a színházban az azonos feladat ellátására
korábban rendszeresített analóg vagy digitá-
lis keverôpult és annak teljes outboardja (kül-
sô kompressor, effekt stb.) beszámításba ke-
rül az új eszköz vásárlásakor, így a kifizeten-
dô összeg csökken a beszámítás értékével.  
A programban részt vevô pultok:

DiGiCo SD9
A 48 mono vagy sztereo bemeneti csatorna
és 16 mono vagy sztereo kimeneti busz

(egyik sem elírás!) igazán impozáns volt azért
az árért, amiért korábban nem is álmodtunk
róla, hogy DiGiCo-nk lesz. A csatornatulaj-
donságok teljesen megegyeztek az SD8-cal.
A felület alakult át egy kicsit a helyigény mi-
att, de a 15” érintésérzékeny kijelzô megma-
radt. A 24 motoros húzó kényelmes üzeme-
lést biztosít mind front, mind monitor alkal-
mazásban. A kis méret nem járt kisebb ké-
nyelemmel. A hátlapon szereplô 8-8 analóg
ki- és bemenet, 2-2 AES ki- és bemenet, MA-
DI és WordClock is. Itt vezette be a DiGiCo a
szimpla-dupla tápegység fogalmát is, ezzel
újabb lehetôséget adva
a kis pénztárcának.
A pult kompakt fel-
használásra ter-
mett, ezért új
stage box is
került mellé
D-Rack né-
ven, és szakít-
va a korábbi
hagyománnyal egy CAT5 kábelen kommuni-
kál a pulttal. És mindez 96 kHz-en is megy.

DiGiCo SD8
A 60 mono vagy sztereo világába érkeztünk,
a tetszôlegesen használható 24 mono vagy

sztereo kimeneti busszal. A 37
fader bôséges kontroll-lehetôsé-
get biztosít bárki számára.
A pulthoz sztenderd stage racket
vezettek be, ami alapesetben
MADI-t használ, de bôvíthetô
Optocore-ral is. A két solo
busz, a csatornánkénti 4 sá-
vos full parametrikus hang-
színszabályzó, kompresszor
és gate mind erôs felhoza-
talnak számítottak ebben
az árkategóriában. A ki-

meneteken megtaláltuk a 4 sávos
teljes parametrikus hangszínsza-
bályzót, kompresszort, gate-et.
A pult hátán levô 8-8 analóg ki-
és bemenet és 4-4 AES ki és
bemenet a local rack funkció-
it váltotta ki. Az ördög a rész-
letekben bújt el, hiszen a
12 db dinamic EQ és mul-
tiband kompresszor az
SD7-bôl örökölve ott bú-
jik meg a pultban, a 12

sztereo effekthez hasonlóan.
Beépített 15” monitorral szolgáltatta azt a

minôséget, amit a nagytestvér, vagy a legen-
dás elôdök tettek. A minôség nem változott,
hiszen ugyanazok az elôfokok, ugyanaz az
FPGA chip, csak a méret és csatornakapacitás
lett más.

DiGiCo SD10
Ugye, hogy ez a típusszám-mizéria teljesen ért-
hetetlen.... Ez a pult elsôre teljesen olyan,
mintha az SD8 valami rendes színt kapott vol-
na. Pedig a belbecs is jelentôsen megugrott.

A 96 mono bemeneti csatornából lehet 12
sztereó is és 48 mono kimeneti busszal bír a
gép. Felkészítették a 192 KHz  mintavételezés-
re így (és egy harmatgyenge szoftveres kiegé-
szítéssel) alkalmassá vált a broadcast felhaszná-
lásra a pult. Kiegészült a makro gombrendszer,
és a LCR surround keverés is helyet kapott.
DiGiCo keverôpultok üzemelnek a buda-

pesti Nemzeti Színházban, a Debreceni Cso-
konai Színházban, a Miskolci Nemzeti Szín-
házban, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színházban, a Budapest Music Clubban, a
Kálmán Imre Szabadtéri Színpadon is.  
A program egyéb részleteirôl és konkrét

ajánlatról érdeklôdjön az info@chromasound.hu
mail címen vagy a 06-1-427-0134 telefon-
számon.

Makkay Imre
Chromasound Kft.

keverôpult-csereprogram!

HAZAI HÍREK

DiGiCo SD9

DiGiCo SD8

DiGiCo SD10



A berlini SHOWTECH kiállítás és kongresszus
mindig változatos programot nyújtott látogatói
számára. A vásár most is négy kiállítási csarno-
kot töltött meg, és szokás szerint egyidejûleg a
kongresszust is megrendezték. Ez 2013-ban
egynapos szimpóziummal is kiegészült. 

A kiállításon szerzett
benyomások
Míg az elsô nap nyugodtnak tûnt, addig csü-
törtökön számos standot szinte már meg-
szálltak: elôzetes idôpont-egyeztetés nélkül
nem mindig tudtak idôt szakítani egy beszél-
getésre. Azt most sem állíthatjuk, hogy gaz-
daságilag rózsás idôket élünk. De úgy tûnik,
hogy az iparág a külföldön, különösen Ázsiá-
ban és Kelet-Európában tett beruházások mi-
att stabilizálódott. A kiállítás statisztikája a
2011-es állapotot idézték: 7400 látogatója
volt a kiállításnak, ahol 311 cég mutatta be
termékeit. Harminc évvel ezelôtt a virágzó
színháztechnika hozta létre a SHOWTECH-et,
mivel korábban nem volt megfelelô fórum a
speciális termékek bemutatására. A színpad-
gépészet és díszletgyártás, a világítástechni-
ka, valamint a hang- és videotechnika a kez-
detektôl jelen volt a kiállításon. Az utóbbi
években az ázsiai színház és fôleg operaház
építési boom nemzetközi közönséget von-
zott. A vasfüggöny megszûnése után gyor-
san bôvült a látogatók köre a keletiekkel. 
Kelet-Európában több színház-felújítási és

építési projekt fut jelenleg. Sok kiállító be-
nyomása ezek alapján az volt, hogy magas

volt a kelet-európai szakemberek aránya. A
precizitás és az ötletgazdagság a „made in
Germany” mûszaki megoldásokat vonzóvá
teszik, különösen a színpadi gépezetek terü-
letén. Németországban továbbra is késik a
kulturális épületek felújítása és építése. Ezért
a cégeknek egyre inkább a külföldi piacok fe-
lé kell fordulniuk, ami a kisebb vállalkozások
számára nem egyszerû feladat. Mindeneset-
re ez a kényszer a német cégeket a nemzet-
közi piac szereplôivé teszi. 

A rendezvény jövôje
A SHOWTECH rendezvényét egyfajta nyug-
talanság övezte. Már elôzetesen tudható
volt, hogy a DTHG a Messe Reed Deutsch-
land GmbH-val való együttmûködését nem
folytatja, mert a szerzôdésük 2013-ben lejárt.
Ezért a Messe Reed Deutschland GmbH úgy
döntött, hogy a SHOWTECH 2015 rendez-
vényt önállóan, a régi berlini Tempelhof re-
pülôtér területén rendezi meg, és ezt már az
idei rendezvényen reklámozta is. 
Közvetlenül a vásár után a Német Színház-

technikai Szövetség (DTHG) is nyilvánosság-
ra hozta döntését. Az ismert helyszínen a
Messe Berlin GmH céggel egy új nemzetközi
színház- és rendezvénytechnikai szakkiállí-
tást, a ,,Stage–Set–Scenery – World of En-
tertainment Technology” rendezvényt fogja
megtartani. Ez a szakkiállítás a kongresszus-
sal egybekötve elôször 2015. június 9–11.
között kerül megrendezésre, egy hónappal a
SHOWTECH után.

Az új szakkiállítás
A „Stage–Set–Scenery – World of Entertain-
ment Technology”-t elôször fogják megren-
dezni. A színházépítészet, színpad-, világítás-,
hang, video- és médiatechnika, valamint a dísz-
let-, a smink- és jelmezkivitelezés új szakvásárá-
val a Messe Berlin bôvíti saját rendezvényeit. 
A koncepciót kibôvítik az akusztikai, stú-

dió-, kiállítási és múzeumi technikával. Ezen-
kívül a Stage–Set–Scenery erôsebben fogja
megszólítani az iparág potenciális nemzetkö-
zi piacait. Ezzel a Messe Berlin az iparág ké-
résére a piaci fejlôdést jobban szolgáló, nem-
zetközi növekedési potenciállal bíró vásár-
koncepciót valósít meg.
A Messe Berlin szervezôpartnere az 1907-

ben alapított DTHG, Németország legrégeb-
bi színháztechnikai szövetsége. Legfonto-
sabb feladatai közé tartozik a színházépíté-
szeket, a színháztechnikai ipart és a mûvészi-
mûszaki szakembereket mint felhasználókat
összekötni, valamint hogy a képzéssel kap-
csolatban szakmai elvárásokat fogalmazzon
meg, és számos törvényhozási kérdésben ta-
nácsadóként legyen jelen. 
A DTHG alapvetôen a Nemzetközi Szín-

háztechnikai Kongresszusért felel, ami a két-
évente megrendezésre kerülô Stage–Set–
Scenery kiállítás szerves része lesz. 
Jelenleg még nem látható, hogy a cégek

hogyan fognak reagálni a két vásárra. Legké-
sôbb 2015-ben ki fog derülni!

További információk:
www.stage-set-scenery.com
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2013. december 18-án negyedik alkalommal
gyûltek össze a Magyar Teátrumi Társaság
tagszínházainak képviselôi Békéscsabán, a Jó-
kai Színházban, hogy látványos gálamûsorral
és díjátadóval ünnepeljék meg a színházi hát-
térszakmákat. Hat kiváló háttérmunkásnak
ítélték oda a Magyar Teátrum Díjat, amely a
kulisszák mögött dolgozó szakemberek mun-
káját hivatott elismerni. 
A színházban nincs egyéni siker. Egy-egy

produkció megszületése számtalan ember
munkáját dicséri. Hajlamosak vagyunk azon-
ban elfeledkezni azokról, akik a színfalak mö-
gött segítik az elôadások létrejöttét. A Ma-
gyar Teátrumi Társaság és a Magyar Teátrum
címû színházi magazin 2010-ben azzal a cél-
lal alapított díjat, hogy felhívja a figyelmet a
kulisszák mögötti színházi háttér- és kiszolgá-
ló szakmákra, valamint erkölcsi és anyagi el-
ismerést nyújtson az azokat kiemelkedôen
magas szinten mûvelô szakembereknek. Sú-
gók, ügyelôk, díszítôk, fény- és hangtechni-
kusok, kellékesek, festôk, fodrászok tucatjai,
több mint nyolcvan színházi szakma képvise-
lôi közül kerülhetnek ki a Magyar Teátrum-
díjasok.
A díjnak komoly rangja alakult ki az elmúlt

évek során, a szakmai szleng „aranycsap -
ágyasoknak” hívja azokat, akik elnyerik e ki-
tüntetô címet. Maga a díj ugyanis egy ara-

nyozott golyót tartalmazó csapágy, és ez a
szimbólum magáért beszél. Ahogy a csap -
ágygolyók egymáshoz érve, egymást tolva
forgatják, segítik elô a tovagördülést, úgy áll-
nak egy körben, egymás mellett a színházi
szakmák képviselôi a mûvészekkel a közös
célért, mely nem egyéb, mint a színházi elô -
adások megvalósulása.
A Magyar Teátrum Díjat a zsûri döntése

alapján megkaphatja bármely színházi hát-
térszakma mûvelôje, aki munkájával, szemé-
lyiségével, a magyar színházmûvészet iránti
odaadásával rászolgált erre. Legalább két, Ál-
lami Díjjal (Kossuth- vagy Jászai-díjjal, kiváló
vagy érdemes mûvészi címmel) elismert
színmûvész javaslata és a Magyar Teátrumi
Társaság egyik színházigazgatójának együt-
tes jelölése szükséges ahhoz, hogy valaki el-
nyerhesse a díjat.
Ebben az esztendôben a szakmai zsûri:

Szolga István mûszaki igazgatónak (Szabad
Tér Színház, Budapest), Karl József fôügyelô-
nek (Csokonai Nemzeti Színház, Debrecen),
Nády Árpád fôvilágosítónak, (Gyôri Nemzeti
Színház), Bali Lajos díszletgyártó mûhelyve-
zetônek (Pécsi Nemzeti Színház), Ráczpali
István színpadtechnikai felügyelônek (Nem-
zeti Színház) ítélte oda az elismerést. Nemze-
tiségi különdíjat kapott Csasztvan Béla szín-
padmester (Cervinus Teátrum, Szarvas). A dí-

jazottak nemcsak szakmailag, hanem színház-
szeretetükben, munkájuk iránti alázatukban is
példamutató képviselôi hivatásuknak.
A díjátadók között a díjat anyagilag is tá-

mogató cégek vezetôi is helyet kaptak: Kele
Gábor, a Lisys Fényrendszer Zrt. ügyvezetôje,
Rábay Péter, a Luminis Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. vezérigazgatója, Barna János, a
Színpad- és Emelôgéptechnika Gyártó és
Szolgáltató Kft. ügyvezetô igazgatója, Pelyhe
János, a Pelyhe és Társa fénytechnikai szakcég
tulajdonosa, Fazekas Tamás, a Zaj Rendszer-
ház Kft. ügyvezetôje, valamint Bogár István,
az INTERTON Kft. marketingmenedzsere.
A díjátadó gálaesten az elmúlt évekhez ha-

sonlóan idén is közösen léptek színpadra a
Magyar Teátrumi Társaság tagszínházainak
mûvészei, valamint a Békéscsabai Jókai Szín-
ház társulatának tagjai. A látványos, zenés,
táncos show-mûsorban nem maradhatott el
a már hagyományosnak mondható történel-
mi divatbemutató sem, amely nem a ruhákat
egykor viselô neves színmûvészeknek állít
emléket, hanem a jelmezek elkészítôi elôtt kí-
ván tisztelegni.
A díjazottaknak gratulálunk, további mun-

kájukhoz jó egészséget és sok sikert  kíván a 
Szerkesztôség
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Aranycsapágyasok
MAGYAR TEÁTRUM DÍJ 2013

Magyar Teátrum díjasok 2013-ban:
Nády Árpád, Csasztvan Béla, Szolga István, Karl József,

Bali Lajos és Rácpali István (balról jobra)
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1984-ben kezdtem el dolgozni a Szolnoki
Szigligeti Színházban mint karbantartó laka-
tos. Eredeti végzettségem gépésztechnikus.
Az elsô pár évben a gyakorlatban tanultam
meg, a hangosításon kívül, szinte minden
színpadi munkát. A színház akkori igazgatója
Schwajda György volt, akinek igazgatása alatt
– kisebb megszakításokkal, két színháznál –
20 évet dolgoztam. Ez idô alatt betöltöttem
minden színpadi munkakört, végül mûszaki
vezetô lettem. Ebben az idôszakban történt a

szolnoki színház felújítása, és az építkezésben
már mint mûszaki vezetô vettem részt.
Ekkor kezdôdött a budapesti Nemzeti

Színház tervezése. Schwajda György, aki kor-
mánybiztosi minôségben az építkezés felelô-
seként, valamint Siklós Mária építész, aki a
szolnoki színház felújításának is a tervezôje
volt, nagyban dolgoztak az elôkészítésen és a
terveken. Ebbe a munkába színpadgépészeti
tanácsadóként kapcsolódtam be. 
A gyakorlat során szerzett tapasztalataimat

elmondtam a tervezôknek, de kikötöttem azt
is, hogy nem jövök Budapestre dolgozni.
Szolnokon születtem, és ott nôttem fel, ott
szerettem volna maradni a szolnoki színház-
nál mint mûszaki vezetô. Magánvállalkozó-
ként foglalkoztam díszletgyártással, ezt a te-
vékenységemet is szerettem volna folytatni.
Színházaknak és televízióknak, a TV2-, az RTL
Klubnak készítettünk díszleteket, többek kö-
zött a Fábry-show-nak. 
Három hónappal a budapesti építkezés

megkezdése után értem jött Schwajda
György Szolnokra, és ezt mondta: „Pista!
Úgy gondoltam, hogy jössz vagy kirúgatlak a
szolnoki színházból.” (Elnézést, de pontosan
így hangzott el.) Nem volt más választásom,
hát jöttem. Innentôl kezdve szakértôként az
Arcadomnál (az Arcadom Építôipari Zrt. volt
az építkezés fôvállalkozója) és a Nemzeti
Színháznál, tehát két munkahelyen dolgoz-
tam egyszerre. 
Schwajda György tapasztalatszerzésre is

elküldött minket, jártunk Bécsben, Párizsban,
Hannoverben nagy színházaknál színpad-
technikát nézni, ami nagyon hasznosnak bi-
zonyult. A nagyszínpadra Bosch-Rexroth
gyártotta a színpadgépezetet, a stúdióba a

Színháztechnika Kft. (Sziki) által gyártott be-
rendezések kerültek.
Amikor befejezôdött az építkezés, itt ma-

radtam a színháznál mûszaki vezetôként. Az
volt a feladatom, hogy megszervezzem a szín-
ház mûszaki gárdáját. A Nemzeti Színháznál
egészen más a mûszakiak szervezettsége,
mint a többi színháznál.  Kovács Bálint mûsza-
ki igazgató a teljes 85 fôs mûszaki gárda veze-
tôje. A mûszaki vezetô alá csak a színpadi dí-
szítôk tartoztak, én is csak a 18 fôs díszítôtárat
vezettem. A mûszaki vezetô kifejezés nem volt
megfelelô a tényleges munkakörömre, ezért
kineveztek színpadtechnikai felügyelônek. 
Tehát csak a színpaddal foglalkozom, a

díszletgyártással és a díszítôk munkájával.
A különbözô produkciók elsô színpadra kerü-
léséig az új díszletek technikai elkészítése,
szcenikai problémák megoldása a feladatom.
A bemutató után az elôadások díszletezési
munkáit már a színpadmesterek vezetik.
A nagyszínpadon 18 díszítôt irányit egy szín-
padmester, és a stúdiószínpadnak is van egy
színpadmestere 8 díszletezômunkással. 
Harminc éve vagyok színháznál, és az elké-

szülte óta a Nemzeti Színháznál dolgozom.
Gyerekemnek tekintem ezt a színházat, mert az
elsô kapavágástól az átadásig részt vettem az
építésében, és ismerek benne minden részletet.
Mindenrôl tudok, ami az épülettel történt. 
Nagyon meglepett, hogy éppen rám gon-

doltak ezzel a díjjal, és nagyon örülök, hogy
elismerték a színházaknál töltött harminc
évemet, a színházi munkámat.

Kitüntetéséhez, a Szerkesztôség és a magam
nevében gratulálok, további munkájához jó
egészséget és sok sikert kívánok! 

Kárpáti Imre
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MAGYAR TEÁTRUM DÍJ 2013

Gratulálunk!
2013-ban magyar teátrum díjat kapott
ráczpali istván, a nemzeti színház szín-
padtechnikai felügyelôje. ebbôl az alka-
lomból beszélgetünk, és kértük, hogy
mutatkozzon be lapunk olvasóinak.



Nem túl gyakori, hogy egy rendezô ma-
ga tervez díszletet az elôadásaihoz. Ön
régóta ezt a gyakorlatot követi, illetve
legyünk pontosak: sok rendezéséhez
maga tervezi a díszletet. Mi ennek az
oka, hogyan kezdôdött?

Többen is dolgoznak így a magyar színpado-
kon is. Nálam hosszú folyamat vezetett idáig.
Kezdetben, még a kaposvári években a kény-
szer vitt rá, mivel sokszor egyszerûen nem volt
díszlettervezô, vagy ha mégis, nekik olyan sok
munkájuk volt, hogy a kisebb díszleteket kény-
telen voltam magam megoldani. Aztán az évek
során számomra kiderült, hogy a díszletterve-
zôk feladata sokkal összetettebb, mint ahogy a
klasszikus színházi tervezésben, leosztásban
mûködik. Ahogy egyre többet dolgoztam szín-
házakban, kiderült, hogy az a fajta vizualitás,
ami hozzám közel áll, az az én saját látásmó-
dom. Talán a fényképezésbôl, a kamaszkori
képzômûvészeti próbálkozásokból maradt vala-
mi vizuális kreativitás, ami jól találkozott alaku-
ló színpadi gondolkodásmódommal. A díszlet
elsôsorban dramaturgiai kérdés, csak ezután

képzômûvészet és legvégül tervezôi feladat.
Nagyon ritka az a rendezô–díszlettervezô alko-
tópáros, akik folyamatosan fejlesztik egymás
gondolkodását. Ráadásul az a színházi világ,
amiben én dolgozni kezdtem, a képtôl eltar-
tott, hamis egyszerûség felé indult, és ez ne-
kem nem tetszett. Megpróbáltam az adott da-
rab két-három dramaturgiai fordulópontját
egybegyúrni, képileg megfogalmazni – ez dik-
tálta az elôadás vizuális megjelenésének irá-
nyát. Sok segítséget kaptam azoktól a díszlet-
tervezôktôl, akikkel korábban dolgoztam.
Majd, ha újra gazdag lesz a magyar színház, va-
lószínûleg vissza is fog állni többemberes fel-
adattá a vizuális megjelenítés, mert a színház-
ban alapvetô, hogy közösen építsünk föl vala-
mit, többféle gondolkodás és látásmód inspirál-
ja az alkotókat. Ilyesmire mostanában sem idô,
sem pénz nincs. Tulajdonképpen még ember is
kevés van. Elôször próbálták redukálni a színpa-
di látványra fordított pénzt és idôt, aztán volt
néhány év, amikor újra igény támadt a nagy,
látványos díszletre, de most megint nincs. Ma
Magyarországon nem tud színpadra kerülni
nyolcvanszereplôs, kalózos, egeres, táncos-ze-
nés mesedarab, amelyikben a díszlet hol meg-
nô, hol eltûnik – ilyen mesés díszlet tervezésére
biztosan nem is vállalkoznék, az már szakma.
De azokban a viszonylag kisméretû, zárt helye-
ken, ahol dolgozom, rendszerint egyszerû, egy
rugóra járó tereket kell kitalálni.
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kinyitni a színpadot
Interjú Gothár Péterrel

Heinrich Mann: A Kék Angyal avagy Egy zsarnok vége (2012) – Rendezô-díszlettervezô: Gothár Péter, Jelmez: Izsák Lili, Szlávik Juli, Szcenikus: Tóth Kázmér, Maszk: Végh Attila,
Világítás: Petô József

Jacobi Viktor–Bródy Miksa–Martos Ferenc: Leányvásár
(Szegedi Szabadtéri Színpad, 2013) – Rendezô-díszlet-
tervezô: Gothár Péter. Szcenika: Tóth Kázmér,
Jelmez: Tihanyi Ildi
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Tavaly nyáron, Szegeden egy hatalmas
díszletet tervezett a Leányvásár elô -
adásához.

Valóban nagy volt, de egyetlen ötlet: az operett
mûfaji törékenysége, múlékonysága egy köze-
ledô, hajtogatott papírhajóban fogalmazódott
meg, ami akkorára tud nôni, hogy eltakarja a
Dómot. Sikerült kivitelezni, nagyon szerettem,
és úgy éreztem, a nézôk is. De ez a hajó is
egyetlen gesztus, egy operett történetének el-
meséléséhez éppen elég. Általában ha megvan
az ötlet, kész a terv is, és nem bír el még egy rá-
pakolt magyarázatot. Szeretnék én is új társakat
találni, azonban a mai színházi struktúra, igény
és lehetôség híján, nem kedvez a kreatív, új al-
kotópárosok kialakulásának – a legtöbb színhá-
zi esetben még szellemi háttér, játszóhely, fi-
nanszírozás sincs.

Az Ön díszleteinek erôs képzômûvészeti
háttere van, de elsôsorban mégis dra-
maturgiai tereket csinál, én itt látom a
nagy különbséget a díszlettervezôk ál-
tal tervezett színpadképekhez képest.

Igen, ez talán így pontos, nekem általában a
dramaturgiai tér kell.

Nem nehezíti meg a próbafolyamatot,
hogy egyszerre kell figyelni a díszletre
is, a rendezésre is?

Kicsit. De ha az egész alkotói folyamat jól mûkö-
dik, ez nem olyan fárasztó. Ugyanakkor, ha a
rendezô maga tervezi a díszletet, fennáll a ve-
szély, hogy nem veszi észre, megszokja a saját
hiányosságait, és azok képpé merevednek. Vi-
szont megvan az az elônye, hogy adott esetben
könnyebben mond le a saját ötletérôl, nem va-
lakinek a látomásáért küzd, fontosabbnak tartja
az elôadás egészét, mint a vizuális hatást.

Elôfordult már, hogy kifejezetten dísz-
lettervezônek kérte föl egy rendezô?

Gyakran van szó errôl, végül aztán mégis elma-
rad – még Kaposváron terveztem díszletet má-
soknak. Amúgy szívesen csinálom, tervezôként
bátor dilettáns vagyok: bizonyos dolgokat
egyáltalán nem tudok, de nem is lenne jó bele-
maszatolnom együtt dolgozó alkotópárok
munkájába. Valójában egészségesen alakul,
hogy ki kivel dolgozik, hiszen aki nem tud zöld
ágra vergôdni a másikkal, az legközelebb nem
ôt kéri. Ezek a társulások nem érdekszövetsé-
gek, hanem igazi, a szó legjobb értelmében
vett alkotó társulások. Óvni kell a nehezen kiala-
kuló és rendkívül törékeny munkakapcsolatokat
– alapszükséglet és nem áldozat nélküli, mikor
két ember belelát egymás agyába.

Amikor az Örkény Színházban most
mûsoron lévô Kék angyalban két sze-
replô megjelenik a Bauhaus ikonikus
balettöltözeteiben, amit minden mûvé-

szettörténeti tankönyv bemutat, értik a
nézôk?

Dehogy értik, vagy csak kevesen. Röhögnek,
hogy milyen nehéz lehet ezekben a ruhákban
mozogni. Berlin a háború végén a Kék Angyal-
ban és Szentpétervár az Ivanovék karácsonyá-
ban, a Kamrában. A látvány ott is ugyanezt a
kort idézte, az 1917 utáni éveket, a kubizmus
és a dada kezdetét, de Oroszországban. Mind-
két esetben izgalmas volt ezekben az erôs kife-
jezési formákban gondolkodni, ezeket a képe-
ket színpadra vinni. Rendezôként ezt a fajta vi-
zuális erôt csak mostanában fedeztem föl, és
tervezôként büszke vagyok, hogy elég bátor
voltam összerakni. A díszletek tompa leegy-
szerûsödésében a finanszírozási probléma mel-
lett szerepet játszik, hogy a nézôk igénytelenek,
alig képesek látni, alacsony a vizuális intelligen-
ciájuk. Hiába teszünk formai utalást, kísérlete-
zünk egy stílus megidézésével, nem nagyon
tudják, hol vannak. Nem látják a Dómot, de az
elôtte úszó hajót sem. A színházról írókkal
együtt mi, színházcsinálók is hibásak vagyunk
ebben. De talán lesz olyan nézô, aki utánanéz,
rákérdez, és esetleg utólag megérti, mit látott.

Milyennek tartja a hazai színpadok
helyzetét, a színpadi tér megvalósításá-
nak konkrét lehetôségeit?

Az utóbbi években többször is megpróbáltam
a kôszínházak zárt, falakkal körülvett, lecsavaro-
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A. I. Vvegyenszkij: Ivanovék karácsonya (2007) – Rendezô-díszlettervezô: Gothár Péter, jelmez: Kovács Andrea, maszk: Varga-Járó Ilona, Csíkszentmihályi Berta 
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zott székekkel berendezett terében egy kicsit
megbontani a hagyományos viszonyt színpad
és nézô között. Amikor elôször csináltam ilyet,
azt hiszem, a Vígszínházban a Koldusopera elô -
adásában, a tizedik sorig kijött a díszlet egy ki-
futóval. Csodálatosan szólt minden, akusztikai
és képi értelemben is, és a színészek boldogok
voltak, hogy végre egy kicsit kijöhetnek a nézôk
közé, de a bérletesek felháborodtak ezen, és
nem voltak hajlandók megfordulni. Elmentek
mellettük a színészek, de ôk továbbra is elôre-
néztek, az üres színpadra. Egyszerûen nem vol-
tak hajlandók változtatni a nézôi szemszögön.
Elô ször lehetett a Pesti Színházban körbeülni a
játékteret a Vaknyugat elôadásán, de a nézôk
nem akarták egymást látni.

Ilyen helyzetben a nézô túlságosan ki
van téve a játéknak, ô is egy kicsit sze-
replô.

Persze, de nem is errôl szól a színpadi tér. Évek
óta próbálom a nézôt közelebb vinni a játékhoz,
de még mindig csak kísérletezem. A Kék angyal-
ban is bekapcsolom a játékba a nézôteret, egyes
jelenetekben ott van a színészek helye. Kicsit
jobban megy, mint évekkel korábban, de még
mindig nehéz. A saját magunk által nem jól ne-
velt közönség függönyt akar látni, és ha az föl-
megy, akkor ott valami festett világot akar látni.
Mikor a Katonában bemutatott Kés a tyúkban
egy Vígszínházénál nagyobb lengyel színpadra
került, és a nézôket föltettük az elôadás köré, az

új értelmeket nyert. Lengyelországban ha valaki
egy darabban kacéran letolja a nadrágját, vagy
egy színésznô keble kilátszik, a nézôk felállnak és
kimennek, de ezt a viszonyt, a játszók közelsé-
gét és azt, hogy mögéjük láttak, kimondottan
élvezték. Ugyanez volt Prágában az Ivanovék
karácsonya vendégjátékán. Ezek az élmények
erôsítik bennem, hogy a közönséget a lehetô
legközelebb ültessem a drámához.

Nehéz áthatolni ezen a merevségen.
Mitôl függ, hogy a nézôk hajlandók-e
komolyabban bevonódni az elôadás-
ba?

Darabja válogatja. Magyarországon elôször a
régi Stúdió K, aztán Monori Lili és Székely B.
Miklós csinált ilyen elôadást, ôk egy pincében
kialakított játszóhelyen a nézôket együtt moz-
gatták a játékkal. Annak idején koszorús kritiku-
soknak is divat volt megnézni ezeket az elôadá-
sokat, de emlékszem, ôk nem mentek át a kö-
vetkezô játszóhelyre, és nem szerették, hogy kis
alagsori vizekben állni kellett.

Hogyan látja a hazai színpadok felsze-
reltségét? Mennyire korszerûek, milyen
lehetôségeket kínálnak?

Szerintem ezen fölösleges gondolkodni. Nincs
olyan színpadtechnika, ami pont azt tudná,
amit a tervezô vagy a rendezô kitalál. Ha bárkit
megkérdez, ezt fogja mondani: pont az nincs,

ami kellene, viszont van egy csomó más, amit
nem tud használni. A legjobban felszerelt szín-
padokon sem az van, amire egy korszerû elô -
adásnak szüksége lehet, ráadásul Budapesten
fényben, festékben, szûrôben leggyakrabban
egyformává válik minden. A színházban em-
berekre, csapatra van szükség, a technikusgár-
dának együtt kell lélegezni az elôadással, ha
századszor nyomják is a gombokat. Vannak
mûfajok, ahol persze a technika nagyon fontos,
de én ezekben nemigen mozgok. Jó, ha egy lej-
tô fel tud emelkedni és le tud süllyedni, de hát-
rány is, ha ez a változás gépi, és nem tud ráhan-
golódni az elôadás ritmusára. Ráadásul alapve-
tôen hiányoznak a keresztirányú mozgások –
csak modulokból lehet építkezni, amik többnyi-
re nélkülözik a fantáziát. A technika néha aka-
dállyá is válhat.

Van valami vágya, amit térben, lát-
ványban szeretne megvalósítani?

Csupán annyi, hogy maga a látomás finanszí-
rozható legyen. Sok helyen dolgoztam az or-
szágban, de szerencsére ritkán találkoztam az-
zal, hogy valamire nemet mondtak. A színházat
szeretô emberek általában nyitottak az új ötle-
tekre, ahol ez nem így van, ott nincs is színház.
Aki igazán színházban dolgozik, mindig kíván-
csi rá, mit lehet még találni abban a térben,
amibe harminc éve naponta bejár, és már min-
denhonnan nézte.

Götz Eszter
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Varró Dániel–Martin McDonagh: Vaknyugat (2003) 



Mindenekelôtt az elôdeimnek tartozom hálá-
val, többek között apai dédnagyapámnak,
aki 18 éves fejjel huszárként harcolta végig
az 1848/49-es szabadságharcot. Majd 8 évi
osztrák kényszerszolgálat után Iglón lett me-
gyei tisztviselô, nyolc gyereket nevelt fel, eb-
bôl az egyik fiú kántortanító, majd iskola-
igazgató lett. Ô a nagyapám. Édesapám Ig-
lón járt gimnáziumba. Textilvegyészmérnök
lett, és a Dreher–Haggenmacher sör- és cso-
koládégyáros család fonalfestôdéjét vezette
több mint 40 éven át. Ennek a gyárnak a
szolgálati lakásában, Kôbányán születtem, és
gyerekkorom nagy részét itt töltöttem. Édes-
apám gyakran játszott kamarazenét a baráta-
ival, engem is taníttattak zongorázni. 
Édesanyám, Jeges Piroska az Iparmûvésze-

ti Fôiskolán belsôépítész-bútortervezôként
diplomázott, majd késôbb átképezte magát
mozaikmûvesnek. A bátyja ún. „római isko-
lás” festômûvész-grafikus volt.
Húga népmûvészeti ruhákat
tervezett és varratott. Tôlük a
rajzolást meg a képi látásmó-
dot sajátíthattam el. Egyfajta
kézügyességet pedig az anyai
nagyapámtól örökölhettem,
aki vasutas állomásfônök létére
nagyon sokoldalú ezermester
volt.
Ötéves koromban kará-

csonyra anyai nagybátyámtól
kartonból készült színpadma-
kettet kaptam ajándékba,
amelyben a Hamupipôke me-
séjét festette meg. Az Opera-
házban fiatal gyerekként lát-
tam Humperdinck Jancsi és Ju-
liska címû operáját, ahol eltá-
tottam a szám a Kéméndy Je-
nô-féle repülô szerkezettel röp-
tetett boszorkát látva. Talán
ezek voltak azon impulzusok,
amelyek engem húsz év után a
színházi szcenika felé tereltek.
Az általános iskoláimból két

évet (1945–1947) Ausztriában
végeztem, német nyelvtudá-
som alapját itt sajátítottam el.
Amikor hazajöttünk, a nagy-

szüleim házában, Gödöllôn laktunk, mert a
kôbányai szolgálati lakásunk a háborúban
tönkrement. 1947–1949-ig Gödöllôn a Pre-
montrei Rend francia tagozatos általános is-
kolájának 5–8. osztályát végeztem. 1953-
ban a kôbányai Szent László Gimnáziumban
érettségiztem. Érettségi szünetben – az akko-
ri Ifjúsági Színházban – Apáthy Imre mellett
lehettem segédrendezô-asszisztens. Immá-
ron 60 éve, hogy elôször tehettem be a lá-
ban a „profi” színházi világba.
A gimnázium után felvettek a Színmûvé-

szeti Fôiskolára rendezô szakra. Számos tan-
tárgy mellett zenés rendezést is tanultunk,
ugyanis ekkor akarták felújítani az addig pol-
gárinak kikiáltott operett mûfajt, és ehhez
rendezôk kellettek. E célból az évfolyamra ti-
zenegy hallgatót vettek fel, de közülünk csak
hárman végeztek: Turián György, Nyilassy
Judit, Pethes György. Tanáraim: rendezô-ve-

zetô tanár Nádasdy Kálmán,
tanársegéd Szinetár Miklós vol-
tak, a szcenikát Rajkai György
tanította. Tôlük a késôbbi szce-
nikusi pályámhoz nagyon sok
hasznos útravalót kaptam. Ná-
dasdy Kálmán többek között
ezt adta: „A rendezô egy bô-
rönddel jár a világban, ahová
összegyûjtöget mindenféle él-
ményt, ismeretet, hogy azt fel-
használja a feladataihoz. Ebbôl
a kincsbôl azután alkalmanként
elôhívja a tudást, a megfelelô
ötleteket, amelyekkel azonban
módjával kell bánni. A színházi
emberek hatásvadászok: tudni-
uk kell, mi az, ami a hatást ki-
váltja a nézôkben, de azt is,
hogy mitôl nem érzi jól magát a
nézô.”
Tôlük tanultam meg a dara-

bok elemzését, részekre bontá-
sát, majd szintetizálását, és azt
a szemléletet, hogy a magyar
kultúra területén – legyen az
bármelyik – a külföldrôl érkezô
túlzott hatásokat, csillogásokat
mindig leegyszerûsítették. Tô-
lük tanultam a hûséget a szer-
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Répászky Ernô
Felsôfokú és szakmai tanulmányok:
1953–55 Színház- és Filmmûvészeti Fôiskola, színházrendezôi szak
1959 Bánki Donát Gépipari technikum, mûszaki rajzoló
1961 Ganz V. Szakmunkásképzô iskola, villanyszerelô
1966 Pécsi Tanárképzô Fôiskola, magyar–orosz szak
1967 Pécsi Tanárképzô Fôiskola, népmûvelô szak
1975 Színház- és Filmmûvészeti Fôiskola, Felsôfokú Színházi
Mûszaki Vezetôképzô Tanfolyam, színpad- és világítástechnika szak
1988 Landler Jenô Szakközépiskola, erôsáramú karbantartó és
üzemeltetô technikus.
Nyelvismeret:
– német, francia, orosz.
Foglalkozások, munkakörök:
– színházrendezôi segédasszisztens,
– színházi ügyelô,
– építôipari segédmunkás,
– technikai munkatárs,
– világosító, fôvilágosító,
– népmûvelési mûvészeti, módszertani elôadó,
– mozi-üzemvezetô,
– munkavédelmi vezetô,
– színházi mûvészeti titkár,
– festôtárvezetô,
– vezetô szcenikus,
– díszlettervezô,
– szcenikai-üzemeltetési osztályvezetô.

BEMUTATJUK

Répászky Ernô: Életutam
répászky ernô, a sokoldalú színházi ember – aki 2014. február 21-én töltötte be 80. életévét – mesél kalandos életérôl,

színházközelben szerzett tapasztalatairól, emlékeinek gazdag tárházából merítve. 
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zôkhöz, és egyfajta alá-
zatot a rendezôk és
más alkotómûvészek
iránt. Kodály Zoltán
mondta: „Nem az az
igazi mûvészet, hogy es-
te ihletetten csodálatos
dolgokat hozunk létre,
hanem az, ha másnap
reggel, hideg fejjel,
mindannak a felét ki-
húzzuk.” Késôbb ma-
gam is, amikor díszletet
terveztem, mindent
meg- és belerajzoltam
a tervembe, azután a
felesleges dolgokat le-
hántottam, csak a szük-
ségest, lényegest tar-
tottam meg.
Mi, színházi emberek

valamennyien innen-onnan, különbözô fajtá-
jú és szintû elôképzettségekkel kerültünk a
színház világába, és sok munkával, több éven
át „gereblyéztük” össze a kívánt ismereteket.
A Színház- és Filmmûvészeti Fôiskolán csak

két évet végeztem, mivel a második év végi
rostavizsgán eltanácsoltak azzal az indoklás-
sal, hogy nem vagyok eléggé „vezér” típus.
Maradjak a szakmában, de ne akarjak rende-
zô lenni. 1955-ben bekerültem a Nemzeti
Színházba ügyelôgyakornoknak Zsolt István
mellé. A repertoáron lévô darabokba beosz-
tottak statisztának, illetve néhány mondatos
szerepbe, hogy beletanuljak a színház éle -
tébe.

Természetesen tovább szerettem volna
folytatni a tanulmányaimat, így néhány hó-
nap múlva 1955 októberében felvettek, a Pé-
csi Tanárképzô Fôiskola magyar–orosz szaká-
ra. Mindjárt a második évfolyamot kezdhet-
tem el, mivel beszámították az elôzô két fôis-
kolai évemet. Közben, mint nappali tagoza-
tos hallgató, a Pécsi Nemzeti Színházban
ügyelôként dolgoztam. Ez a színház akkori-
ban úgy mûködött, hogy amikor a darab a
kôszínházban már „lefutott”, leegyszerûsí-
tett díszletekkel a városon kívüli játszóhelyek-
re utaztatták. Ezeket az úgynevezett tájelô -
adásokat ügyeltem.
Sajnos ez az idôszak nagyon rövid ideig

tartott, mert 1956. ok-
tóber 22-én a fôiskolán
megtartott diákparla-
menten alapító és veze-
tôségi tagja lettem a
MEFESZ-nek (Magyar
Egyetemisták és Fôisko-
lások Egyesületének
Szövetsége), amit az
akkori DISZ helyett
hoztunk létre. Beválasz-
tottak az Új Egyetemi
Újság szerkesztôségébe
is, és megalakulásakor
tagja lettem a Nemzet -
ôrség Egyetemi és Fôis-
kolai Zászlóaljának. En-
nek aztán az lett a kö-
vetkezménye, hogy ké-
sôbb az ország összes
egyetemérôl és fôisko-

lájáról kizártak (majd csak 1966-ban diplo-
mázhattam) és egy év elzárásban részesítet-
tek. Szabadulásom után csak fizikai munkás,
építôipari segédmunkás lehettem.1

1958 ôszén a Budapest Táncegyütteshez
kerültem mint technikai munkatárs. Ez azt je-
lentette, hogy mindent csináltam, ami nem
tánc és zene. Ott kaptam megbízást Molnár
Istvántól (minden néptáncos Pista bácsijá-
tól), hogy az úgynevezett tematikus táncjá-
tékaihoz díszleteket tervezzek. Ilyenek voltak
a Liszt Ferenc h-moll balladájára, Arany Já-
nos: Toldi szerelme és Vavrinecz Béla zenéjé-
re Bíró Szép Anna balladája, valamint Bartók
Béla és Kodály Zoltán mûveire írt koreográfi-

Bíró Szép Anna balladája (Budapest Táncegyüttes, 1961)
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ákhoz a látványtervek. A táncegyüttes rend-
szeresen járt külföldi vendégszereplésekre.
Nem utazhattam velük, ezért, amikor távol
voltak, kisegítô mûszakiként az Állami Népi
Együttessel jártam az országot. Mûszaki raj-
zoló képesítést szereztem, hogy az általam
tervezett díszleteket szakszerûbben le tudjam
rajzolni.
1961-ben nem hosszabbították meg a

szerzôdésemet, ekkor a budapesti Petôfi Szín-
házhoz, az akkor alakult musicalszínházhoz
kerültem világosítónak. Közös volt a gazdasá-
gi vezetése a Fôvárosi Operettszínházzal,
ezért az Operettbe is átjártam kisegítô fejgé-
pesnek, a Nagymezô utca másik oldalára. 
1962-ben Turián György – akivel együtt

jártam a Színmûvészeti Fôiskolára – Veszp-
rémbe került fôrendezônek, és hívott ügyelô-
nek. A fôvilágosítót behívták katonának, ak-
kor lettem fôvilágosító. Ugyanekkor kaptam
elsô megbízásomat kôszínházi díszletterve-
zésre. Színháztörténeti kuriózum a szerzôdé-
sem: „fôvilágosító-díszlettervezô”.

Mint színháztechnika-történeti „ôsbölényre”
emlékszem arra a szabályzóra, amellyel akkor
ott dolgoztunk. Ez két nagyméretû acélvályú
volt, benne lúgos víz, amelybe a színpad oldal-
falába rögzített, csörlôk és csigakerekekkel
megvezetett acélsodronyok mûködtetésével le-
hetett az oldatba a 4-4 acéllemezt le-fel merí-
teni. A világítási fokok attól függtek, hogy mi-
lyen magas a víz szintje, és mennyi trisót ön-
töttünk bele.

A „kurblikat”, mint szabályzókezelô, az a
Perlaki Róbert tekerte, akinek sikeres pályafutá-
sát a SZÍNPAD nemrégen méltatta.

1963-ban részese voltam Európában az el-
sô utazó, vízi színpad létrehozásának, ami
Turián György ötlete volt. Magyarországon
csak beépített vízi színpadok voltak és van-
nak. A mi hajózó színpadunkat a Balatonfü-
redi Hajógyár mérnökei tervezték, és a hajó-
gyár építette meg, kimustrált katonai ponto-
nok felhasználásával. Ezen a hajón utazott a
díszlet, a világítási tornyok és a nézôtérhez
szükséges székek sokasága. Amikor a stran-
dokon kikötöttünk, kirakodtunk, és elkészí-
tettük a nézôteret és a magunkkal szállított,
külön erre a célra átalakított, transzformátor-
ral rácsatlakoztunk az elektromos hálózatra.
Kezdôdhetett az elôadás. Shakespeare: Szent -
ivánéji álom címû darabját játszottuk.2

A MÁV Szimfonikus Zenekar szálló-vonat-
szerelvényen utazott velünk, ôk szolgáltatták
a hajón, a megmagasított színpadtér elôtt,
az elôadáshoz Mendelssohn kísérôzenéjét.

Sajnos csak egy nyáron játszhattunk, mert
nagyon drága volt az úszószínpad vontatása.
Azon dolgoztunk, hogy önjáróvá tegyük a
színpadot, de ez pénzhiány miatt már nem
valósulhatott meg. Hosszú ideig Balatonal-
mádi strandja mellett állt kikötve a színpad,
és úgy üzemelt, mint a többi „fix” társa. Még
egy alkalommal elvontattuk a badacsonyi
szüreti mulatságra, ahol a Stúdió 11 kísérte
rajta az extrádmûsort. 
Egy tájelôadáson történt világítási problé-

ma miatt a Veszprémi Petôfi Színház akkori
igazgatója, Lendvai Ferenc a teljes világosító-
tárnak – velem együtt – nem hosszabbította
meg a szerzôdését.
1964-ben a veszprémi Városi Mûvelôdési

Ház mûvészeti-módszertani elôadója lettem.
Feladatom volt különbözô ünnepségek és
rendezvények szervezése, alkalmanként az
észak-balatoni nyári mûsorok és hangverse-
nyek lebonyolítása és ezekhez a dekorációk,
valamint a mûsorfüzetek tervezése. 1967-
ben a népmûvelô diplomát is megszereztem.
1968-tól moziüzem-vezetô voltam Balaton -
almádiban. 
1971-ben visszamentem a Veszprémi Petôfi

Színházhoz mûvészeti titkárnak. Ez is színház-
történeti két év volt, mert akkor ünnepelte a
színház a megalakulásának tizedik évforduló-
ját. Az akkori két igazgató, Pétervári István és
Hegyeshalmi László ebben a jubileumi évad-
ban tíz magyar színdarabot mutatott be, eb-
bôl öt ôsbemutató volt. Annak ellenére, hogy
csak prózai darabokat játszottunk, a színház
fennállásának legsikeresebb évada volt. 
A két színházvezetônek ahhoz is volt bá-

torsága, hogy a színházhoz szerzôdtessék La-
tinovits Zoltánt, ráadásul itt debütálhatott
mint rendezô Németh László Gyôzelem címû
darabjával. Ugyancsak ebben az idôben je-
lent meg a Veszprémi Nyomda közremûkö-
désével Latinovits Ködszurkáló címû könyve,

amibôl nagy botrányt csináltak. Fontolgat-
ták, hogy a könyvet elkobozzák, bezúzzák.
Az a megtiszteltetés ért, hogy a nyomdai kli-
séket Zoltán rám bízta, hogy rejtsem el, amíg
elül a vihar. Két év után a festôtár és a szín-
ház szcenikai vezetôje lettem. Alkalmanként
díszleteket terveztem. 
1978-ban a Budapesti Gyermekszínház

igazgatója Nyilassy Judit szerzôdtetett szce-
nikai vezetônek. Díszleteimmel részt vettem
a Dráma és Tér címmel a Mûcsarnokban
1983. április 8. és május 15. között megren-
dezett kiállításon, ahol a 1979–1983 között
készült magyar színházi és televíziós díszlet-
jelmez terveket mutatták be.
1984-ban a Színházak Központi Mûtermei -

nek új igazgatója, Szabó-Jilek Iván hívott át,
itt szcenikai-üzemeltetési osztályvezetô let-
tem. Így részese lehettem Európa egyik leg-
korszerûbb díszletgyártó mûhelyháza létre-
hozásának. 
Elôtanulmányokat végeztünk, hogy az Ybl

Miklós által a Nemzeti Színház részére terve-
zett mûhelyház addigra felduzzadt feladat-
körét – 14 színházat és egyéb színház jellegû
intézményt, például a Fôvárosi Nagycir-
kuszt – hogyan tudná kellô színvonalon és jó
munkakörülmények között díszlettel ellátni.
Ez a függôleges technológiát használó, több-
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Horia Lovinescu: Egy mûvész halála (Veszprémi Petôfi Színház, 1963)

Ugo Betti: Bûntény a Kecskeszigeten – díszletterv vázlat
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emeletes mûhelyház a Csokonai utcában a
szûkös kivitelezési terek miatt is balesetveszé-
lyessé vált. Alkalmatlan volt a megnöveke-
dett feladat ellátására. Akkor kezdték el áru-
ba bocsátani az egyes gyárak a gazdaságta-
lanul üzemelô telepeiket. Ekkor – a Fôvárosi
Tanács jóváhagyásával – eladta a mûterem a
Csokonai utcai Mûhelyházat, és megvette a
kispesti Kistext Vigogne Fonoda épületét,
hogy abból létrehozza az új mûhelyházat. Az
adásvétel többletébôl lehetett finanszírozni
az átépítést. Ennek a gyárépületnek a köze-
pébe álmodtuk bele a nagy szerelôcsarno-
kot, amelyet körbevettek a mûhelyek. Az
építkezést – kényszerûségbôl – saját beruhá-
zásként indítottuk el, mert a Fôvárosi Mûve-
lôdési Intézmények Mûszaki Irodája nem vál-
lalta el a beruházás lebonyolítását. A többlet-
feladatot sok munkatárs – köztük a Mûterem
tapasztalt és áldozatos kollektívája – segítsé-
gével sikerült beindítani és eljuttatni egy bi-
zonyos készültségi fokig az építkezést.
Sajnos hibás kivitelezés miatt az egész te-

tôszerkezetet vissza kellett bontani és újat
építeni. Ez már olyan költséget jelentett,
amely meghaladta volna a rendelkezésre álló
pénzkeretet. Ezt a fôváros – addig is gáncsos-
kodó – illetékesei nem voltak hajlandók fel-
vállalni. Az igazgatót lemondásra késztették.

A vizsgálatok befejezése után Schmidt János
fômérnököt nevezték ki tanácsi biztosnak, aki
késôbb a mûhelyház igazgatója lett. Ekkor
megnyíltak a pénzügyi csatornák, és sikerült
befejezni a létesítményt. 
Amire elkészült a mûhelyház, lecsökkentek

a megrendelések, ezért engem arra utasított
az igazgató, hogy a felszabadult mûhelyka-
pacitásokhoz szerezzek faipari tömegmunká-
ra megrendeléseket. Erre az ügynöki feladat-
ra alkalmatlan voltam. A törvényes és kötele-
zô három hónap után megtagadtam a szá-
momra méltatlan munkát, ezután az igazga-
tó felmondott. A Munkaügyi Döntôbizottság
visszahelyezett eredeti státuszomba, de már
késôn, mert az addig ért stresszhatások és
egyéb zaklatások miatt infarktust kaptam,
rokkantnyugdíjassá váltam.
Az Optikai, Akusztikai, Film- és Színház-

technikai Tudományos Egyesületbe (OPAK-
FI). 1973-ban léptem be, és lettem azután
1981-ben elnökségi tag, majd a Színháztech-
nikai Szakosztály titkára és egyedüli képvise-
lôjeként még mindig ott vagyok.3 Az Egyesü-
let adta ki a Színháztechnikai Fórum címû
szaklapot, a SZÍNPAD elôdjét. 1975 novem-
berétôl a Fórum szerkesztôbizottságának vol-
tam tagja, 1976-tól olvasószerkesztôje. Az
alapító Szabó-Jilek Iván után 1991-tôl 2001-
ig a lap felelôs szerkesztôje voltam. A koráb-
ban negyedéves lap az utolsó években – a
nagyon szûkös anyagi körülmények miatt –
csak mint alkalmi kiadvány jelent meg
a megszûnéséig.
Az OPAKFI vezetôségének, különösen Vaj-

da Ferencnek, Szabó-Jilek Ivánnak és más,
még élô vagy már örökre eltávozott kollé -
gáknak köszönhetem, hogy nemzetközi szin-
ten is megismerhettem ezt a szakmát. Ké-
sôbb, mint szakosztályi titkár, sokszor részt
vettem a Színháztechnikai Napok és Kiállítás
szervezésében. Az egyesület tagja volt az

OISTAT-nak.4 1974-ben beválasztottak az
OISTAT Technikus Bizottságba, késôbb az In-
formációs és Publikációs Bizottságba. Részt
vehettem konferenciákon, munkabizottsági
üléseken, valamint a szervezet kiadásában
megjelent 24 nyelvû Színháztechnikai Szak-
szótár (New Theatre Words 1998.) szerkesz-
tésében. Ezeknek a lehetôségeknek köszön-
hetem azt a sok tapasztalatot, tudást, a sze-
mélyes szakmai kapcsolatot, amelyek révén
sok segítséget kaptam.

Egy példa a sok közül: 1975-ben a Veszpré-
mi Petôfi Színházban Kocsis István A nagy já-
tékos címû darabjához kaptam tervezési meg-
bízást. A darab Martinovics Ignác kivégzés
elôt ti utolsó éjszakájáról szól, ahol megjelen-
nek elôtte a kortársai, Ferenc császártól kezdve
az elítélt társakig. A szerzôi instrukció ezeknek
a látomásoknak „a semmibôl való megjeleníté-
se volt”. Ez idô tájt Prágába utazhattam az
OISTAT-kongresszusra, ahol megnéztem egy
elôadást a Fekete Bábszínházban. Ott a bábo-
sok fekete bársonyruhába öltözve mozgatták a
bábukat a fénysíkokban, a teljesen fekete kör-
nyezetben. Ez adta az ötletet a díszlet megol-
dásához: a szereplôk egy fekete bársonnyal bo-
rított alagúton keresztül jöttek be a színpadra
láthatatlanul, és a megfelelô pillanatban be-
léptek a fénysíkba, illetve a fényvetôk körébe.

Régi vágyam volt nekem is, hogy ez a
szakma és az azt képviselô szervezet függet-
len legyen, fôleg az akkori MTESZ-tôl.5 Ami-
kor a szakosztály kilépett, én mégsem men-
tem a kollégákkal, mert sokat köszönhetek az
OPAKFI-nak. Jelenleg nyugdíjasként élek, al-
kalmanként fordítgatok németbôl, franciá-
ból, ez a munka bizonyos mértékig kitölti az
életemet.
Köszönettel tartozom mindazoknak, akik

az életutamat és pályámat segítették, de el-
sôsorban, annak, aki immár több mint 50
éve vállalta ezt a nehéz és kalandos utat mel-
lettem: a feleségemnek.

Köszönöm a beszélgetést!
Lejegyezte:

Kárpáti Imre

1 1991-ben a Magyar Szabadságharcos Világszövetség
1956-os emlékérmét és A Magyar Köztársaság 1956-os
emlékérme kitüntetéseket kaptam.
2 A Színháztechnikai Fórum 1989/2. számában
(30–34. o.) részletesen megírtam ennek a kérészéletû
színpadnak a történetét.
3 1998-ban az OPAKFI Petzvál József-díjjal tüntetett ki.
4 Organisation Internationale des Scénographes,
Techniciens et Architectes de Théâtre.
5 Magyar Természettudományi Egyesületek Szö vet sé -
ge – az összes tudományos egyesület tevékenységét
ellenôrizte.
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Rómeó és Júlia makett (Budapesti Gyermekszínház Stúdiószínpada, 1983

Víziszínpad – Cselényi József díszlettervével



Az elôzô 2007-ben volt, így nem volt nehéz
számomra a felkészülés az útra, ez fôleg a cso-
magolásnál, a szállítóládák összeállításánál mu-
tatkozott meg.

A statisztika:
Az indulás szeptember 13., az érkezés de -

cember 17.
58 szálloda (ez azért kevesebb, mint a kint töl-

tött éjszakák száma, mert volt olyan szálloda,
ahol egynél több éjszakát töltöttünk)

73 elôadás
70 színház, illetve néhány MÛPA méretû kon-

certterem.
Az USA-színjátszási szokások eltérôek az eu-

rópaitól, itt nincsenek állandó társulatok, pro-
dukciók vannak, amelyekhez bérlik a színháza-

kat, szerzôdtetnek színészeket, mûszakot stb.
A mi elôadásainkon is alkalmi mûszak dolgo-
zott, kivéve a mûszaki vezetôt, fôvilágosítót,
hangmérnököt. Ez ezért nem okozott problé-
mát, mert a Columbia biztosított egy produk-
ciós menedzsert, Allison Helmst, aki nagyon

profi módon elôre mindent pontosan leegyez-
tettet az adott helyszín illetékes vezetôjével (ez
nem mindig a mûszaki vezetô volt). Így aztán
érkezésünkkor általában nem csak a technika
(hang, fény, színpad) volt megfelelôen elôké-
szítve, de az öltözôkben a törülközôk, a szín-
pad két oldalán a papír zsebkendôk is ott vol-
tak. A mi mûszakunk (1 hang, 1 fény, 2 szín-
pados, 2 öltöztetô) az elôadás kezdése elôtt 6
órával érkezett, ez az idô mindig elég volt ah-
hoz, hogy mire a tánckar megérkezett (3 órá-
val késôbb), már minden beállítás kész legyen.
A MÁNE „Hungarian Rhapsody” elôadása

technikailag egyszerûbb volt, mint az elôzô tur-
né mûsora, abban lógatott mozgatható díszle-
telemek, vetítés és bonyolultabb világítás volt.
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A hangosítás mindig neuralgikus része az
elô adásnak, más-más teremakusztikai adottsá-
gokkal, különbözô típusú hangtechnikai be-
rendezésekkel nagyon nehéz egyforma, meg-
felelô hangzást biztosítani. Jendrics Gábor kol-
légámnak (mûszaki vezetô, de elôzôleg han-
gosítással foglalkozott, foglalkozik) meséltem
az elôzô turné hangosítási gondjairól.
Nagyon okosan úgy döntött, hogy hozzuk

ki a saját digitális keverôpultunkat és a veze-
ték nélküli mikrofonjainkat, így sikerült nagy-
ságrendekkel jobb minôségû hangosítást
produkálni. Viszont nem könnyítette meg a
dolgát, hogy nemcsak a táncosok, már a ze-
nészek is olyan hangosan akarták hallani a ze-
nét, hogy a színpadi kontrollhang már a né-

zôknek is sok volt, így a nézôtér hangosításá-
ra már szinte nem is volt szükség. A kontroll-
hang viszont nem olyan minôségû, mint a
front.
Tanulva az elôzô turné világítási igényének

kielégíthetetlenségébôl, most egy megvalósít-
ható világítási terv készült. Ugyanis nem állt
rendelkezésre annyi idô, hogy be lehessen
programozni a jeleket. A világítás úgy lett ösz-
szeállítva, hogy csoporthúzók (subbok) hasz-
nálatával az elôadás világítása megoldható le-
gyen. Általában ETC-pultok különbözô korosz-
tályai voltak, elvétve néhány Strand Electric.

Számomra furcsának tûnt, hogy szinte sehol
nem találkoztunk LED-es lámpákkal (kivéve Ka-
nadát, ahol az ottawai Alonquin College
Commons Theare-ben Mac 700-as Martin
lámpák és ismeretlen gyártmányú LED-es derí-
tôk voltak), egyébként fôleg az ETC Source
Four típusúak a jellemzôek, de abból viszont
sok helyen „hegyek” álltak rendelkezésre.
Mozgófejes lámpákat is nagyon kevés (3 he-
lyen) használtak, igaz, ezek jó minôségû Vari-
Lite-ok voltak.
Több színházban újszerû horizontvilágítási

megoldással találkoztunk, tulajdonképpen
dupla horizontfüggönyt (operafóliát) alkal-
maztak egymástól 1-1,5 méterre, és a kettô
között elhelyezett hagyományos vonalizzós

horizontlámpákkal a hátsó függönyt világítot-
ták, és az onnan elôresugárzó fény világította
az elôtte levôt. Ez egy egyenletes homogén
hátteret eredményezett, természetesen nagy
fényerôveszteség mellett. Eldöntendô kérdés,
hogy melyik megoldás olcsóbb, egy horizont-
függöny megfelelô lámpákkal, vagy a két ope-
rafóliás verzió.

Színpadtechnika
Szinte mindenhol ellensúlyos kézi díszlethúzó-
kat használnak, sûrûn, 20-30 cm-enként be -
építve, a színpadszintrôl mûködtetve. Az alsó-

színpadi gépezetet a zenekari süllyedô mozga-
tása jelenti. Forgószínpaddal vagy fôszínpadi
süllyedôvel sehol nem találkoztunk.
A színpadpadló kialakítása elég váltakozó,

az OSB laptól a parkettáig, a hagyományos
collos deszkáig minden elôfordult. Mivel a
tánchoz mindenhol balettpadlót (itt a gyártó
cég neve után Marley-nek hívják) használ-
tunk, így a padlók változó kialakítása nem je-
lentett komolyabb problémát. Két helyszínen
nem tudtak balettszônyeget biztosítani, de a
kólás felmosás itt is segített. Az említett Mar-
ley lerakását a helyi kollégák mindenhol na-
gyon profi módon végzik, nem ártana itthon
is megtanítani, hogyan kell lerakni úgy, hogy
az gyûrôdésmentesen sima legyen. A lera-
gasztáshoz ötletes házi készítésû eszközt hasz-
nálnak.

Elôadáshelyszínek
Egyetemek színház- vagy koncerttermeiben
tartottuk sok elôadásunkat, és ezek voltak a
megfelelô helyszínek, nemcsak a jó technikai
adottságok és felszerelések miatt, hanem az
ott dolgozó mûszaki kollégák segítôkész hoz-
záállásának köszönhetôen is. Itt fôleg egyete-
misták végzik a munkát egy-egy idôsebb szak-
ember irányítása alatt. 
Jártunk olyan vallási közösség színházában

(Edmond Armstrong Auditorium), ahol öl-
tönyben, nyakkendôben dolgoztak a mûszaki
kollégák. A márvány és nemes faburkolatokat
külföldrôl vásárolták, a közönségforgalmi terek
és öltözôfolyosók falait híres festôk képei díszí-
tették. Így aztán magától értetôdô volt, hogy
az épületbe bepakolt ládáinkat miért burkolták
be védôpaplanokkal (nem a ládáink védelmé-
ben). De elôfordultak olyan színházak is, ahol
már repedeztek a falak, és a mûszaki személy-
zet átlagéletkora is 65 év felett volt (így érte-
lemszerûen nem kapkodták el a munkát). 
Több helyen a rengeteg (26 db) jelmezes lá-

Van ahol szekré� nyben tárolják a lámpákatA házi készítésû balettszônyeg ragasztó készülékA dupla horizontfüggönyös megoldás

A teher és személyszállító autóink



da elhelyezése okozott gondot, de a sokéves
tapasztalat, és elsôsorban a mûvészek alkal-
mazkodási készsége átsegített bennünket eze-
ken a nehézségeken is.
Találkoztunk érdekes színház-építészeti

megoldásokkal, ilyen volt a San Diego-i Copley
Symhony Hall, ahol egy múlt századi színház
és koncertterem köré egy modern építészeti ki-
alakítású Hilton Hotelt építettek, így az épület-
együttes harmonikusan illeszkedik San Diego
modern városképébe. 
New York államban az Albany-i Hart Theatre

Egg (tojás) épülete sem átlagos színházi
komplexum.  Az építkezés 1966-ban kezdô-
dött, és csak 12 évvel késôbb, 1978-ban feje-
zôdött be. Építészetileg a tojásforma példa
nélküli, messzirôl legalább annyira látszik szo-
bornak, mint épületnek. Bár úgy tûnik, hogy
egy síkon ül, de valójában a föld alá hat méter
mélyre leásott törzs tartja meg az egész épít-
ményt. A tojás formáját egy erôs vasbeton ge-
renda öv tartja, amit egybeöntöttek a tojás
héjával, ez továbbítja az épület súlyát a talpa-
zat felé, és biztosítja a szerkezet stabilitását. Az
épületben két színházterem található. A Lewis
A. Swyer 450 férôhelyes, kamarazenei koncer-
teknek, kabaréknak, multimédiás prezentáci-
óknak, egyéni elôadásoknak, többségében
oktató jellegû programoknak ad otthont. 982

fôs befogadóképességével a Kitty Carlisle Hart
színháztermet nagyobb produkciókhoz, musi-
calekhez, zenés táncos elôadásokhoz, koncer-
tekhez használják (ebben volt a mi elôadásunk
is). A tojást szinte egészen körbeöleli a közön-
ségforgalmi rész, amely úgy van kialakítva,
hogy ideális teret biztosít szemináriumoknak,
fogadásoknak, partiknak. Az épület görbe kül-
seje határozza meg a belsejét is, gyakorlatilag
nincsenek egyenes vonalak, éles sarkok. Ehe-
lyett a falak finoman görbülnek, és a mennye-
zettel „égi” hatást keltenek. A kiszolgálóhelyi-
ségek, az üzemi területek is úgy lettek kialakít-
va, hogy praktikusan mindkét színháztermet
ki tudják szolgálni. A nagyméretû teherlift el-
helyezése is lehetôvé teszi mindkét színpad ki-
szolgálását.
A philadelphiai Verzion Hall 2500 befogadó-

képességû koncertterme szintén egy épület-
együttest képez a Kimmel Center for  the Per-
forming Arts drámai színházzal. Ezt a közön-
ségforgalmi rész kialakításának építészeti meg-
oldása egy közös üvegtetôvel teszi leleménye-
sen ötletessé.
Az Alumni Hall Annapolisban USA egyik ten-

gerészeti katonai akadémiájának sportcsarno-
kát (kosárlabda) úgy tervezték és alakították ki,
hogy különbözô kulturális (színházi) progra-
mok megtartására is alkalmas legyen. Maga a

színpad mobil emelvényrendszerbôl állítható
össze tetszôleges nagyságban. A felsôgépezet
egy komplett színházi felsôgépezetet foglal
magában, díszlet, függöny és világítási tartók-
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A tojás belülrôl – a nagyterem

Az Egg (tojás) kívülrôl

Az Albany-i Hart Theatre Egg (tojás) hosszmetszete
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kal, ezért aztán nem kell riggelni minden egyes
színház jellegû elôadás esetén, mint általában
a hazai sportcsarnokainkban. Természetesen a
színpadi elemek szállítása is gépesített.
A rakodás, szállítás szinte mindenhol rámpa-

szinten történik, legtöbbször a szintkiegyenlí-
tés is gépesítve van, kis hazánkban ezen a té-
ren is van mit fejleszteni.

A clevelandi State Theatre színpadterének
kialakítása (átalakítása) sem mindennapi. A né-
zôtéri résznél egyszerûen levágták a régi szín-
padot az épületrôl, és egy korszerû, tágas szín-
padi részt alakítottak ki hátsó és oldalszínpad-
dal, valamint öltözôkkel és a mai korszerû üze-
meléshez szükséges mûhelyekkel, kiszolgáló-
egységekkel. 
Összegezve a tapasztalatokat, azért az USA-

ban sincs – hogy stílszerû legyek – kolbászból

a zsinórpadlás. A gazdasági gondok a színhá-
zakban is tapasztalhatóak, például a lecsökkent
nézôszámon, vagy a mûszaki személyzeti lét-
számleépítéseknél.
A három hónapos nagy sikerû turné – úgy

vélem – ismét megalapozta egy következô, ha-
sonló méretû USA–Kanada vendégszereplés le-
hetôségét.

Kiss István
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Cleveland State Theatre
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Szegeden kezdtem a pályámat, így rögtön bele
is kerültem a szabadtéri produkciókba. Mûsorra
tûzték 1959-ben a moszkvai balett elôadásában
A notre-dame-i toronyôrt. A szabadtérin sokáig
jellemzô volt, hogy a dóm kapurészénél állt egy
nagy, a templom építészeti vonalait követô
díszletbejárat. Erre az elôadásra a Notre-Dame
kapuját festettük meg rengeteg kis szobrocská-
val (csapatunkban a 80 éves Schwarczer Géza
díszletfestôvel, akitôl sok érdekességet hallhat-
tunk). Az elsô díszletes fôpróba délután 6-kor
kezdôdött, ám 6.15-kor jött egy óriási vihar, és
a teljes díszletet, úgy, ahogy volt, rádöntötte a
balettosokra, akik ijedtükben leugráltak a zene-
kari árokba, a díszletek meg szétszakadoztak…
Nekünk ez már nem volt munkaidô, így hát az
igazgatóságnak össze kellett szednie minket, hi-
szen szükség volt a díszletre. Még a rendôrség-
nek is kiadták, hogy ha felismerik a színházi
munkásokat, hozzák be ôket. De mivel szovjet
együttesrôl volt szó, kicsit eltúlozták a védelmet,
nyomozók járkáltak a környezô utcákon, s hiába
igyekeztünk, hogy az összetört díszleteket kija-
vítsuk, csak nehezen jutottunk be… A nagy fe-
lületû vászonfalakba belekapott a szél, zuhanás
közben valaminek nekiesve beszakadoztak.

A vásznat hátulról új vásznakkal ragasztva javí-
tották ki, mi, festôk meg elöl festettük újra,
egész éjjel dolgoztunk. Gyorsan kellett halad-
nunk azért is, mert kint voltunk, szabadtéren,
minden vizes volt, s arra sem volt már idô, hogy
rendesen megszáradjanak… 

Azért elkészültek idôben? 

Persze, de tényleg nagy kihívás volt… A magyar
díszletkultúrában jellemzôen sokszor nekünk
kellett kitalálni, milyen anyagokkal dolgozzunk,
mert nálunk nem volt olyan üzem, mint amivel
a németeknél vagy 30 évvel késôbb találkoz-
tam: egy hamburgi cég például a díszletek
anyagait, festékeket, ecseteket, szerszámokat
forgalmazta. Ott mások – vegyészek, techniku-
sok – találták ki, mivel lehet a színpadon jól és
gyorsan dolgozni. Én a szegedi nyomdában, a
könyvkötôknél találkoztam például olyan
anyaggal, amelyik gyorsan köt: a latex egy alko-
holos nyersgumi, amit ha fölkentem, pillanatok
alatt meg is száradt. Itt használtuk elôször. 

A régi ,,trükkökbôl” van még, amit ma
is használnak?

A magyar szcenikába nem tudott, és szerintem
ma se nagyon tud külföldrôl sok minden beszi-
várogni, mert drága… Amikor Szegedre kerül-
tem, 1957-ben, még enyvvel csináltunk min-
dent. Enyves festékekkel dolgoztunk, aminek
nagy hátránya a kellemetlen illatán túl, hogy
vízre az enyves ragasztások, felületek megda-
gadnak. Amikor tájra mentünk, nagy baj volt,
ha pl. a szállítókocsin megázott valami, mert ab-
ban a pillanatban a festék is megindult rajta,
meg a ragasztások is. A szobrok esetében régen
megcsinálták lécekbôl az alak tartómotívumait,
majd papírral kasírozták: tehát az enyvben eláz-
tatott papírokból „építgettünk”. Ezt oldotta
meg a nikecell, késôbb abból faragtuk a szobro-
kat. 

Késôbb Miskolcra került, biztosan akad-
tak ott is megoldásra váró helyzetek…

Például a Most mind együtt címû darab egy
pincehelyiségben próbáló amatôr fúvószene-
karról szólt. A színészek csak imitálták, hogy ját-
szanak, helyettük a zenekar a színpad hátsó ré-
szében, a díszletfal mögött szólt. Szlávik István
volt a tervezô. Csiszár Imre, a rendezô bejött
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DÍSZLETFESTÉS

Régen volt,
hogy is volt?
Kihívások a díszletfestô
életében

a díszletfestésben vannak egyszerû dol-
gok, de amikor artisztikus vagy mûvészi
igénnyel kell valamit megcsinálni, az
mindig kihívás – vallja veres attila, aki
pályafutásának több mint fél évszázada
alatt igen sok rendkívüli, izgalmas fel-
adattal találkozott. kértük, ezekrôl me-
séljen.
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hozzám: Meg kellene oldani, hogy a szuterén-
helyiségben nyers, lemeszelt téglafal legyen,
amin a zenekarnak át kell látnia anélkül, hogy a
közönség látná ôket. Az egész díszletet tüllfalból
csináltunk. Régi technikai dolog, hogy ha tüllre
festesz valamit, akkor, ha elölrôl világítod meg,
az látszik, ha mögötte világítasz, átlátszik. Ebbôl
kiindulva törtem a fejem, mert ha csak megfes-
tettem volna téglásra a tüllt, az nem lett volna
anyagszerû. Azt találtam ki, hogy nikecellbôl
vágtuk ki a téglákat, és néhol kihagyva ragasz-
tottuk fel azokat, a kihagyásokra pedig festettük
a téglamotívumot. A közönség nem tudta el-
képzelni, miért szól olyan jól a Blaskó Péter ve-
zényelte kamuzenekar.

Melyek voltak a legmonumentálisabb
kihívások? 

A Peer Gyntben 5 méter magas volt a szfinx,
amin játszott a színész is. Nikecellbôl készült: azt
tömbökben lehet venni, s keresztvágó fûrésszel
kellett megindítani. Külön kifaragtam a fejét, a
lábakat, a többit pedig a szögletes anyagokból
is össze lehetett rakni. Mobilnak kellett lennie,
szétszedhetônek… A Don Juanban megint ilyen
félig-meddig épített, nagyméretû szobrot kel-
lett készítenem, az még engem is meglepett a
végén... Pontosan nem tudtam, hogy a rende-
zô Csiszár Imre mit akar vele csinálni. Három
méter magas páncélos vitéz volt, integetett a fe-
jével, és egy pajzsot fogott maga elé. Ez a pajzs
tulajdonképpen a díszletraktár nagy vasajtaja
volt –, s kijött belôle egy kisgyerek…
A Beke Sándor rendezte Lorenzaccióban pe-

dig Bosch festményeibôl kellett összeállítani egy
nagy hátteret. Kassáról jött a tervezô, Ján Ha-
nák, aki fénymásolt képeken adta meg a fômo-

tívumot. Egy kalapos figurát kellett kiemelni, ki-
csit plasztikus hatással. 18 méter széles, hatal-
mas háttér volt gótikus díszletelemekkel, a
mûteremben nem fért el, az csak 12 métert en-
gedett. Nagy fegyelmet igényelt, fôképpen a
kollégáktól, mert ha nem úgy szedte fel a kárpi-
tos, vagy nem úgy feszítette vissza, a végered-
mény esetleg „elcsámpulhatott”. 

Melyik volt a legkedvesebb feladat?

Az 1983-as Rómeó és Júlia. A rendezô, Szikora
János találta ki a díszletet, de én voltam a lát-
ványtervezô az elképzelései alapján. A nagy, fes-
tett reneszánsz panorámaháttérhez Giotto-fest-
ményeket nézegettem, de magam terveztem,
és festettem meg. 

De nem csak díszleteket kellett feste-
nie…

A Mózesben kellett egy aranyborjú, hát kifarag-
tam, mire azt kérdezte Csiszár: No, és hogy fog-
juk ezt összetörni? Mondom: Nem szóltál, hogy
össze kell törni… Hát nem ismered a Bibliát,
nem tudod, hogy Mózes összetöri? Na, erre fel-
daraboltuk a borjút összeilleszthetô darabokra,
mert minden elôadásra nem lehetett újat csinál-
ni. Úgy raktuk össze, hogy könnyen leessen a fe-
je, a lábai letörjenek – vagy 15-20 részbôl állt,
ennyi kellett, hogy látványos legyen a jelenet.
Ám elôfordult, hogy amint vitte be a kellékes,
megbotlott egy kicsit, nekinyomta valaminek,
és szétesett a szobor. Ki kellett tehát találni,
hogy ennyire azért mégse legyen sérülékeny…
Ám máskor meg túl erôsen ragasztották össze, s
olyankor nagyon kellett dolgoznia Mózesnek,
hogy szétessen…

Munkásságát nyugodtan jellemezhetjük
a mûvészi jelzôvel – bár alkotásai nem
olyan szerencsések, mint mondjuk egy
festômûvésznek. Tényleg: maradt meg
valami, amit adandó alkalommal eset-
leg ki lehetne állítani? 

Maradhatott volna. A Csárdáskirálynôben, Szlá-
vik Pista díszletében pl. a miskolci nézôteret
hoztuk be az orfeumba: a páholyok kariatidáit
csináltuk meg. Azokat nem lehetett nikecellbôl
faragni. Lefotóztam a két ismétlôdô figurát,
agyagból megmintáztam, kiöntöttem a gipsz-
mintát, és lehetett sokszorosítani. Nagyon szé-
pek voltak, érdemes lett volna vigyázni rá – de
nem tették, sajnos tönkrementek. 

Mikita Gábor
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A Szcenográfusok, Színháztechnikusok és Szín-
házépítészek Nemzetközi Szervezete (OISTAT)
tavaly októberében Wales fôvárosában, Cardiff-
ban tartotta – a World Stage Design 2013 ren-
dezvényeivel egy idôben –  esedékes kongresz-
szusát. A kongresszuson – ahol megválasztot-
ták az új végrehajtó bizottságot – nagy vita ala-
kult ki a szervezet jövôjérôl. A szaksajtóban
megjelent írások számolnak be az OISTAT hely-
zetének gondjairól és a jövôbe mutató elképze-
lésekrôl.
Quo Vadis? címmel Hubert Eckart, a Német

Színháztechnikai Szövetség (DTHG) ügyveze-
tôje és a Német OISTAT Központ elnöke írta le
benyomásait:
„World Stage Design 2013 – csodálatos ren-

dezvény volt, különösen a fiatalok számára. A
mûvészet és kultúra nem igénylik a globalizáci-
ót, már önmagukban univerzálisak. Ezért külö-
nösen szerencsés, ha a fiatalok a mûvészetrôl
kicserélhetik gondolataikat. 
Pedig ez egy olyan világszintû szervezet dol-

ga lenne, mint amilyen az OISTAT. A közgyûlés
és a választások résztvevôjeként viszont kétsé-
geim támadtak, mert a szervezet mûködésével
kapcsolatban több kérdés is felmerül. Például:
az OISTAT közel 30 000 $-ral támogatta  az el-
múlt két évben a WSD megrendezését, ugyan-
annyival, mint amennyit a nem igazán mûkö-
dô Website és Digital Theatre Words projektek-
re költöttek. 
Alapvetô kérdések merülnek fel, hogy egyál-

talán mit tart feladatának a szervezet. Miért

nincs nemzetközi együttmûködés az ITI (Inter-
national Theatre Institute) és az OISTAT között?
Az UNESCO miért nem ismeri el az OISTAT-ot?
A régi, hierarchikus struktúrák változtatására
irányuló ötleteket miért nem támogatják?
A választások eredménye kétféle benyomást

keltett. Az egyetlen jelöltet, Reinhold Dabertót,
aki a szervezeti és tartalmi változásokat javasol-
ta, és a szövetség új székhelyének a keresését
kezdeményezte, nem választották meg. Ehe-
lyett a régi-új elnök ismét Tajvan és Kína mellett
teszi le voksát, mint akik szövetségesek és
szponzorok. Valamint a nôi kvóta szép és jó, de
tapasztalatlan jelöltekkel nem éppen a pozitív
változások irányába mutat.  
A vasfüggöny lerombolása után 20 évvel az

OISTAT mélyebb válságban van, mint valaha,
annak ellenére, hogy igenis léteznek a jövôbe
mutató elképzelések.”   
Perspektívák elemzését Karin Winkelsesser

végezte el írásában:
„A választásokkal, beszámolókkal és az elkö-

vetkezô négy évre szóló elképzelésekkel az OlS-
TAT-kongresszus sok kívánnivalót hagyott ma-
ga után. Sok kérdés merült fel azok számára,
akik a kongresszuson elôször vettek részt, és a
jövô fogja majd megmutatni, hogy a szövetség
meg tudja-e úgy változtatni a szervezetét, hogy
jobban eleget tegyen egy modern nemzetközi
szövetséggel szemben támasztott elvárások-
nak. 

Globálisan vagy regionálisan? A fôtitkárság
Tajvanra kerülése alapvetô változásokat ered-

ményezett. A tajvani kulturális minisztérium
2005 óta támogatja az OISTAT-ot, ezelôtt a
szövetség székhelye Hollandiában, ill. a kezde-
tekben Prágában volt. A tagdíjak önmagukban
nem fedezik a költségeket. Európai szempont-
ból természetesen kívánatos lenne 2015-tôl a
szervezet fôtitkárságát ismét Európában tudni,
de eddig még nincs jelentkezô. A Kínai Nép-
köztársaság egyre aktívabb a nemzetközi szín-
téren, Tajvannal szembeni politikai konfliktusá-
nak ellenére is. Így sok minden helyezôdött át
Ázsiába. Cardiffban összeállt egy csoport,
amely azon dolgozik, hogy a szövetség mûkö-
dése a jövôben erôsebben a regionális szem-
pontok mentén szervezôdjön. Ezeket a törekvé-
seket fel kellene karolni!

Új szelek a szervezetben? A választások meg-
mutatták, hogy igény van a változásra. A pro-
jektmunka varázsszóvá válhat. A célhoz kötött
szervezôdések jobban megfelelnek a kor kihívá-
sainak, mint a bizottsági munka a formális kor-
látokkal. Nagyon fontos, hogy minél több tag
számára nyíljon lehetôség az aktív részvételre. 
A PQ-hoz való történelmi kapcsolódás is úgy

tûnik, megtört. Az OISTAT nemzetközi súlyá-
nak növelését is szorgalmazni kell. Az új vezetô-
ségnek bôven lesz munkája!”

A Cardiffban megrendezett, ún. kis OISTAT-
kongresszus keretén belül az egyes bizottsá-
gok is megbeszéléseket tartottak. 
A Technikai Bizottság ülésén döntés szüle-

tett arról, hogy a 2017-es évre ismét meghir-
detik a Technikai Találmány Díjat, a TIP-et
(Technical Invention Prize), amihez 2016 ta-
vaszáig lehet pályázatokat beadni. Továbbá
döntöttek egy Szabványosítási Munkacso-
port (Standards Working Group) felállításá-
ról, amelynek célja különbözô országok szab-
ványainak és mûszaki elôírásainak az össze-
hasonlítása és harmonizációja. 
A Technikai és a Színháztörténet-kutatás

Bizottság közös munkacsoportja Theatre Ti-
meline Working Group, amely a szakterület
történetével foglalkozik. A Színháztörténeti
Munkabizottság a mûemléki védelem alatt
álló színházépületekre, a korabeli színpad-

technikai emlékekre koncentrál, az informá-
ciógyûjtést és azok megóvását tûzte zászlajá-
ra. Idôközben körvonalazódik már az EU által
is támogatott, az európai történelmi színhá-
zak útvonala projekt is. (www.visit-
theatres.org) A következô egyeztetésre 2015
júniusában Antwerpenben kerül sor. 
Az Építészeti Bizottság 2015-ben új pályá-

zatot akar kiírni TAC (Theatre Architecture
Competition) néven. A német küldöttek
meghívást adtak át az új, berlini Stage/Set/
Scenery szakkiállításra. 
A Szcenikusok Bizottsága heves viták köze-

pette új nevet választott: Performance De-
sign (Elôadás-tervezés) Bizottság. A névvál-
toztatást az indokolta, hogy az új bizottság a
szcenikusokon, díszlettervezôkön kívül a jel-
meztervezôket, világítás- és hangtervezôket
is magában foglalja. Ezek a szakterületek kü-

lönálló munkacsoportokat alkotnak. (Cos -
tume Design Group / Sound Design Group /
Lighting Design Group). 
Az Oktatási Bizottság az asszisztensek és

egyetemi/fôiskolai hallgatók csereprogram-
ját támogatja. Szervezi a diákok részvételét a
Prágai Quadriennale 2015. díszlettervezô se-
regszemlén, annak ellenére, hogy a PQ-n az
OISTAT hivatalosan már nem vesz részt!
A Jelmez Munkabizottság is a PQ 2015

rendezvényen való részvétel mellett foglalt
állást. A történelmi jelmezek témájához kap-
csolódóan pedig egy új honlapot mutattak
be: http://fadma.uconn.edu. 
Az egyes bizottságok idei üléseinek dátu-

mai a http://msztsz.hu/hu/oistat-hirek-ese-
menyek/ honlapon találhatók meg.

– szji –
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OISTAT-HÍREK

az oistat-kongresszus visszhangja

oistat-bizottsági ülések



Pár hete elindult a találgatás a világ hang-
technikai fórumain arról, mi lehet a QSC új-
donsága, melyet ekkora titok övez. Legtöb-
ben egy új erôsítôre, vagy egy új aktív hang-
sugárzóra voksoltak. Ám a NAMM Show-n a
QSC nagy meglepetést okozott! Bár voltak
páran, akik közel jártak az igazsághoz, hiszen
a technológia a Q-Sys hálózati rendszer alap-
ján rendelkezésre állt, már „csak” egy digitá-
lis keverô formájába kellett átültetni. Nézzük,
mit tud a TouchMix.
Nem csoda, hogy az idei NAMM Show-n

óriási volt az érdeklôdés a TouchMix iránt,
hiszen egy olyan eszközrôl van szó, amely
rendkívül széles réteg számára kínál remek
megoldást. A bemutatók megállás nélkül,
gyakorlatilag nonstop zajlottak a QSC stand-
ján. A TouchMix egy rendkívül kompakt digi-
tális mixer, melynek használatához nincs
szükség külön iPad-re, ettôl függetlenül ve-
zérelhetô vele, így könnyítve meg esetlege-
sen a színpadról való beállítást távvezérlés
segítségével. A csomag tartalmaz egy Wi-Fi
adaptert, melyet csatlakoztathatunk a
TouchMix egyik USB portjához, így jön létre
a külsô kapcsolat.
A QSC ezt a vadonatúj eszközt olyan zené-

szeknek, produkciós és élô -
hangosítással foglalkozó
szakembereknek tervezte,
akiknek egy „nagy keverô-
pult” képességeire van szük-
ségük kompakt méretben és könnyen kezel-
hetô formában, mindez megfizethetô áron.
A TouchMix olyan szintû teljesítményt és
funkcionalitást kínál, mely a legtöbb szakem-
ber igényét kielégíti, ám emellett számos
szolgáltatást nyújt a kevésbé tapasztalt fel-
használóknak is a gyors és minôségi ered-
mény eléréséhez.
Párhuzamot vonva a modern fényképezô-

gépekkel, megtalálható minden olyan fejlett
funkció, melyre a hasonlat szerint egy profi

fotós számára szükség lehet, de egy kezdô
felhasználó is a legoptimálisabb eredményt
érheti el. A TouchMix-8 12 darab, a Touch-
Mix-16 20 darab bemeneti csatornával ren-
delkezik, emellett a felhasználó választhat a
„haladó”, vagy az „egyszerû” kezelési mó-
dok közül, ahol az elôbbinél minden para-
méter, az utóbbinál csak a legfontosabb ke-
zelôszervek érhetôek el. Az „egyszerû” mód-
dal könnyen és egyszerûen érhetünk el fan-
tasztikus eredményt, hasonlóan a fényképe-
zôgépek „auto” funkciójához. A „haladó”
móddal a keverô minden funkcióját és para-
méterét az ellenôrzésünk alatt tarthatjuk,
míg a „varázsló” az elôre beállított, kifejezet-
ten élôhangosításra optimalizált értékekkel
segíti a felhasználót. A grafikus kezelôfelület
egy színes érintôképernyô segítségével jele-
nik meg, mely gyors és intuitív irányítást tesz
lehetôvé.
A QSC.hu Facebook oldalán folyamatosan

új információk jelennek meg a TouchMixrôl!

TECHNIKAI ÚJDONSÁGOK

Qsc touchmix



A nyolcvanöt százalékos európai uniós pályá-
zati támogatás mellett mintegy huszonötmillió
forintból összesen 117 darab napelem került
az épületre. A közel 30 kWp összteljesítményû
napelemtelep éves szinten várhatóan 30 MWh
villamos energia elôállítására lesz képes. 
A beruházás egy hosszú távra megfogal-

mazott energiahatékonysági stratégia
egyik lépéseként valósult meg, melyet ko-
rábbi lépésekben már megelôzött a nyílás -
zárók felújítása és szigetelésük cseréje, vala-
mint a folyamatosan zajló átállás az ener-
giatakarékos LED-es izzókra és reflektorok-
ra. A rendelkezésre álló anyagi erôforrások
és pályázati lehetôségek segítségével a kö-
vetkezô tervezett lépések egyike a modern,
a jelenleginél lényegesen magasabb hatás-
fokkal üzemelô, kondenzációs elven mûkö-
dô kazánok cseréje mind a Vígszínházban,

mindpedig kamaraszínházában, a Pesti
Szín  házban. 
A beruházás elôkészítése során megvizsgál-

tuk, van-e bármilyen akadálya annak, hogy a
tetô egyes területeit hasznosítsuk anélkül,
hogy az épület értékei sérülnének. Állásfogla-
lást kértünk a Fôvárosi Önkormányzat Város-
építési Fôosztályától, a XIII. kerületi önkor-
mányzat fôépítészétôl, valamint a Kulturális
Örökségvédelmi Hivataltól. Mivel a Vígszín-
ház épülete nem áll mûemléki védettség
alatt, és a tetô olyan területeit terveztük hasz-
nosítani, amelyek az utcáról nem láthatóak,
ezért a zöldenergiás beruházáshoz megkap-
tunk minden támogatást, beleértve a fôváro-
si közgyûlés tulajdonosi hozzájárulását is. 
A feladat tervezésére Siklós Mária építészt

kértük fel, segítségével több szempontrend-
szer alapján vizsgáltuk, hogyan valósítható
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a vígszínház sikerrel pályázott megújuló
energia alapú energiatermelési rendszer
megvalósítására az Új széchenyi terv
keretében. a projekt eredményeként a
vígszínház épületének tetôszerkezetére
napelemes rendszert telepítettünk,
melynek köszönhetôen a vígszínház
megújuló energiával váltja ki és egyúttal
jelentôs mértékben csökkenti villamos-
energia-felhasználását.

Megújuló energia
a Vígszínházban

A napelemtelep által termelt áram 2013. szeptember
hónapban, napi bontásban



meg optimálisan a beruházás. Figyelembe
véve az épület tájolását és a tetôn mûködô
egyéb gépészeti berendezések helyét, a felsô
manzárdtetôs rész és annak meghosszabbí-
tása lett az optimális helyszín a napelemek
felszerelésére. Tekintettel arra, hogy a Víg-
színház épülete nagyjából egyemeletnyivel

alacsonyabb a környezô épületeknél, ezért az
esetleges késôbbi viták megelôzése érdeké-
ben modelleztük a napfény visszatükrözôdé-
si irányát, mely megnyugtató eredményeket
hozott. 
A közbeszerzésben kiírt pályázatot az EH-

SZER Kft. nyerte, a kivitelezô az épületen
végzett munkálatokat és szakmai megoldá-
sokat nagy figyelemmel hajtotta végre. A be-
ruházás keretében 2013. augusztus végére

megvalósult a 30 kWp összteljesítményû
napelemtelep-rendszer, kiegészülve tûzvé-
delmi lekapcsolhatósággal, AC oldali túlfe-
szültség-védelemmel ellátott elosztószek-
rénnyel és ad-vesz fogyasztásmérô óra tele-
pítésével. A napenergia segítségével elôállí-
tott villamos energia az épület magas „üres-

járati” energiaigényét képes fedezni, így
nincs szükség hálózati visszatáplálásra. 
A napelemes HMKE-rendszer paraméterei:
Teljesítmény: 29 250 Wp 
Napelemek: 117 db Jüllich Glass 250 Wp

monokristályos modul
Dôlésszög: 30° az alsó tetôn, 22,5° a felsô

manzárdtetôn
Tájolás: D-DNY 26°
Inverterek: 3 db Fronius IG Plus 120-V3, 10 kW

Napelem alumínium tartószerkezete:
Schletter gyártmányú erôsített napelemtar-
tósín-rendszer.
Élesben is jól vizsgázott a rendszer: a szep-

temberi üzembe helyezés óta még a meg-
szokotthoz képest is gyakoribb kora ôszi
esôs, borús napok ellenére is több mint
7 MWh energiát termeltek a napelemek,
amely egy átlagos családi ház 3 évi energia-
fogyasztásának felel meg. 
Mivel az elôadások lebonyolításához és a

közönség minél magasabb színvonalú kiszol-
gálásához komoly technikai háttérre, eszkö-
zökre, fényforrásra van szükség, és a készülé-
kek mûködése jelentôs áramfelvétellel bír, a
napelemek által elôállított energiamennyiség
az épület összfogyasztásának töredéke, még-
is ennek a beruházásnak köszönhetôen jelen-
tôsen javult az épület energiahatékonysága. 
A rendszernek van egy közvetett energia-

takarékossági hatása is. A varroda fölé telepí-
tett napelemtáblák árnyékoló hatása kedve-
zôen hat az 1994-es rekonstrukciókor alulter-
vezett, hûtést igénylô varrodai helyiségek
hômérsékletére, ahová korábban kiegészítô
hûtôberendezéseket is kellett telepíteni a
munkakörülmények javítása érdekében.
A fejlesztés célja volt a környezetünket ke-

vésbé terhelô, megújuló energia alapú ener-
giatermelés elterjesztése, a megújuló energia-
forrásokon alapuló villamos energia szerepé-
nek növelése, és ezen keresztül a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése, valamint az energia-
költségek csökkentése. A célok megvalósításá-
val a Vígszínház ezen a területen élen kíván jár-
ni, és példát mutat a honi színjátszó életben. 

Illyés Ákos
fômérnök, Vígszínház
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A budapesti Nemzeti Színházba felszerelt
fényszabályozó berendezés üzembe helyezé-
se és néhány hónapi üzem után azonnal
megindultak a kutatási és fejlesztési munkák
egy teljesen elektronikus vezérlésû típus ki-
dolgozására. 
A cél az volt, hogy az egyedi elôbeállító-

kon, ill. szabályozókon és néhány nyomó-
gombon, kapcsolón kívül más mozgó – tehát
kopásnak kitett – alkatrészt ne tartalmazzon.
Ugyanakkor alkalmas legyen a továbbfejlesz-
tés során fényérték-programtárolóval való
üzemeltetésre is. 
Az elsô elektronikus vezérlésû, 24 áramkö-

rös kísérleti berendezés 1969-ben készült el
(9. ábra). A következô évben fejlesztettük ki a
48, a 120, a 140, és a 180 áramkörös válto-
zatokat is (l0., 11. ábra). Ezek a típusok már
korszerû, szilíciumtranzisztorokkal, diódák-
kal, és fémréteg-ellenállásokkal készült
nyomtatott áramkörû panelokból épültek fel,
aranyozott érintkezôjû csatlakozókkal. 
Ez az elektronikus vezérlésû színpadi fény-

szabályozó berendezés a következô fô szol-
gáltatásokat tartalmazta: áramkörönként két
egyedi fényérték-elôbeállítást. Elôbeállító
mezônként három (A, B es O) csoportválasz-
tási lehetôséget, és három csoport és egy ge-
nerál szabályozást. A csoportok és elôbeállító
mezôk között arányos és nem arányos áttéré-
si lehetôséget. Generál és csoportelsötétítési
lehetôséget, valamint az elôbeállító mezôk
közötti automatikus átszabályozást. 
A fentieken kívül még sok egyéb szolgálta-

tás is be van építve, melyeknek nagy része a
fényszabályozástól független funkciókat lát el
(pl. hangtechnikai egységek, hálózati vissza-
jelzések; különféle világításkapcsolók stb.). 

Az összes fényszabályozás-technikai funk-
ció elôkészítése és végrehajtása a vezérlôasz-
talon belül valósul meg. Innen csatlakozókon
keresztül már csak a kész – kis belsô ellenál-
lású és zavarérzéketlen – vezérlôfeszültség
megy a tirisztoros teljesítményszabályozók-
hoz, analóg jel formájában. Ebbôl követke-
zik, hogy a teljesítményszabályozó egysége-
ket bárhol és bármilyen szervezésben el lehet
helyezni. 
Ehhez a típushoz a tirisztoros szabályozó-

egységek is korszerûsítve lettek. Kisméretû és
kis súlyú, könnyen kezelhetô, fiókos, csatla-
kozáskivitelûek az egységek. Ezek üzem köz-
ben is cserélhetôk (12. ábra). Három, külön-
bözô teljesítményû tirisztoros szabályozó-

egység készült: 2 kW, 5 kW, és 10 kW maxi-
mális terhelésre. 
Az egységekben a szabályozást két antipa-

ralel kapcsolású tirisztor végzi, amit tranzisz-
torizált áramkör vezérel (13. ábra). A tran-
zisztoros áramkör folyamatosan úgy vezérli a
két tirisztor begyújtásának idôpillanatát,
hogy a szabályozóegység kimenetén min-
denkor egyenáramú, komponens nélküli vál-
tófeszültség van, melynek fáziskimetszése
0–180° között szabályozható. Ebbôl követke-
zik, hogy ezek a tirisztoros egységek transz-
formátor közbeiktatásával kis feszültségû
lámpák mûködtetésére, valamint fénycsövek
fényáram-szabályozására is alkalmasak. 
A vezérlôasztalon több egymásután követ-

kezô fényváltozást lehet beállítani. A beállítás
úgy történik, hogy a mûködtetni kívánt
áramkörök egyedi szabályozóit (14. ábra I.
H1... I. Hn elôbeállítóit) a kívánt fényértékre
állítjuk be, majd az áramköröket megfelelô
csoportokba (I. A., I. B., I. O.) osztjuk, illetve
választjuk. A null alapcsoportra (I. O): kivá-
lasztott, elôre beállított fényeffektust úgy
tudjuk létrehozni, hogy a null csoportszabá-
lyozót (I. HO) a kívánt ütemnek megfelelôen
felszabályozzuk. Ezáltal az ebbe a csoportba
választott áramkörök egyedi szabályozóin
beállított feszültségszintek az eddig lezárt ka-
puáramkörökön keresztül a tirisztoros szabá-
lyozóegységekbe jutnak, melyek a kívánt
fényértékekre gerjesztik a fényforrásokat. Az
A vagy B csoportra kiválasztott fényhatást az
A csoport (I. A) vagy B csoport (I. B) szabá-
lyozóival hozzuk létre. Miközben az egyes
mezôn (I. H1… I. Hn) beállított áramkörök
mûködnek, a kettes mezôn (II. H1… II. Hn)
be lehet állítani a következô fényeffektuso-
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A MAGYAR SZÍNPADVILÁGÍTÁS TÖRTÉNETÉBÔL

Színházi fényszabályozó
berendezések fejlesztése
az EIVRT Konvertagyárában1

a cikk az eivrt konvertagyár által készített színpadi fényszabályozó berendezések fejlôdését, valamint fôbb mûszaki jellemzôit
tárgyalja. az elsô részben a fejlesztés kezdeti stádiumait ismertette a cikk egészen a transzduktoros teljesítményszabályozókig.
a második rész az 1968 utáni idôszakban kifejlesztett, teljesen elektronikus vezérlésû, integrált áramkör felépítésû tirisztoros
fényszabályozó berendezésekkel foglalkozik.

2. rész

1 A Kép és Hangtechnika 1973. augusztus XIX. évf. 4. számában megjelent cikket korrekturázva és színes fotókkal kiegészítve – terjedelmi okok miatt – két részben közöljük.

9. ábra. 24 áramkörös két elôbeállítós, elektronikus
vezérlôasztal 



kat. Ha két fényváltozás között az áttérést
úgy végezzük, hogy az egyik fényállapot ge-
nerál, illetve csoportszabályozóját fel, a mási-
két pedig ugyanakkor azonos sebességgel le-
szabályozzuk, akkor az áttérés arányosan tör-
ténik (15. ábra).
A vezérlôasztalba be van építve két olyan

áramkör is, mely lehetôvé teszi, hogy a két
elôválasztó mezô közötti átszabályozást au-
tomatikusan végezzük el. Az automatika át-
szabályozási ideje 2–600 mp között állítható
be. 
Ez a színpadi fényszabályozó típus már tel-

jes mértékben kielégítette a kézi elôbeállítású
és kezelésû berendezésekkel szemben tá-
masztott követelményeket. Ennek ellenére a

továbbfejlesztés folytatódott, melyet elsôsor-
ban gyártási és gazdaságossági szempontok
indokoltak. 

A gyártás folyamatosságát, szériaszerû
gyárthatóságát megnehezítette, hogy szinte
minden berendezéshez egy új, egyedi jellegû
vezérlôasztalt kellett készíteni. Ennek egye-
nes következménye volt, hogy csak jól kép-
zett, nagy órabérû mûszerészek aránytalanul
nagy normaóra-ráfordítással tudták készíteni
(szinte minden vezérlôasztal más dokumen-
tációt, valamint új gyártási és szerelési szer-
vezést igényelt, természetesen mindig újabb
hibalehetôségekkel). Ugyanakkor a nagy mé-
retek üzemen belüli szállítási, hozzáférhetô-
ségi és végellenôrzési, valamint a helyszínen
telepítési gondokat eredményeztek (a szûk
folyosókon, lépcsôkön, kis ajtónyílásokon va-
ló szállítás sérüléseket okozott, több esetben
csak falbontással lehetett a helyére beállíta-
ni). 
A fejlesztés elsôsorban arra irányult, hogy

a vezérlôasztalokat egységes modulokból le-
hessen felépíteni. Ennek érdekében egy
olyan központi vezérlômodul lett kialakítva,
mely – 30-tól 240 áramkörig – bármilyen
áramkörszámú vezérlôasztal kiszolgálására
alkalmas. 
Egy olyan elôbeállító modult is kifejlesz-

tettünk, amely 30 szabályozott áramkör ve-
zérléséhez szükséges 60 db egyedi elôbeál-
lító szabályozót tartalmaz, két elôválasztó
mezôre bontva, az összes segédáramkörök-
kel együtt. Ezekbôl az egységes modulok-
ból bármilyen áramkörszámú berendezés
összeépíthetô (16. ábra), a késôbbi igé-
nyeknek megfelelôen bôvíthetô vagy meg-
bontható. 
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11. ábra. FV 120/A áramkörös két elôbeállítós, elektroni-
kus vezérlôasztal (Madách Színház, 1977)

12a. ábra. Tirisztoros szekrények 48 áramkör részére 12b. ábra Tirisztoros fiók

10. ábra. 120 áramkörös két elôbeállítós, elektronikus vezérlôasztal (Budapest Sportcsarnok 1982)

13. ábra. Tirisztoros teljesítményszabályozó elvi kapcsolása 

�



A gyártás és az ellenôrzés összevonható,
valamint szalagszerûen szériában végezhe-
tô, akár jól irányított betanított dolgozókkal
is. Könnyen szállíthatók és telepíthetôk.
A helyi lehetôségeknek megfelelôen telepí-
tésnél az elrendezés variálható. Az áramkör-
igény elôzetes ismerete nélkül raktárra is
gyártható, és így gyors szállítások is eszkö-
zölhetôk. 
A modulosítással egy idôben az áramkörök

felépítése is megváltozott, mert a diszkrét
áramkörû elemek TTL-rendszerû integrált
áramkörökkel lettek kiváltva. Ez a módosítás
a berendezés szolgáltatásait nem csökkentet-
te, sôt a lassítóautomatika mûködtetési lehe-
tôségét kiterjesztette a csoportszabályozókra
is. Ugyanakkor a berendezés megbízhatósá-

ga nagymértékben megnövekedett, a gyár-
tás és elektromos bemérés még tovább egy-
szerûsödött, valamint a gyártási költségek
csökkentek. 
Ezekbôl az elektronikus vezérlésû színpadi

fényszabályozókból az elmúlt három évben
15 berendezést hazai és 12 berendezést kül-
földi színházba, valamint mûvelôdési házba
majdnem kétezer áramkörrel szállítottunk.
A kézi elôbeállítású és kezelésû fényszabá-

lyozó berendezések továbbfejlesztése jelen-
leg lelassult, s csak kis részáramkörökre korlá-
tozódik.
Ezzel szemben igen nagy ütemben folyik a

fényérték programtárolóval vezérelt színpadi
fényszabályozó berendezés fejlesztése, vala-
mint a tirisztoros teljesítményszabályozó
egységek és kiegészítô berendezések kor-
szerûsítése és egyszerûsítése. 
Azonban a jelenlegi és távlati fejlesztés

eredményei és céljai már a cikk keretein kívül
esnek, amelyeknek ismertetésére egy késôb-
bi számban kerülhet sor. 

Tóth Miklós
fényszabályozó fejlesztési csoport vezetôje 

Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.
Konvertagyára
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14. ábra. Elektronikus vezérlôasztal rendszertechnikai kapcsolása

15a. ábra. Arányos átszabályozás 25%-ról 75%-ra

15b. ábra. A vezérlôpult központi modulja

16. ábra. FB 180/A áramkörös modul felépítésû, elektronikus vezérlôasztal (Vígszínház, 1976)
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Tavaly a magyar dráma napjára idôzítve je-
lent meg a Nemzeti Színház mûvészeti folyó-
iratának, a Szcenáriumnak elsô száma. Az új
folyóirat évente kilenc alkalommal, a színhá-
zi évadhoz igazodva szeptembertôl májusig
jelenik meg. A százoldalas, B5 formátumú ki-
advány felelôs szerkesztôje Szász Zsolt
bábmûvész, dramaturg, rendezô. A kiadó
szándéka szerint a lap a színházcsinálók fóru-
ma, akik a drámák megszületésétôl az elô -
adás létrejöttéig tartó alkotófolyamatot
elemzik.  Ára: 570 Ft

A Nemzeti Színház egy másik, ingyenes kiad-
ványt, a teátrum mûködését, az elôadások
születését követô, Nemzeti elnevezésû maga-
zint is útjára indított. Az A4-es méretû, 60 ol-
dalas magazin fôszerkesztôje Kornya István.
A nézôk érdeklôdését felkeltô, a darabokkal
kapcsolatos, színes  háttér-információkat, gya-
korlati tájékoztatókat nyújtó lap azt szolgálja,
hogy a színházba járók – beavatottságuk foly-
tán – szorosabban kötôdjenek a színházhoz. 
A Nemzeti magazin elôadásokat népszerûsí-

tô, könnyedebb hangvételû cikkeket, a Szce-

nárium pedig elmélyül-
tebb olva-
sást igény-
lô, hosz-
szabb terje-
delmû íráso-
kat közöl, an-
gol nyelvû is-
mertetôkkel. A
lap költségeit a Nemzeti Színház saját büdzsé-
jébôl teremti elô.

Forrás: MTI
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ÚJ FOLYÓIRATOK

KÖZBESZERZÉS GÖRBE TÜKRE

a nemzeti új folyóiratot
és magazint ad ki 

Fénypult 
– 64 submaster 

+ TÁVIRÁNYÍTÓ
 16

vagy 64 Submas
ter modellek 

– Unlimited Sub
master Pages

– Két DMX port
 1024 kimenette

l

– Integrált Mozg
ó fény, integrált

 trackball,

és a 4. forgó jela
dó kerék

– Merevlemez a
 show fájlok táro

lására

– USB kulcs küls
ô show-fájlok tá

rolásához

– Strand ShowN
et szabvány min

den rendszer, tö
bb mint 18 000

DMX kimenetek
 

– Microsoft Win
dows operációs 

rendszer

– Nagy felbontá
sú grafikus kezel

ôfelület egér

– Korlátlan dákó
, csoportok, ten

geralattjárók

és hatások egy s
how-

– Hálózat támog
atja a széles körû

 Ethernet

protokollok bele
értve ShowNet, 

streaming ACN,

ArtNet, út és szí
n kinetikája háló

zatok

– PaletteOS Univ
ersal Attribútum

 vezérlés –

Automatikus vilá
gítás irányítani a

z intelligens

lámpatest könyv
tár

– Akár 26 rész je
lzések

– Tracking, Cue 
Only vagy a táro

lt üzem

– Alacsony profi
lú „easy touch” 

nyomógombokk
al

– Fény Palette-st
yle kódoló kerék

– Támogatás két
 videokijelzôk (to

uchscreen

opcionális)

– Vezetékes és v
ezeték nélküli tá

voli fókusz

beállítások

– A Windows-sz
erkesztô

– Elérhetô akár 3
000 csatorna

– Osztott memó
ria lejátszás

– 25 gomb Arra
y for Group / ra

klap kiválasztása

– Korlátlan hatá
sok lejátszás

– Vision.net vezé
rlô interfész

zökkenômentes 
interfész között

– Szórakozás és 
Építészeti ellenô

rzés + távoli

Törvényszolgák és a fénypult
A közbeszerzések színes világának egyik humoros (?) példája: egy színpadvilágítási fénypult beszerzésére kiírt pályázat – figyelemre méltó –
mûszaki követelményei. A pályázók ezekre feltett kérdései azt mutatják, hogy ôk „vették a lapot”, de a válaszoktól sem lettek okosabbak.

„64 submaster + TÁVIRÁNYÍTÓ 16 vagy 64 Submaster mo-dellek” kérnénk pontosítani ezt a megfogalmazást. Tehát 16fizikai vagy 64 fizikai vagy lapozható akárhány submaster?Válasz: 64.

„25 gomb Array for Group / raklap kiválasztása” A 25 gomb érthe-tô, de a többi arra utal, hogy ezek a gombok egy csoportba legye-nek, vagy valami köze van a raklaphoz?Válasz: 25 csoportot el lehet érni, melyeket elôre szerkesztettünk.

Mi az elvárás az építészeti ellenôrzés esetén?
Válasz: Fénypult beépítése elôtt Tervezôvel
egyeztetni szükséges.

„Integrált mozg
ó fény,” Ezt hogy kell értelmezni?

A pultban van egy fény, ami mozog?

Válasz: Intellige
ns lámpavezérlé

st is tud elôre el
-

mentett típusok
kal illetve bôvíth

etô.

„Szórakozás és Építészeti ellenôrzés” A fénypult szoftver-
be integrált szórakoztató elemet kell ide ajánlani pl. mé-
dia lejátszó, vagy pasziánsz?
Válasz: Elôre programozott elemeket tartalmaz.

„Korlátlan dákó, csoportok, tengeralattjárók és hatások egy
show” Szakmai szempontból a „dákó” csak lámpaállításra
használható botként lehet indokolható. Kérném a tengeralatt-
járók merülési mélységének megadását, továbbá, hogy támadó
vagy védekezési célból kell a pályázatba költségelni.
Válasz: Kérjük figyelmen kívül hagyni a nem releváns kifeje-
zéseket.

„Akár 26 rész jelzése
k” Ez a megfogalmazás mire utal?

Válasz: A kijelzôre. „Vezetékes és vezeték nélküli távoli fókusz beál-lítások” Ez távirányítóra utal? Hány méteres le-gyen a vezetékes "távirányító" kábele? Mit kelltudni kontrollálni a távirányítóknak?Válasz: Ios, Android vezérlés + wifi-s illetve há-lózati elérés.

„A Windows-szerkesztô” Ez mit kell hogy szerkesszen?

Az operációs rendszert, vagy valami mást?

Válasz: Windows vagy Ios-ban is szerke
szthetô legyen a

program, ne csak magán a fénypulton.



Walter Gerriets 85 éves korában
hunyt el otthonában. A westfá-
liai Münsterben született. A kisfiú -
val a szülôk 1929-ben kivándo-
roltak Rigába, ahol édesapja egy
gyapjúszövô üzemet épített fel.
Walter ott járt iskolába, és meg-
tanult németül és lettül. 13 éves
volt, amikor kitört a háború, és
miután az oroszok bevonultak
Rigába, szüleivel el kellett hagy-
nia Lettországot. Elôször szállo-
dában éltek, majd Lengyelor-
szágba, Lodz városába deportál-
ták ôket. Lodz ekkor nagy szövô-
ipari centrum volt. Édesapja itt
elvállalta egy elhagyott gyár ve-
zetését, Walter pedig a német
gimnáziumba járt. 16. születés-
napján behívót kapott, a légvé-
delmi tüzérséghez került. Egy
idôsebb bajtársa – aki tudta,
hogy a háborút nem lehet meg-
nyerni – a dezertálást javasolta,
amit Walter meg is fogadott.
Egészen Delitschig gyalogolt,
ahol találkozott szüleivel. 
A háború után a család Freiburgba – édes-

anya szülôvárosába – költözött, ahol 1946
áprilisában édesapja textil-nagykereskedést
nyitott. Lényegében a menekülttáborokba
szállították a legszükségesebb anyagokat.
Walter Freiburgban érettségizett, és a frei-

burgi és baseli egyetemeken közgazdaság-
tant hallgatott. Az egyetem mellett segített
apjának a Gerriets-cégben. Az akkori fôpol-
gármester megbízta Hans Gerrietset a bom-
bázásokban lerombolt freiburgi egyetemi kli-
nika újjáépítésével. Ezt a szintén romos váro-
si színház újjáépítése követte. Ekkor találko-
zott Walter Gerriets elôször azzal, hogy mi is
történik a színházi kulisszák mögött, és mire
van a színpadon szükség. Ez nagyon érdekel-
te, alapítottak a cégen belül egy olyan rész-
leget, amely a színházak számára állított elô
speciális termékeket. Walter foglalkozott az
értékesítéssel, apja szárnyai alatt fiatal vállal-
kozó lett. 10 év alatt minden német színhá-
zat felkeresett, és a színházak igényeinek
megfelelô termékpalettát állított össze. Ezál-
tal a Gerriets-cég Németország vezetô szín-
házi beszállítójává vált.
1956-ban Walter Gerriets megnôsült.

1959-ben megszületett lányuk, Katharina,
két évvel késôbb fiuk, Hannes. Ugyaneb-
ben az évben meghalt az édesapja, és
1961-ben Walter Gerriets átvette a cég ve-
zetését. 
A cég gyorsan nôtt, így 1970-ben úgy

döntött, hogy az akkor kb. 20 munkatársat
foglalkoztató vállalat központját Umkirchbe,
egy új épületbe költözteti. Az elsô színházi
függönyöket még Freiburgban konfekcionál-
ták. Mivel a színházi függönyök és körhori-
zontok gyártása helyigényes mûvelet, 1992-
ben egy nagy gyárat épített Volgelsheimban,
a szomszédos Elzász vidéken, ahol a gyárhoz
speciális gyártósorok, varrómûhely és egy fó-
liahegesztô mûhely is létesült. Idôközben
már 180 alkalmazottal mûködtek Umkirch-
ben és Franciaországban.
Amikor Elke Läuger lépett be a céghez

1966-ban, a színpadi részleg még csak kette-
jükbôl és két tanulóból állt. Mindketten kö-
zös gyermeküknek tekintették a céget. Elke
és Walter 2006-ban Umkirchben házasodott
össze.
Walter Gerriets hozzáértô vezetésével az

évek során a cég terjeszkedett, képviseletei

lettek az USA-ban, Londonban,
Bécsben, Franciaországban,
Spanyolországban, Olaszország-
ban, Görögországban, Hollandi-
ában. 
Walter Gerriets keményen

dolgozott azon, hogy a színhá-
zi igényeket kellô fantáziával ki-
elégítse. Programját egyre fej-
lesztette, és a színpadi technika
specialistájává és világszerte pi-
acvezetôvé vált. Az átfogó vá-
laszték részei a vetítôfóliák, ho-
rizontszövetek, dekoranyagok,
színpadi velúrok, tüllök, tánc-
padlók, hálók, effektanyagok,
törhetô üvegek, sínrendszerek,
ponthúzók, traverzek és színpa-
di pódiumok. Színpadnyílások
díszfüggönyei – ezek voltak
Walter Gerriets kiemelt termé-
kei. A függönyök gyártása kü-
lönleges mûvészi kézügyessé-
get igényel, azok szállítása a vi-
lág különbözô színházaiba pe-
dig logisztikai kihívás. Amikor
pedig a színházaknak takaré-

koskodniuk kellett, Gerriets új piacok felé
tekintett: ezek a politikai, gazdasági, sport-
rendezvények és a nagy vásárok és szabad-
téri koncertek voltak.
Sok éven át dolgozott aktívan a DTHG ve-

zetôségében. Különösen fontos volt számára
a kapcsolat a vasfüggöny mögötti országok
színházaival. Idôvel barátságokat kötött a
merev politikai határok ellenére. Az OISTAT
szervezetén belül a muzeális értékû színház-
épületek és színháztechnika mûemléki védel-
méért harcolt. Néhány éven át mellékállás-
ban Walter Gerriets a Berlini Színháztechni-
kai Fôiskola színpadtechnika szakának do-
cense volt.
2003-ban visszavonult, a cég vezetését a

fiának, Hannesnak adta át. Áprilisig Walter
még naponta bejárt a cégbe, azonban szem-
mel láthatóan fogyott az ereje. Krónikus szív-
betegsége már évek óta kínozta.
Személyében egy nagyszerû ember és a

jövôbe tekintô vállalkozó tûnt el a színpadról.
Egy olyan ember, aki mindig meghallotta vi-
lágszerte a színházak kívánságait.

(BTR 6 – 2013)
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Meg em l é k e z é s

Walter gerriets (1927–2013)



Hosszú betegség következtében, 83 éves ko-
rában elhunyt Manfred Fiedler, aki majdnem
harminc évig volt a berlini Volksbühne
mûszaki igazgatója. Drezdában született.
1952-ben a Drezdai Állami Színháznál vilá-
gosítóként kezdett dolgozni. 1954-ben egy
évig fôvilágosító volt a Városi Karl Marx Szín-
háznál majd innen került a meiningeni szín-
házba.
1959-ben érkezett Berlinbe, elôször a Ma-

xim Gorkij Színházban volt világítási felügye-
lô, 1966-ban pedig a berlini Kulturális Intéz-
mények Technológiai Intézeténél (késôbb
Institut für Kulturbauten) helyezkedett el. Itt
a fényvetôk és a fényszabályozó berendezé-
sek fejlesztését irányította. A fôvilágosítói és
színpadmesteri kurzusok elvégzése után,
1967-ben elektrotechnikai üzemmérnöki mi-
nôsítést szerzett. 
Régi vágya 1968-tól teljesült: a berlini

Volksbühne mûszaki igazgatója lett, és egé-
szen 1996-ig, nyugdíjba vonulásáig ott dol-
gozott. Lételeme volt a rendezôk, díszletter-
vezôk elképzeléseinek színpadi megvalósítá-
sa, ezt nem tehernek, hanem kihívásnak te-
kintette. Mindig érdekelték az emberek és a
szakmai újdonságok, hogy a technikai prob-
lémákat meg tudja oldani. Gyakran mondta,
hogy övé a világ legszebb szakmája!
A szabványok, mûszaki elôírások kidolgo-

zását is mindig fontos feladatának tekintette.

Különösen a német egyesítés után kérték ki
véleményét és tanácsait, amikor az NDK-s
TGL mûszaki normákat felváltották a DIN és
VDE szabványelôírások. 
A Berlini Mûszaki Fôiskolán a színpadvilágí-

tási és színpadtechnikai mesterképzés docen-
se volt. Aktívan részt vett az oktatási anyagok
kidolgozásában, a vizsgabizottságok munká-
jában.

Az OISTAT 1968 évi prágai megalakulása
után az NDK-ban is létrejött a nemzeti köz-
pont, mely elnökségének kezdettôl fogva
tagja volt. A nemzetközi szervezet technikai
bizottságában tevékenykedett. Így többször
látogatott el a Német Színháztechnikai Szö-
vetség (DTHG) üléseire. Az NDK-ban nem
volt ehhez hasonló szakmai szervezet. Hamar
meggyôzôdött arról, hogy az NDK-ban is lét-
re kell hozni egy színháztechnikai szerveze-
tet. 1990. május 11-én megtartották az
NDK-DTHG alapító ülését a Berlini Operá-
ban. Június 1-jén, az igazgatóság alakuló ülé-
sén a szervezet elsô elnökének Fiedlert vá-
lasztották meg. 1990. december 31-én fel-
számolták a volt NDK-DTHG-t, a tiszavirág-
életû szervezet beolvadt a Német Színház-
technikai Szövetségbe. Az NDK OISTAT szek-
ciója 1991-ben fejezte be tevékenységét. 

„A színháztechnika története a szovjet meg-
szállású zónában és a volt NDK-ban 1945 és
1990 között” címû könyv – számos kolléga
írásából – szerkesztésével 2005-ben jelent
meg. Életútjának elismeréséért 1998-ban a
lübecki Bühnentechnische Tagungon a
DTHG tiszteletbeli tagjává választották, és a
német szövetség ezüstfokozatú díszérmével
tüntették ki. 
Manfred Fiedlerrel egy nagyszerû kollégát

és barátot veszítettünk el. 
(BTR 6 – 2013)

manfred fiedler (1930–2013)
Meg em l é k e z é s
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4 the reneWed music academy (by Dr. András Batta)

Reconstruction of the Music Academy

5 reneWed centre of the european higher-level music
education in Budapest (by Gergely Lakatos)
The Art Nouveau style building of the Music Academy reopened
its gates on 22nd October 2013 where one of the most beauti-
ful music halls of Europe awaits the audience. The development,
financed by the EU and the European Regional Development
Fund with a budget of 13.2 billion HUF between 2011 and 2013,
highlights the complete reconstruction of the historical building
on Franz Liszt Square.

11 architectural tasks of reconstruction
(by Éva Magyari and Béla Pazár)
The job was defined as renewal of the old values of the building
of historic importance in line with requirements of the 21st cen-
tury. This grandiose building will serve the world-famous Hunga-
rian music culture, the highest-level education and concert life.

14 „„mission impossiBle” - acoustics design
(by Dr. F. Augusztinovicz–É. Borsiné Arató–Andor T. Fürjes)
Aspects of monument protection dominated the reconstruction
of the central building of the Liszt Academy of Music, and this
made the state-of-the-art acoustics design of the classrooms and
concert halls difficult.

21 stage machinery (by János Barna)
This cultural investment of outstanding importance required
stage machinery applying up-to-date technological solutions,
meeting special needs both in function and detail.

From History of Concert Halls

27 grand hall of the music academy and the contemporary
concert halls of europe (by László Ujházy)
While explaining the importance of concert halls of about
10,000 cubic meters like the Grand Hall of the Music Academy,
trends in the history of European concert halls are also outlined.  

News from Hungary  

31 mixing consoles trade-in program! (by Imre Makkay)

News from Abroad 

32 fareWell to shoWtech after 30 years

Hungarian Theatre Prize 2013

33 golden Ball-Bearing holders (by Imre Kárpáti)

34 congratulations! (by Imre Kárpáti)
Stage manager of the National Theatre, István Ráczpali was
awarded the Hungarian Theatre Prize.

Scenery Design

35 opening the stage - intervieW With director péter gothár
(by Eszter Götz)

We Present

38 ernô répászky: my life (by Imre Kárpáti)
The 80-year old theatre polymath talks about his adventurous
life and theatre experience.  

Theatre Architecture

42 tour to usa 2013 (by István Kiss)
Technical experiences gained during a 3-month tour with the
Hungarian Folk Ensemble.

Scene-paiting

46 once upon a time – challenges in the life of a scene-
painter (by Gábor Mikita)
Painter Attila Veres has had a lot of extraordinary and exciting
jobs during more than 50 years of his career. 

OISTAT News

48 echo of the oistat congress

48 oistat commission meetings

Technological Novelties

49 Qsc touchmix 

Theatre Management

50 reneWaBle energy in theatre víg (by Ákos Illyés)
Solar panels have been installed on the roof of the building in or-
der to reduce electric energy consumption.  

From the History of the Hungarian Stage Lighting 

52 development of lighting controls in theatres (by Miklós Tóth)
The second part of the article published in 1973 discusses elect-
ronically controlled thyristor lighting controls made from integ-
rated circuits and developed in KONVERTA Factory in the period
after 1968. 

Public Procurement in a Distorting Mirror

55 governmental officers and a light console

New periodicals 

55 the national theatre puBlishes neW periodicals 

In memoriam

56 Walter gerriets (1927–2013)

57 manfred fiedler (1930–2013)

CON T EN T S

STAGE Technology for Performing Arts
hungarian society for theatre technology

Arató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. o.
Beár Bt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46. o.
Bosch Rexroth Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. o.
Chromasound Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34. o.
Chromasound Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. o.
Colossal Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. o.
Elimex Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. o.

INTERTON Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. o.
Gerriets Handel GmbH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. o.
Lisys-Project Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. o.
Luminis Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49. o.
Pelyhe & Társa Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49. o.
Sceni-Tech 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. o.
Színpad- és Emelôgéptechnika Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. o.
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