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M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 115. szám

A Kormány 1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozata
a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról
és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről
A Kormány
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és
próbacentruma létrehozásának beruházási költségeire – az emberi erőforrások minisztere bevonásával –
gondoskodjon a beruházás 2015. évi üteméhez szükséges 802,6 millió forintnak a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő
biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a kiadások felmerülésének ütemében
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és
próbacentruma beruházáshoz kapcsolódó telekalakítási, annak végrehajtása érdekében szükséges bontási, valamint
közmű-lehatárolási és útépítési költségeire gondoskodjon a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság részére 721,4 millió forint biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a kiadások felmerülésének ütemében
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pontban nevesített beruházás
2016. és 2017. évi üteméhez szükséges további 12 583,7 millió forint biztosításáról gondoskodjon a központi
költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a kiadások várható felmerülésének ütemében a 2016. és a 2017. években
a központi költségvetés tervezése, illetve végrehajtása során
4. egyetért a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete felújításának szükségességével, egyúttal felhívja
a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a felújítás
előkészítésének és tervezésének költségeire 317,5 millió forint biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. augusztus 31.
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy nyújtson be előterjesztést a Kormány részére a Magyar Állami
Operaház Andrássy úti épülete felújításának pénzügyi és műszaki tervéről.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. december 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Hoppál Péter

Gyermekkoromból erős emlékeket őrzök arról, milyen óriási
élmény volt évente kétszer-háromszor Budapestre látogatni a családdal: az Erkel Színház, a Zeneakadémia, a főváros
jelentette akkoriban számomra a magaskultúrával való
találkozás intenzív lehetőségét. Ma már nem számít rendkívülinek, ha valaki az Interneten, akár az Opera cannes-i
díjnyertes imázsfilmje kapcsán figyel fel először az opera varázslatos világára, vagy történetesen a Keleti pályaudvaron,
egy flashmob keretében ragadja magával életében először
egy operaária. Annál jobb! Mára az opera műfaját pozicionáló frissítő változások és kulturális innovációk meghozták
gyümölcsüket, és idegen magaslataiból az önmagát művelő
ember hétköznapjaiba helyezték az operahallgatást, az operába járást, megőrizve annak hagyományos misztikumát.
A budapesti Operaház élen jár abban, hogy évről évre
változatos programmal, kreativitással és mindenki számára
nyitott kapukkal várja a műfaj hódolóit. Ez a gondolkodásmód az, amelynek a megvalósulását mi kulturális alapellátásnak nevezzük. Szeretnénk kompenzálni azt a születési
determinációt, amely már gyermekkorban meghatározza az
ember kulturális szokásait. Azok számára is elérhetővé tenni a
kultúra csúcsintézményeinek élményeket nyújtó világát, akik
nem magától értetődő módon, családjuk körében látogattak először színházba, múzeumba, dalszínházba. Mindez a
XXI. század száguldó életmódja és interkulturális zaja mellett
csakis úgy lehetséges, ha patinás értékeink gondozásán és a
köz javára fordításán túl figyelembe vesszük a jelen igényeit,
és befektetünk abba, hogy a színpad mögötti teljesítményt
az ehhez szükséges technikai körülmények biztosításával is
támogassuk. Ebben az üdítően világszínvonalú szemléletben, különleges körülmények között és a legmagasabb intézményi állami támogatás mellett valósulhat meg a következő
években a Kormány legújabb kulturális infrastruktúra-fejlesztő döntése nyomán az Operaház Eiffel-bázisa, egy misztikus
kulturális (hát)tér, amelynek lehetőségei és eredményei biztosan nem maradnak majd rejtve Önök előtt.
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Váltó

Váltó

Aki operaház-üzemeltetéssel foglalkozik, az pontosan tudja, hogy a színpadi
produkció csak a végeredmény. A „termék”, azaz az előadás létrejötte a próbafolyamaton, a logisztikán, a raktározáson, a díszletezésen, a háttérben működő
műhelyeken múlik. A nagyvárosok operaházai ugyanazzal a problémával néznek szembe: logisztikai központot a játszóház közelében, a belvárosban lehetetlen építeni. Emiatt viszonylag külsőbb kerületekben építik meg az új, integrált
műhelyházakat és próbaközpontokat. Ez a jövője a budapesti Operának is, mely
az elmúlt évtizedek legnagyobb volumenű beruházására készül: a MÁV hajdani
Északi járműjavítójának épületeiben hozza létre az új logisztikai központot.
Hoppál Péter | fotó: Rákossy Péter

Az idén 131 éves Operaházat több mint három évtizede renoválták, kiszolgáló épületét, a Hajós utcai üzemházat
ugyanakkor építették. A Dalszínház nem az utolsó szegélylécig újulna meg, annál sokkal jobb az épület állapota, ám
a színpadgépészet teljes cseréje például elengedhetetlen,
és szükséges a ház elaggott vezetékrendszerének korszerűsítése, valamint időszerű felfrissíteni a műemléki nézőteret,
nézőforgalmi területeket, hisz – bár folyamatosan dolgoznak
restaurátorok a Házban –, egy ilyen volumenű munka – az
ország egyik emblematikus épületének méltó állapotba hozása – komolyabb beavatkozást kíván.
A Jókai utcai próbaterem tíz éve áll az Operaház kezelésében, állapota-levegője azonban a hatvanas éveket őrzi,
miközben viszonylag hamar és költségtakarékosan korrekt
zenekari centrummá lehetne alakítani, hogy otthona lehessen az ország legelső és messze legnagyobb szimfonikus
együttesének.
Szükség lenne továbbá egy komplex műhelyházra, amelybe nemcsak a kilenc gyártóműhely költözhet s kaphat benne
helyet méretazonos próbaszínpad, de amelyben a 6, jelenleg
6

távoli külső raktár összes díszletének és kellékének (csak anyagárban tízmilliárdos kincsnek!), valamint a mintegy 400 ezer jelmeznek értékőrző tárolása és javítása is megoldható.
Néhány helyiség funkciója ennek nyomán értelemszerűen megváltozna, mert ha megvalósulhat a zöldmezős műhelyház, a felszabaduló területek egy sor feszítő problémát
oldanának fel. Az Eiffel Műhelyház a tervek szerint 2016 végére épülne fel.
A műhelyek távoztával 2016 nyarán áthangolhatják az
Ybl-palota megüresedett üzemi tereinek funkcióit, és megkezdhetik a nézőforgalmi területek korszerűsítését, restaurálását, a 2017/18-as évad során pedig megvalósulhat a
színpadtechnika, a felsőgépészet és a strangok cseréje, a
nyílászárók javítása, a gyengeáramú rendszerek kiépítése
(tűzjelzés, informatika, nézőforgalmi területek tájékoztatása)
és a fűtéskorszerűsítés. Sor kerülhet a Hajós utcai üzemház
víz- és villanyvezetékeinek, valamint liftjeinek, burkolatainak
cseréjére, az épület szigetelésére is.
fotó: Rákossy Péter
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A festőműhely távozása után világszínvonalú gyakorlóterem szolgálhatná majd Magyarország egyetlen klasszikusbalett-társulatát, felette tágas háziszínpad létesülne az énekeseknek, míg az üzemházban másik kartermet is ki lehetne
alakítani az Erkelben futó produkciók kóruspróbáihoz. Mindezzel a társulat európai színvonalú komfortot, a közönség
pedig minőségi javulást nyerne.
Az éveken átívelő, komplex, kitartó munkával – természetesen a művészi munka szisztematikus minőségemelése,
új repertoár építése mellett – megalapozhatjuk a magyar
opera- és balettjátszás következő negyed századát.
Így fogalmazott Ókovács Szilveszter főigazgató az idei
évadot beharangozó sajtótájékoztatón:
„A legfontosabb küszöbön álló feladat tehát az infrastruktúra megújítása: a kormánydöntés nyomán az Eiffelprojekttel elindulhat egy olyan bázis kiépítése, amely minden raktárat és műhelyet egyesít, két próbaszínpaddal és
egy stúdió-képességű zeneteremmel támogatja az Opera
jelenleg lehetetlen felkészülési körülményeinek javítását.
A Magyar Állami Operaház finanszírozása és a társadalom vásárlóereje az ország méretéből és múltja determinálta gazdasági helyzetéből következően még sokáig nem tud
a nagy európai vagy tengerentúli házak szintjére, a jelenlegi
támogatás öt-hétszeresére emelkedni, de ha legalább a próba- és játszási feltételek minőségiek, állami támogatásunk
értéke pedig 2018-ra eléri a 17 évvel korábbi, tehát 2001es nívót, mindegyikünk emelt fővel vállalhatja a feladatát.
Sose tévesszük szem elől, hogy a világ egyik legnagyobb
operakomplexumát működteti Magyarország, s ezzel
Budapest opera- és balettélete Berlin, Párizs, London, Bécs
és München kínálatával azonos volument teljesít – s hogy
mindennek növekvő számú, több mint félmilliós nézőszáma
lett, az a magyar kultúra fokmérője, a magyarok kultúrszomjának külföldről hitetlenkedve fogadott bizonyítéka.” o
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Ókovács Szilveszter | fotó: Emmer László

Miközben nézzük az Opera tervezett új logisztikai központjáról készült filmet, Ókovács
Szilveszter főigazgató gondolatban nemcsak az Eiffel-csarnok háromdimenziós
modelljén kalauzol végig, hanem arról is mesél, miért és hogyan esett a választás a
kőbányai telephelyre, a MÁV egykori Északi főműhelyére.
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A raktár lehetne Budapesttől akár 20 kilométerre is, de ha
már a közelben olyan óriási épületet találtunk, ahol elfér, az
mindenképp kényelmesebb és olcsóbb is. Budapestnek más
a szerkezete, mint például Londonnak. Ezt a csarnokot pedig
nem lehet másra használni: itt pláza nem lesz, szimpla raktárnak luxus volna. A tízmilliárdos összköltségvetésből kettő az
állagmegóváshoz úgyis kellene, a maradék 8 milliárd pedig
kevesebb, mint amibe a Mexikói úti a bontással, talajcserével
együtt került volna.
A MÁV hajdani Északi főműhelyének főépülete az Operával egy időben épült. Feketeházy János tervezte, aki korábban az Eiffel-irodának is dolgozott, innen származik a
csarnok neve, hibásan: Eiffel-csarnok. Ez az elnevezés már legendává érett, hozzánőtt a csarnokhoz, úgyhogy maradjon.

– Ha jól emlékszem, nem a 2009-ben bezárt
Északi főműhely telke volt az első lehetséges helyszíne az Opera új logisztikai központjának.
– Módszeresen kerestük, hol kaphatnánk olyan épületet,
amely minden problémánkat megoldja. Leszúrtuk a körzőt:
2,5, 5, 7,5, 10 km-es körben kört rajzoltunk. Megvolt, hogy
minimálisan mekkora ingatlanra van szükségünk: legalább
8 méter belmagasságú, 400 négyzetméteres termek befogadására alkalmas tereket kerestünk. A közelben, a belső
kerületekben ilyen nincs. Az üres telkekre itt más az építési
szabályozás, tehát nem lehet ilyet építeni, ráadásul egy belvárosi kis utcába a kamion nem tud beállni. Végül két terv
maradt. 4 kilométerre a Mexikói úton, és 4,7-re a Kőbányain.
Bevallom, először az A-terv állt közelebb hozzám, a Mexikói
úti MÁV Hídépítő bázis. Ide egy „Tesco-dobozt” terveztünk.
De ez sem zöld-, sokkal inkább „barnamezős” beruházás
lett volna, rengeteg bontással, utána pedig óriási munka és
költség a komoly talajszennyezés felszámolása. Ráadásul an�nyi hely, mint a Kőbányai úton, nem lett volna. De a kérdés
megoldódott: a Mexikói úton sportfejlesztés lesz, a BVSC terjeszkedik. A Kőbányai úti volt a B-terv, de most már messze
jobbnak tűnik.
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az Eiffel-csarnok előtt, és bikickiút is vezet oda. 200 férőhelyes parkolót alakítunk ki, és – szemben a belsőbb kerületekkel – ide lehet is autóval járni. Hátul helyet kap egy rekreációs
terület lesz, hisz ma már 1050 közalkalmazott dolgozik nálunk. Az Operában régen volt sportélet, pl. kenuszakosztály,
foci. A 24 ezer négyzetméter összes alapterületből nyolcszázon alakítunk ki pályát, lehet majd „gyúrni”, a szabadtéren
pedig tengópálya, felnőttjátszótér és futópálya épül.

– Az Eiffel-csarnok milyen feladatokat fog ellátni?

fotó: Nagy Attila

– Mekkora területről, milyen épületekről beszélhetünk az új beruházás kapcsán?
– 22 hektár a hajdani főműhely telke, ennek a középső
részén van az a csaknem 7 hektár, amit az Opera „kihasít”.
Lebontunk 14 ezer négyzetméter épületet a csarnok körül.
Meghagyunk hármat, amit – műemléki védettsége miatt
– kötelező: két oldalirányú épületet és hátul egy komplett
vasútállomást. A többi viszont parkká alakul.
Az Eiffel-csarnok 220 méter hosszú, 110 méter széles,
Magyarország legnagyobb, állami kézben lévő műemléképülete. Három hektáros park lesz körülötte, játszóterekkel.
Elbontjuk a kerítést, hogy nyitott közterületté váljon. A régi
vasútállomáson lesz az operastúdió, mely délután zeneiskolaként és gyakorlóként is működhet. A jelmeztárat és jelmezkölcsönzőt az egyik oldalcsarnokba költöztetjük, és lesz egy
üzemeltetési épület is.
Mivel Buda kisebb, mint Pest, így Budapest epicentruma
épp Kőbánya, úgyhogy többeknek közelebb lehet, mint eddig az Operaház vagy az Erkel volt. Busz és villamos is megáll
12

– Maga a csarnok az összes raktárnak, az összes műhelynek, a próbacentrumnak, a rekreációs övezetnek ad helyet.
Az előcsarnokból nyílik majd a színházterem (mely voltaképp
az egyik próbaterem, mobil nézőtérrel, zenekari árokkal). Itt
kb. 400 nézőt tudunk majd leültetni a becsúsztatható, felülről töltődő széksorokban. A zenekari árok melletti színpad az
Opera méretére készül. A terem 900 négyzetméteres, a kerület is ki tudja használni rendezvényekre, mobilfalak révén
akár az aulával is összenyitható. A tíkfa étkezőkocsiban lesz a
büfé, s egy híres magyar mozdony, az 1911-ben gyártott 301es szériájú gőzös emlékeztet majd a vasutas múltra.
A legfelső szinten pálmaligetet létesítünk. A fűtéssel aligha lesz baj, inkább a hűtés okozhatna gondot, de nyáron,
a legnagyobb forróság idején üzemszünet lesz. Az üvegfelületek nyithatók, így kimegy a meleg. Szó van róla, hogy a
teljes csarnokot megújuló energiaforrásokkal látjuk el. Ezek
vadonatúj technológiák: földhőszivattyú, napcellák, vagy
például a szürkevíz hasznosítása, ami a rengeteg tetőfelület
miatt eléggé kézenfekvő. Látványban sem csekélység, ha pl.
LED-fák világítanak a parkban. Az tehát a terv, hogy hipermodern energiaellátás legyen a régi épületben.
Az egyik fontos szempont a próbatermeké. Kialakítunk
egy nézőtér nélküli, 420 négyzetméteres próbatermet,
ugyancsak az Opera színpadával megegyező méretben. Itt
lehet zongorás próbát tartani az énekeseknek, énekkarral
(zenekarral megsüketülnének egy ekkora térben).
Az évad tervezésekor jelenleg megőrülünk, hogy ha
próba van, akkor estére másik előadás nem fér el, és ha egy
nagyobb díszlet be van építve, másik előadást próbálni se
13
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lehet. A még magasabb színvonalhoz a műhelymunka hiányzik. A próbaszínpadon plusz egy hetet be lehet iktatni.
Most lyukakban készülünk, a Tivolit, a Bárkát, a Kerepesi úton
egy kaszárnyát bérelünk, meg a Duna TV volt épületét, mert
az európai színvonalat már elvárják tőlünk.

– Az Eiffel-csarnok nemcsak próbacentrum és
raktár lesz, hanem egyben műhelyház is. Erre miért
van szükség?
– Az egész beruházás egyik legfontosabb hozadéka,
hogy megoldódik a műhelyeink gondja. Ma tragikus állapotban vannak, miközben egyre igényesebb díszletekkel,
jelmeztervekkel dolgozunk, mert a csodavárás is megnőtt.
Elégtelen terekben elavult gépekkel dolgozunk, és nem tudunk elég munkatársat felvenni, mert jelenleg nem férnek el.
Az Eiffel-csarnokban öt hajó van, a középsőben kap helyet a férfi és női varroda, a kalapos, a parókás, a cipész, az
ötvös és a díszletkárpitos: ezek a kisebb műhelyek. Világos
terük lesz, üveg kubatúrán át kapják a természetes fényt.
Fölöttük pedig a „pálmaliget”. A nagy oldalcsarnokban
dolgoznak majd a festőművészek, a szobrászok, lakatosok
és asztalosok. Nyitott házat szeretnénk kialakítani, egyfajta
látogatóközpontot, hiszen ezek kihalófélben lévő színházi
szakmák. Ma Londonba kell delegálni varrónőket, hogy az
angol baletthez illő tütük varrását megtanulják. Az Eiffelcsarnok műhelyrészlege körbejárható lesz a fenti látogatófolyosóról, még a raktárat is meg lehet majd nézni, ezt a csak
anyagárában többmilliárdos díszletparkot. A műhelyek új
gépeket is kapnak, de egyelőre mégis van egy kis ellenállás,
a kollégák megszokták a jelenlegi körülményeiket, helyüket
– de szerintem hamar megszeretik majd az újat, a jobbat is.

– Mitől lesz különleges a díszletraktár?
– A díszletraktárhoz kihasználjuk a mozdonyszerelőcsarnok meglévő adottságait. Az úgynevezett futómacska-pályák megvannak, ezek gördülő daruk. Egyszerre 96
mozdonyt lehetett itt javítani. Gigantikusak a méretek, hiszen egy csarnok nem olyan, mint egy pláza, belül nincsenek falak. Négy teljes méretű focipálya egyben. És rettentő
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magas: 16 méter. Ide be kell beférnie az összes operaházi
díszletnek, konténeres rendszerben. Ma igen nehéz a raktározási helyzet. Rengeteg helyre rakodunk: Csepelre, Csévharasztra, a Kolumbusz utcába, Váchartyánba, a XVIII. kerület
egy elhagyott tankgarázsába... Nagy könnyebbség lesz ezt
a hat raktárat elengedni! A díszleteket lepakolják, ledöntik
a falhoz, és noha őrzik, a könnyűfémek eltűnnek, az anyag
dohosodik. Az új helyre nyergesvontató fogja szállítani a
díszleteket szabvány tengeri konténerrel, mely 12*2,4*2,6
méteres, vagyis meglehetősen nagy. Ha a díszlet az utolsó előadást követően bekerül a konténerbe, legközelebb a
következő előadás előtt veszik ki. A konténereket logisztikai
szempontok szerint nyáron átpakolják. Amikor szükség lesz
rá, a futómacska kihozza; targonca nem is kell, egyenest a
futómacskáról rakják fel.

– Hogy esett a választás a 301-es gőzmozdonyra?
– A mozdony, mely emlékeztet majd a csarnok vasutas
múltjára, 1911-ben készült. A MÁVAG 22 db 301-es gőzmozdonyt gyártott. A 301 001-es pályaszámú arról híres, hogy
ezt robbantotta föl a druszám, Matuska Szilveszter. Trianon
után 16 darab 301-es került Romániához. Végül két példány
élte túl az évszázadot, az egyik a 301 006-os, ez lesz a mienk, a másik a Vasúttörténeti Parkban látható. A mozdony jelenleg Istvántelken áll. Az istvántelki járműjavító egyébként
ékes példája annak, mi történik akkor, ha egy ipari műemléket magára hagynak. Lábon pusztult el. Az Eiffel-csarnok
az állam gondozásában lévő épület, ha nem akarnánk, hogy
ugyanerre a sorsra jusson, ahhoz is kellene 2 milliárd, ezt tehát a mostani átalakítás összköltségéből érdemes levonni,
ha reálisan akarunk számolni.
A 301-es szegecselt acélból készült, szerkocsi is tartozik
hozzá. Az előcsarnokban fog állni, az állagát megóvjuk, a
hiányzó darabokat pótoljuk, de nem lesz kifényesítve, kicsit
romos marad, az idő vasfogát is jelképezi majd, a 140 vasúti
évet. A nagykanizsai tíkfakocsit lehet, hogy végül tölgyfából
hozzuk helyre. Azt szeretném, ha ezek a felújítások operaházi önkéntes munkából jönnének létre: a mi asztalosaink,
a mi lakatosaink dolgoznának ezen, mázolni tán én is jó le15
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fotó: Nagy Attila

szek, elvégre szobafestő volt az apám… A házban egy vasúti
emlékszoba is lesz, hiszen volt idő, amikor egyszerre 3000
ember dolgozott itt, ezért kellett külön vasútállomás. Ők
nap mint nap ide érkeztek. Elképesztő üzem lehetett, nagy
zajjal. A műhely 2009-ben elköltözött Szolnokra. Szerencsére nincs komoly talajszennyezés: az Eiffelben gőz-, majd villanymozdonyt javítottak, dízelt a szomszéd csarnokban. És
Feketeházy mérnök úr tiszteletének is helye lesz.

– Úgy hírlik, az Eiffel-csarnok játszóhelyként is
belép majd az Opera és az Erkel mellé.
– A csarnok hajóinak falai összenyithatók. Egy nagyobb
rendezvénynél mobilszékezéssel sugarasan akár 1000 embert is le lehet ültetni, pl. a megnyitón.
Az építkezés őszi megkezdése előtt tervezek egy koncertet, melyen a nagyszabású Carmina Burana mellett „vasutas” asszociációjú művek is megszólalnak. A Faust-téma
miatt szerettem volna, ha Mahler VIII. szimfóniáját – az Ezrek
szimfóniáját – elő tudtuk volna adni, de be kellett látnom,
hogy nincs hol és mikor megtanulni.
A próbacentrum további funkciója, hogy a lemezfelvételeinket ott csinálnánk. Nem kell mindent felvenni, de jó
dokumentálni legalább azt, amit más nem vesz fel: Hubay,
Dohnányi operáit, vagy akár a Gólyakalifát, egy-két Kodályt,
a magyar kultúra értékeit.
16
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A létesítmény első lépcsőjét 2017 januárjában adjuk
át. Az Eiffel-csarnokban új repertoárt is kialakítunk, és van
olyan mű a jelenlegi operaházi műsoron, amelyet inkább
itt játszunk majd tovább. Nagyon rég vártunk már egy saját
kamaraszínházra! o
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Ma üresen álló hodály. Maholnap kulturális központ, az Opera
új műhelyháza. Eredetileg egy célirányosan, de invencióval,
ízléssel és előrelátással tervezett épület: ez az Eiffel-csarnok.
S ami körülveszi: a hajdani Északi főműhely, a magyar
vasúttörténet egyik fontos helyszíne.

fotó: Nagy Attila

Az Északi főműhely elődjének tekinthető a Magyar-Svájci Gépgyár (más néven Magyar-Sveiczi Gyártársulat, 18671870), illetve az ugyancsak a kiegyezés évében alapított
Magyar-Belga Gépgyár: ezekben a kőbányai üzemekben
gyakran javították az Északi Vasút mozdonyait és kocsijait.
A Magyar-Svájci Gépgyár területileg is a későbbi Északi
járműjavító telkén helyezkedett el, így joggal datáljuk a
járműjavító történetét 1867-től. Az 1870-es gazdasági válság következtében mindkét üzem csődbe ment, így 1870.
augusztus 1-jén egyesítették őket Magyar Királyi Államvasutak Gép- és Kocsigyára néven, immár a MÁV-hoz csatolva.
18
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Említést érdemel az Északi főműhely gazdag kulturális
és sportélete. A Törekvés Kultúregyesület 1888-ban alakult,
a dalárda, a vonós-, később szimfonikus zenekar országszerte híressé vált. 1938-ban 1653 fős tagsággal, további
tevékenységekkel büszkélkedhetett. A kultúrházban színház-, könyvtár-, sakkterem is volt. Ekkoriban a színjátszók,
majd a hatvanas évektől napjainkig a Törekvés Táncegyüttes vitték tovább a Monarchia-kori hagyományt.
A Törekvés Sportegyesület 1900-ban alakult. A labdarúgás mellett a versenysportok közül a nehézatlétika
(birkózás, súlyemelés) és a kerékpározás dominált, míg a
tagság nagyobb része a tömegsportokat élvezte (túra-, evezős szakosztály). A focisták a tízes években négyszer voltak
dobogósok a nemzeti bajnokságban, 1922-ben Torinóban
5:4-re legyőzték a Juventust, ami már akkor is nagy tettnek számított. Az egyesület számos világverseny-győztest
adott Magyarországnak. Sporttelepe jelenleg a Bihari úton
található. o

Az egység neve 1875-től Budapesti főműhely majd 1890től bezárásáig, 2009-ig Északi főműhely lett.
1886-ban épült a nagy mozdonyszerelő csarnok, melyet Feketeházy János tervezett, de később – tévesen – az
Eiffel-csarnok néven vált közismertté. A nagy gőzmozdonyszerelő csarnok és fűtőház 22 ezer négyzetméteres területével, öthajós, bazilikás elrendezésével nemcsak a saját
korában számított impozáns épületnek, méretei egészen a
főműhely bezárásáig alkalmassá tették, hogy eredeti funkciójában – mozdonyszerelő csarnokként – működhessen.
Az 1960-as évek közepétől – amikor az Északi főműhelyben
mintegy 3400 ember dolgozott – a gőzmozdonyok helyét
villanymozdonyok vették át.
20
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Az Eiffel-csarnokot valójában Feketeházy János
tervezte. Feketeházyt a magyar építészet egyik
szürke eminenciásaként is emlegethetnénk, ebben
csak a „szürkeség” nem stimmel.

Vágsellyén született 1842. május 16-án és ugyanitt halt
meg 1927. október 31-én. A bécsi, majd a zürichi műegyetemen tanult. 1866-ban gyakornokként részt vett a Boszporusz-csatorna és a wien-stadlaui Duna-híd tervezésében. A
kiegyezés után hazatért és 1873-tól a Magyar Királyi Államvasutaknál kapott beosztást. Itt dolgozott 1892-ig, amikor
egészsége megromlása miatt, főmérnöki rangban vonult
nyugdíjba.
A fémszerkezetek talán legnagyobb hazai tudoraként
olyan műalkotások fűződnek a nevéhez, mint a szegedi
közúti Tisza-híd (1883), a szolnoki vasúti Tisza-híd (1888), a
komáromi Erzsébet-híd (1892), az Esztergomot Párkánnyal
összekötő Mária Valéria-híd (1894), vagy a budapesti Ferenc
József- (ma Szabadság-) híd, illetve az Összekötő vasúti híd
(1873-76), hogy csak párat említsünk az általa tervezett hidak
közül. Tetőszerkezetei közül kiemelendő a Keleti pályaudvar
vágánycsarnokának acél tetőszerkezete (1884), a Fővámház
(ma Corvinus Egyetem) és a Magyar Állami Operaház acél
tetőszerkezete (a színpad feletti tető, a zsinórpadlás acélszer22

kezete, illetve a nézőtér és a tetőszerkezet közötti közbenső
födém, 1884). Lényegileg az ő tervezésében és felügyelete
alatt jött létre az 1912 előtti összes vasúti híd Magyarországon, új rendszerű fordítókorongját világszerte alkalmazták.
Jellemző, hogy az általa tervezett hidak átadásán nem
vett részt (talán meg se hívták). 1922-ben anyagi nehézségei
miatt költözött vissza szülőfalujába, Vágsellyére, ahol röviddel ezután balesetben elveszítette egyik lábát. 85 évet élt,
elfeledve halt meg. A szegedi hídon 1935-ben kapott emléktáblát (ez a világháborúban megsemmisült, s csak 1967ben, Feketeházy születésének 125. évfordulóján pótolták),
Budapesten pár éve neveztek el róla utcát, 2008-ban Szegeden szobrot kapott.
Furcsa fintora a sorsnak, hogy egyik legszebb alkotása, a
szegedi Tisza-híd ugyanúgy Eiffel terveként vonult be a köztudatba, mint az Északi járműjavító gőzmozdonyjavító csarnoka, az „Eiffel-csarnok”. 1933-ban Móra Ferenc irányította a
figyelmet a magyar tervezőre, ennek köszönhető a szegedi
emléktábla, s ő tudatosította, hogy a szegedi „Eiffel-legenda” téves: a pályázaton nyertes Eiffel-cég terveit valójában
Feketeházy készítette. Eiffel és Feketeházy neve tehát ekkor
– 1883-ban – kapcsolódott össze, így „tapadt rá” az Eiffelcsarnokra is (amiben nyilván része volt annak is, hogy Gustav
Eiffel tervezte viszont a Nyugati pályaudvar csarnokát).
Most, hogy az Opera belakja a hajdani mozdonyjavítót,
itt az ideje, hogy megjegyezzük az igazi építész, Feketeházy
János nevét, annál is inkább, mivel óriási része volt az Yblpalota „betetőzésében” is. o
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Rend, odafigyelés,
kultúra
A Királyi Államvasutak vezetése úgy döntött, hogy
létrehoz egy járműjavítót. Akkor még nem szakosodott
az üzem: az északi országrészben közlekedő valamennyi
járműtípust itt javították. Ezekhez csarnokok kellettek. Az
Eiffel-csarnok megépítését tehát a vasútüzem fejlődése
indokolta. Olyan csarnokot terveztek, amely hosszú távra
szolgál, amely a fejlődésnek is teret ad, az akkori látószögből nézve legalább néhány évtizedre.
A járműjavító a vasút szempontjából igen fontos szakaszon helyezkedik el: a Keleti, a Nyugati, a Ferencvárosi és
a Józsefvárosi pályaudvarokról könnyű volt a járműveket
bemozgatni. A tervező alaposan előkészítette a feladatot,
így a csarnok szerkezete nemcsak a járművek mozgatására
és szerelésére ad helyet, hanem az oldalsó hajókban az alkatrészek utánpótlását, tárolását is lehetővé tette.
A tolópad általában nagy helyet foglal el. Itt a főhajó a
tolópad fölött, a mellékhajók a javítóállások fölött állnak,
24

2007-ben megjelent egy könyv az
Északi járműjavító 140 éves tör
té
netéről. Ami abban le van írva, az
tényszerűen megállja a helyét. Márkus
Imre, az Északi utolsó igazgatója
(2005–2009 között vezette az üzemet)
viszont arról mesélt, ami egy ilyen
könyvbe nem kerül be, mégis jellemző
az Északi és a benne lévő Eiffel-csarnok
történetére.

fotó: Nagy Attila

a legszélső hajók pedig a háttérkiszolgálást biztosították.
A csarnokot tehát – mai szóval élve –tlogisztikai szemlélettel tervezték meg.
A tolópad hossza meghatározza, mekkora járművet
lehet bevinni. A modern korban hosszabbak lettek a járművek. Emiatt is kellett szakosítani a járműjavítókat. Ide a
villamos mozdonyok kerültek, illetve új csarnokot építettek
a dízeleknek. A hosszú járművek végéről az ütközőket le
kellett venni, így fértek be a tolópadon. Ebben a csarnokban a villanymozdonyok főalkatrész-javítását is ellátták, a
trafók, főtrafók javítását. Itt volt a próbaterem, a tekercselőrészlegek, a daruk segítségével a beemelés, szétszedés is
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itt történt. Hatalmas járműpark volt a „szocreálban”, ami nagyon feszes javítási beosztást követelt meg: egy 22 napos
munkahónapban 22-23 járművet kellett megjavítani, tehát
minden napra jutott egy jármű – mint a nyugati modern
technológiában, amivel az Északi felvehette a versenyt,
legalábbis a munkatempóban. Bejött a jármű, megtörtént
a leszerelés, a tisztítás, az alkatrészjavítás, a másik vágányokon pedig az összeszerelés. A cél az volt, hogy minél kevesebbet kelljen mozgatni a járművet, ne azzal menjen el az
idő. A belső szállítás nagyon drága, nem hozzáadott érték.
A csarnok erre is alkalmasnak bizonyult. Amikor a legtöbben dolgoztak, ebben a csarnokban 5-600 ember dolgozott. Hatalmas kapacitást bírt a csarnok kiszolgálni.
Az épület szerkezete annyira professzionálisan van
megalkotva, hogy rendszeres karbantartással teljes állagmegóvás biztosítható. Amikor én voltam az igazgató, a
tetőn lévő drótüvegtáblák egyike – mely 60-70 kiló – lezuhant. Elvileg nem volt a felújításra pénz, de megcsináltattuk önerőből, mert számunkra az állagmegóvás mellett a
biztonság is nagyon fontos szempont volt.
Az itt dolgozó vezetők tisztában voltak vele, hogy egy
Eiffel-csarnokban dolgoznak, így nem hegesztettek hozzá,
nem döntötték ki a falat stb. A csarnok átadásától kezdve a
bezárásig megőrizte eredeti állapotát. A homlokzatra ráfér
egy kis javítás, azt nem engedte a MÁV, mert már sejtették,
hogy bezárják. A 24 hektáros területen ez az épület muzeális védettség alatt áll.
Nagyon jól kihasználható, mobilizálható a csarnok, pl.
sok a természetes fény – így nemcsak raktárnak, hanem
rendezvény célokra is alkalmas. Ha valaki azt állítja, hogy
a megközelítés nem annyira egyszerű, az gondoljon arra,
hogy 150 éven át az emberek bejártak dolgozni, bejöttek a
kamionok, személykocsik. Itt mindig volt hely, a benti parkolás lehetősége adott, a kamionok beférnek.
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A kőbányai oldal felől sok lopási kísérlet volt annak idején, a villanymozdonyokban ugyanis sárgaréz van. Emiatt
amikor lebontottunk egy villanymotort, és ment selejtbe,
aznap elvitettem, hogy éjszaka ne legyen érdemes bejönni. Nem lakatra kell zárni a kaput, hanem törődni az üzemmel. Ebből persze kiderült, hogy valaki belülről adta a tippet – de aztán nem volt miért tippet adni.
A dolgozók szerették az Északit. A vezetők, a munkások,
a kertésztől az igazgatóig minden északis szerette. Volt egy
alkotóközösség, egyfajta szellemiség, mely nemzedékről
nemzedékre öröklődött. Egy épület önmagát nem tudja
megóvni. De kialakult egy általános kultúra, elkötelezettség, hogy vigyázunk rá, nem teszünk tönkre semmit. Itt
nem volt rongálás. Amikor én voltam az igazgató, 8-900
ember dolgozott az Északiban.
A Törekvés Kultúr- és Sportegylet – melyek eredetileg az Északi saját egyesületei – több mint száz éve fennáll. Amikor engem Szombathelyen felvettek lakatosnak, a
felvételin a munkaügyön azt kérdezték: énekelni tudok-e,
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hangszeren játszom-e, melyik a kedvenc sportom. Így volt
ez itt is, és már mehetett az ember a zenekarba, énekkarba, a Törekvés Művházban a tánckörbe. A sportegyesület
a mai napig létezik, a MÁV a Bihari úti pályát ugyan átadta,
most a kőbányai önkormányzathoz tartozik. Olimpiai bajnokokat adott a Törekvés, súlyemelésben, bokszban. Most
például a paraolimpikonoknak ad otthont, a kerekesszékes
vívók ott készülnek, nagy fegyelemmel.
Az Északiban szinte nem volt ember, aki valamely
sporttevékenységben ne vett volna részt. Nem feltétlenül
élsportokra kell gondolni: természetjárás, pingpong, tenisz
stb. A közösségi érzést ez is emeli.
Régen minden járműjavítónak saját kertészete volt. Később egy központi kertészetet hoztak létre a MÁV-on belül, végül pedig külső kertészcéggel szerződtünk. A Virágos
Európa, Virágos Magyarország-pályázaton cégként egyedül mi kaptunk különdíjat. Mert nemcsak a virágot nézték,
hanem azt is, hogy nem volt eldobva a csikk. Ez nem pénz
kérdése. Ha valami rendezett, ha valamivel törődnek, akkor az meglátszik. És jobb érzés így dolgozni. Az északis
vezetők ebbe a kultúrába nőttek, illeszkedtek bele, itt ez
volt a hagyomány. Az Északiban is jártak gyakornokok. Ők
is ebbe szoktak bele. A rendetlenség a rendetlenséget, a
rend a rendet vonzza. Nekem nem kellett a heti szemlék
előtt nagytakarítást csináltatnom, mert mindig rend volt.
Ez generációkon át így ment. Általában a járműjavítókra ez
volt a jellemző. A vasutasok azt szokták mondani, „ti kerítéssel körbe vagytok kerítve”. Emiatt zártabb, összetartóbb
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a közösség egy járműjavítón belül, családok generációkon
keresztül itt dolgoztak egymás után. És mindenkiben benne volt a problémamegoldás, egymástól ezt tanulták el a
nemzedékek.
Most a Vasúttörténeti Parkot vezetem. Itt a kertészeti
iskolával kötöttünk szerződést. A gyerekek talán még nem
érzik, milyen alkotó munkát végeznek, de lefényképeztem
őket munka közben, lefotózom az előzményt és az eredményt: hogy miből mi lett. Egyszer erre büszkék lesznek.
De már most a magukénak érzik. Az új osztály első nap
nem is dolgozhat, hanem körbevezetjük a parkon, hogy aki
itt dolgozik majd, az érezze, a park az övé. Ezt a kultúrát
kell erősíteni: egyik ember a másik munkáját, tulajdonát
becsülje meg, óvjuk meg az értékeket a következő generációk számára. Emiatt is örülök, hogy az Eiffel-csarnok jó
kezekbe kerül. o
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Az Eiffel-csarnoknak nevezett épület eredetileg mozdonyjavító csarnoknak épült. A most kezdődő átépítés
ben az Opera új üzemháza alakul ki benne. Szó szerint benne, anélkül ugyanis, hogy a külseje megváltoz
na. De mi kell ahhoz, hogy egy cúgos szerelőcsarnokból kulturális létesítmény lehessen? Marosi Miklós, a
Középülettervező Zrt. Széchenyi-, Ybl- és Pro Architectura-díjas vezető tervezője erről mesél nekünk.

Ez egy speciális mozdonyjavító csarnok volt. Kulturális
célú felhasználása izgalmas, nemcsak építészetelméleti,
hanem szerkezeti feladat is. Mint járműjavító csarnok nem
igényelt klimatikus megoldást, a fémlemezes fedés mindenfajta hőszigetelés nélkül készült, a korának megfelelően kisméretű, rendkívül karcsú bevilágító szerkezetekkel. A
legelső megfontolandó szempont tehát az volt: egyáltalán
alkalmas-e arra a célra, amire tervezzük.
Itt eredetileg nem egyetlen épületről, hanem egy hatalmas, összefüggő üzemcsarnok-sorozatról van szó. Nagyon sok városrendezési tevékenység előzi meg az Eiffelcsarnok átalakítását: a használhatatlan épületek elbontása,
a közműfelújítás, a terület közlekedési lehetőségeinek felmérése. Fontos kérdés, hogy lehet ezt a többhektáros területet kisebb egységekre felosztani, hogy később ezeket
is kulturális célra hasznosítsuk.
De én most ezekkel nem foglalkozom, csak az épületről fogok beszélni. Az első a szigetelés, hiszen a csarnok
eredeti funkciójában egy esernyő, mely csak vízszigetelést
biztosít (de azt is csak a felújítás után, jelenleg itt-ott beázik).
A hőszigetelésnél az volt a kérdés, hogy a tervezett
funkciók közül melyikhez mire van szükség. A díszlettárolás különleges hőtechnikát nem igényel, különösen a kon-

Ez a bizonyos, Eiffel-csarnok néven futó építmény nemcsak a MÁV-nak volt fantasztikus, védett, Magyarországon
a legnagyobb alapterületű csarnoka, hanem a magyar ipari építészetnek is olyan objektuma, mely elképzelhetetlen
szerencse folytán túlélt mindent: két világháborút, 56-ot,
szinte sérülés nélkül. Ugyan ragasztgattak hozzá épületeket, de az igazi műemléki védelmet élvező csarnok létezik,
nincs vele olyan gond, hogy történeti kutatások, hipotézisek alapján kellene helyreállítani, mindennek megvan a
nyoma, a mintája. Ha valami dokumentációs szinten nincs
meg, a csarnok ugyanazon elemek ismétlődéséből áll.
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téneres tárolás esetében. A tárgyak és az emberek miatt
temperálás kell, nem mehet a hőmérséklet fagypont alá. A
raktári célra tervezett rész az épület egyharmadát kiteszi –
ez megvalósítható. Vannak szociális részek – pihenők, öltözők, irodák –, itt a fűtést, klimatizálást, szellőzést biztosítani
kell. Ám ez sem bonyolult. Nagyobb igényű feladat a színpad, a nézőforgalmi terek szigetelése, mert hangzavar keletkezik, ha nincs szigetelés. Itt az egyes dobozok lesznek
szigetelve. A belső helyiségekben természetes világítást
nem tudunk adni, hiszen olyan dobozokat kell készítenünk,
amelyek biztosítják azt a kérget, amit a tető nem. Így az
egyes helyek kapnak megfelelő akusztikai és hőszigetelést.
A következő nagy kérdés a tűzvédelem biztosítása.
A szabályozás egyre szigorúbbá vált egy-két botrányos
nagy katasztrófa után. A tűzvédelem – de a tűz is! – nagyon drága mulatság. Az acélszerkezet pedig az egyik legkényelmetlenebb ilyen szempontból. Ráadásul az Opera
üzemházában nagyobbára olyan anyagokat használnak,
amelyek tűzvédelmileg igen kényesek. Idén márciusban
megjelent az új tűzvédelmi magyar szabvány, mely szerint
a színházaknál, a díszletraktárnál a tűzszakasz nem haladhatja meg a száz négyzetmétert. Miután 7800 négyzetméter díszletraktárt tervezünk, így 78 tűzszakaszt kellene
biztosítani, ami eleve kizáró ok lenne. Emiatt azokat a szer- marosi stúdió 2015.04.15.
zőket kerestük meg, akik az új szabványokat megalkották,
a Műegyetem egyik épületszerkezeti docensét. Kérdésünkre jelezte, hogy ilyen speciális létesítménynél a megoldás
teljes biztonsággal garantálható azzal a módszerrel, hogy
virtuális tüzet raknak egy számítógépes modellben, mely
mutatja, milyen magasságban, mely területeken milyen
hőfok alakulna ki tűz esetén, s ennek megfelelően hogy
kell biztosítani a tűzvédelmet: hol kell festékkel, hol kell
sprinklerrel, oltóhálózattal stb. Elméletben tehát ez a probléma is tisztázódott, ez az akadály is elhárult.
A harmadik nagy kérdés, hogy az acélszerkezet, mely
130 éve áll, nem fog-e leszakadni. Az idők során rengeteg
dolgot aggattak rá. Száz évvel ezelőtt felszereltek egy gőzzel működő fűtési rendszert, majd alá egy új, gázzal működőt, később felszereltek elektromos világítást. Ezeket marosi stúdió 2015.04.15.
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mind otthagyták, ezek mind a tetőszerkezetet terhelik. Az
EU-hoz csatlakozva új szabványok léptek életbe, melyek
alapján statikailag az épület jelenleg hóterhelés esetén is
éppen hogy megfelelő. De ha leszerelünk mindent róla,
akkor semmi gond. Ha rudanként megvizsgálunk minden
darabkát, ahogy a Keleti pályaudvar esetében, akkor újabb
száz évig állhat a csarnok. Ez persze nagy munka. Közben
tanultam olyat, amit eddig nem tudtam: a csarnok még
nem Siemens-acélból készült. Ez azt jelenti, hogy nem
hegeszthető, mert más a széntartalma, vagyis csak szegecselésre alkalmas. Ettől előbb megijedtünk, majd kiderült,
hogy ez óriási előny, hiszen a felújítás során nem kell egész
szerkezeteket kidobni, elég egy-egy rudacskát cserélni.
Végső soron eljutottunk odáig, hogy meg lehet valósítani a tervet. A csarnok környezetében vannak műemléki védettségű épületek. Az egyiket az Opera képzési célra szánja.
A jelmezek központi tárolását is egy megmaradó épületben
oldjuk meg, s be lehet vezetni azt a rendszert, amely más
országokban működik, hogy például a szalagavatóra készülők számára az alkalmi jelmezanyagot itt lehetne bérelni. Ez
önfenntartást biztosító bevételt adna az Operának.
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csarnok áll. A komplexumhoz korábban egy szocreál díszkapun át lehetett bejönni, mely jelenleg egy villamosmegálló kivilágított felirattal. Ehelyett kell kulturális centrumhoz
illő bejáratot biztosítani. Különlegesen izgalmas feladat az
építésznek az ipari műemlék csarnok ilyen felhasználása, nem megtagadva az ipari múltat, megmutatva annak
sajátos szépségét. Be merjük állítani a magyar vasút egyik
legszebb termékét, egy 301-es gőzmozdonyt, mely egy
műemléki védelmet élvező, favázas étkezőkocsit „vontat”.
Ebben alakítjuk ki a büfét. Nem vasúttörténeti múzeumot
fogunk létrehozni, de jelezzük a múltat. Ennek megfelelően nem próbálunk márványokat, gránitokat aranyozott világot használni, mely beleillett az Ybl Miklós-féle Operaház
miliőjébe, hanem egy ipari világnak a korszerű anyaghasználatát próbáljuk megvalósítani. A mobil nézőtér például a
sport világában ismert megoldás, műanyagszékekkel, betolható széksorokkal. Ez a terem más célra is használható,
nemcsak próbára vagy előadásra. Itt meg lehet rendezni
akár egy operabált is, és a világ a csodájára fog járni.
Építészként sok mindent el tudunk képzelni, hiszen
az építész szakma alapja a képzelőerő. Ugyanakkor nagy
örömmel regisztráltam, mennyi fantázia rejlik más szakmákban. A tavaszi sajtótájékoztatóra annyi történt, hogy
tíz méteres transzparensen a következő évad plakátjait
belógatták, s ezektől a díszletelemektől az egész épület
színházzá vált anélkül, hogy bármit csináltunk volna. Fantasztikus, hogy a díszlet, jelmez, a zene mire képes.
Azt tapasztaljuk, hogy a szakmabeliekkel beszélgetve
is mindenki izgalomba jön, hogy ez az átalakítás milyen
óriási kihívás, biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog. És
megtiszteltetés, hogy én tervezhetem. o

Szeretnénk látogatóközpontot létrehozni, mely minden jelentős közintézménynél szokás, hogy betekintést
arosi stúdió 2015.04.15.
Új műhelyház és Próbacentrum vázlatterve Látványtervek
biztosítsunk egy felső körüljáró hídról: a látogatók úgy láthassanak mindent, hogy ne zavarják a munkát. Ez nemcsak
bevétel, hanem ráadásul olcsó reklám.
Megpróbáltuk az üzemi és protokolláris részeket kettéválasztani. Az is cél, hogy a nagy létszámú statisztéria, a
próbára érkező művészek számára olyan miliőt teremtsünk,
amely lényegesen gazdagabb, mint a jelenlegi Ybl-épület:
pihenő tereket, zöld tereket alakítunk ki, ahol egy belső,
fedett parkban lehet sétálgatni, felkészülni egy előadásra,
próbára, ugyanakkor a próbák közti időtöltésre belső csarnokot alakítunk ki, mely teremjátékokra lehetőséget ad. A
külső zöld területek a későbbiekben hasonlóan felhasználhatóak lesznek sportolásra, kikapcsolódásra – ez most nem
elsődleges cél, de ki fog alakulni, mert a lehetőség adott.
Európában nagyon sok példa van a nagy üzemházakra, próbacentrumokra, melyek nem a központban vannak.
Csepel után Budapesten ez volt a második nagy munkásbázis, csúcsidőben ebben az egy csarnokban ezrek dolgoztak, hatalmas nagy maga az épület is, mellette sok-sok
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szak, zenekarral, teljes előadói gárdával. Esetünkben olyan
munkatempó mellett, amiben dolgozunk, már az első
szakasz is megoldhatatlan a házban. A színpad keddtől vasárnapig, de sokszor hétfőn is foglalt. Mivel repertoárban
játszunk, a darabok estéről estére váltakoznak. Ha délelőtt
próbát tartunk a színpadon a következő premierre, vagy
felújító próbát tartunk, az azt jelenti, hogy délelőtt a színpadunk foglalt, a műszak délután 2-6-ig tud próbáról előadásra vagy délelőttiről esti próbára átdíszíteni. Illetve az
éjszaka áll még rendelkezésre, ami emberi erőforrásban és
anyagilag egyaránt nagyon megterhelő a háznak.

– Az új próbatermek közvetlenül a díszletraktár
mellett lesznek. Ez befolyásolja a próbákat?

fotó: Csibi Szilvia

Anger Ferenc, az Opera művészeti igazgatója arról
mesél, hogy fogja megkönnyíteni az új próbacentrum a
művészi munkát és a tervezést.

fotó: Tomas Opitz

– A Magyar Állami Operaház ma praktikusan nem rendelkezik olyan próbatérrel, mely megközelítené az Opera
színpadának legalább a szélességét, de a mélységét sem.
Pl. azok az előadások, ahol 80-120 tagú kórus, 30-40 fős
statisztéria plusz a nagy számú szereplő a színpadon van –
ezek mozgatására, próbalehetőségére jelenleg nincsen
megfelelő terünk. Fél tornateremben készülünk a világbajnokságra – ez művészileg vállalhatatlan, a megalkuvás
bűntettét meríti ki. A külső helyszíneink tűzoltás jellegű
próbálkozások. Nyugodt, kiegyenlített és magas színvonalú munkát végezni próbaidőszakban így nehéz. Világ-

– Miért létfontosságú, hogy az Opera újabb próbatermeket kapjon?
– Az Eiffel-csarnokban terveink szerint kialakítandó
próbacentrum két szempontból nagyon fontos: egyrészt
technikailag – a házban az erre illetékesek ezt az oldalt
jobban meg tudják fogalmazni. Másrészt pedig művészi
szempontból.
Nézzük meg, hogy néz ki egy próbaidőszak. Alapvetően négy részre lehet osztani. Először vannak a rendpróbák,
utána a rendpróbaszakasz bekerül a színpadra, majd a színpadon bevilágításra kerül, végül elérkezik a főpróbaidő36

Anger Ferenc | fotó: Gács Tamás

fotó: Nagy Attila
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színvonalat, magunk előtt vállalható színvonalat akarunk
kitűzni, ám ehhez jelenleg nem létezik a megfelelő infrastruktúra.
A próbacentrumban két 1:1 méretű terem is lesz a jelenetek színpadi beállítására, hogy az Opera színpadát ezzel
is tehermentesítsük. A díszletekről eddig még nem beszéltünk. Egy új premiernél a rendelkező próbák után jelenleg
kimarad az a fázis, mikor (a véglegest megközelítő) díszletben el tudnak kezdődni a térbeli próbák. A jelenleg bérelt
helyszíneken – a Tivoliban, a Bárkában, a Duna TV éppen
szabad stúdiójában, melyek komoly bérleti összegekért
állnak rendelkezésünkre – ugyan majdnem térben tudunk
próbálni, de díszlet nélkül, legjobb esetben díszletjelzéssel. Például szigetelőszalag jelzi a fal helyét, így nem lehet
kipróbálni egy esést, egy nekidőlést, egy ablakkinyitást,
senkinek sincs térérzete: a rendezőnek, a koreográfusnak
sem. Így a szituációk nem tudnak megszületni, nem tud
a színpadi jelenlét fejlődni. A próbacentrumban bekerül
az egyik nagy színpadra a próbafolyamat, és itt a már kész
díszletben az előadást érzékelni tudjuk. A díszletek reményeink szerint már a próbaidőszak kezdetére ugyanis elkészülnek, a korábbra hozott tervelfogadásoknak köszönhetően, s mivel eleve ott készülnek, még a szállítást se kell
fotó: Pályi Zsófia
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fotó: Csillag Pál

megoldani. Ez az Andrássy úti műemlék épület színpadát is
felszabadítaná, mely jelenleg a nap 24 órájában van terhelve, 130 éve... Így az előadás helyszínén – az Operában vagy
az Erkelben – az építési idő meg tudna hosszabbodni, ami
az egyre bonyolultabbá váló produkciók miatt óhatatlan.
Ha a főpróbák előtti időszakban kint már díszletben
próbálunk, a nagyszínpadra csak azért kell felkerülni, hogy
egyrészt be lehessen világítani az előadást, majd a végén
érkezhessen a zenekar. Nagyjából háromhetes próbaidőszakot nyernénk egy premier esetében.
fotó: Nagy Attila

– A repertoárdaraboknál más a képlet?
– A repertoáron futó előadások próbaigénye se sokkal
kisebb. Hivatalosan három hétig készülünk. Az emlékpróbáknak óriási jelentősége lenne, ha színpadi szituációban
kerülhetne rájuk sor. Ezek az előadások már be vannak világítva, tehát nem a színpadon kell létrehoznunk jelzésdíszletben, hanem a próbaszínpadon, kész díszletben. Ez a műszak szempontjából azért is jelentős, mert nem a színpadon
szembesülnénk azzal, hogy valami tönkrement, elszakadt,
elkopott stb., hanem ott, a műhelyben azonnal meg is tudják javítani már a próbaidőszak alatt. Az előadás előtt a színpadon összesen egy vagy két zenekari próba kell.
A zökkenőmentes üzemmenethez tehát két teremre
van szükség. Az egyiknek zenekari árka is lesz, itt az összpróbákat is meg lehet tartani. És azt se felejtsük el, hogy az
operaházi felső festőműterem helyén is nyílik egy rendpróbákra alkalmas házi színpad.
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fotó: Csibi Szilvia

fotó: Nagy Attila

– Most mennyire leterhelt a két játszó színpad?

tunk, mennyivel könnyebb arra az időszakra tervezni, amikor már van próbacentrumunk. Az éjszakai műszakok számáról nem is beszélve, ami anyagilag óriási megtakarítás.
Plusz attól is olcsóbbá válik a logisztika, hogy minden egy
helyen van őrizve, karbantartva. Így kilométerben is sokat
meg lehet spórolni.
Az már csak hab a tortán, hogy civilizált, európai környezetre számítunk próbatermekkel, korrepeticiós szobákkal, amiből szintén hiányt szenved mindkét ház, korszerű
öltözőkkel, kottatárral, dramaturgi szobával, műszaki előkészítővel, raktárakkal, műhelyekkel, tárgyalókkal – ez igazán
élhető környezet lesz.

– Két nagyszínpadunk van: az Operáé és az Erkel Színházé. Egy héten legalább hat produkció fut párhuzamosan. Egy az Operában, egy az Erkelben, másnap egy másik
itt is, ott is, plusz a következő hétre egy-egy előadással
készülünk. Hat, olykor nyolc produkció próbái és előadásai folynak egyszerre. A következő két hétben másik
négyesfogatnak a próbaidőszaka indul – így akár 12 produkció is a házban tud lenni egyszerre. Ezt próbahelyiség
nélkül logisztikázni nagyon nehéz.

– Mennyire lesz művészeti szempontból mérhető, ha átalakul a próbafolyamat?

– A próbacentrumban lesznek előadások is. Milyen darabokra, mennyi előadásra számíthat a közönség?

– Művészi eredménye egyértelműen lesz, ha a próbacentrumot beüzemeljük. A közönség magasabb színvonalat fog kapni. Sokkal nyugodtabb körülmények között tudunk ráfutni egy premierre, egetverő lesz a különbség, ez
mindenki számára érzékelhető lesz. Ha megfelelő a próbaidőszak, a premieren már nem lehet bizonytalansági faktor.

– Úgy tudom, már tervezik azt az időszakot, amikor már lesz próbacentrum.
– A napokban a 2016/17-es évad tervezését zárjuk, és
a 2017/18-as évadot kezdjük – tehát máris van tapasztala40

fotó: Csillag Pál
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– A próbatermekbe előadásokat is tervezünk: kisebb
produkciókat. Az operairodalom több mint 30 ezer címet
sorol, ha valaki ennek egy százalékát ismeri, az nagyon
művelt. Ám ennek az egy százaléknak is csak egy kicsi
töredéke jut fel az operaházak színpadára. A maradék kilencvenkilenc százalékban gyöngyszemek vannak, melyek
nem feltétlenül a legszélesebb közönség érdeklődésére
számíthatnak, de kamaraprodukciókban érdemes bemu41
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tatni egy-egy ilyen csemegét. Emiatt az egyik házi színpad
mobil színpaddal és nézőtérrel előadásokra is alkalmas,
350-400 fős nézőközönséggel, ami az Operáénak kb. a harmada-negyede.
Ezek a kamaraprodukciók az egész társulatnak nagyon
fontosak. Rengetek fiatal énekesre számítunk, akik léteznek, csak nehezen kapnak lehetőséget. Nekik biztosítunk
fellépést, hogy kiderüljön, ki az igazi tehetség, aki a nagyszínpadon is bemutatkozhat. Az énekes színpadi rutinhoz
jut, kisebb téttel, ahol megmutathatja, mire képes. A nagyszínpad közönségének olyan énekest biztosítunk, akiben
biztosan nem csalódik. Ám ez nemcsak az énekesekre igaz:
a rendezőszakosok is lehetőséget kapnak egy-egy kamaraelőadás bemutatására, gyermekelőadásra – idén is, jövőre
is 5-5 ilyen produkció lesz. Ezek mehetnek majd az Eiffelbe.
A bőség zavarával küzdünk, rengeteg kortárs opera
van, vagy pl. Orffnak is vannak kamaraoperai színpad után
kiáltó darabjai, vagy olyan barokk művek (az operairodalom 60-70%-a!), mint Piccini, Hasse, Leonardo Vinci zseniális művei: ezeknek is szeretnénk teret adni. Ott nem lesz
repertoárjátszás, hogy ne essünk saját csapdánkba, vagyis
ne állhasson elő az a helyzet, hogy ne tudjunk próbálni; évi
3-4 produkció még el fog férni.
A műhelyház tehát elsősorban munkahely lesz. Ám ebben a minőségében is egyfajta „Csodák Palotájaként” fog
működni, hogy az érdeklődők bepillanthassanak a kulisszák
mögé: hogyan kerül a semmiből a valami a színpadra. o
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