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építészként állok Önök előtt. Azért fontos ezt 
hangsúlyoznom, mert csak „bottal piszkálom” az 
Önök szakmáját. Ugyanakkor nagyon fontosnak 
érzem, hogy egy építész sok ilyen típusú techno-
lógiai kérdéssel foglalkozzon élete során. óriási 
szerencsém, hogy fiatal koromban táncoltam, 
énekeltem, zenét, majd zeneszerzést tanultam, 
és nem tudtam pontosan „belőni”, hogy mi sze-
retnék tulajdonképpen lenni. Az ilyen típusú 
amatőr polihisztorok végül is építészek lesznek. 
Alapvetően színházi zenész ember vagyok, aki 
az építészetben éli ki a kreativitását. 

sorsszerűnek látom a mÜpA születését. Ami-
kor 2000-ben meghívtak minket az elmaradt 
budapesti világkiállítás egyik telkének újrahasz-
nosítására kiírt építészeti tervpályázatra, még 
nem lehetett tudni, hogy mi lesz ebből. múze-
umközpontú pályázattal nyertünk, de nyilván-
valóvá vált, hogy Budapestnek valójában egy 
sokfunkciós kulturális intézményre van szüksé-
ge. A tervpályázat egy pompidou központ vagy 
egy kennedy Center típusú építészeti alkotás-
nak adta meg a lehetőségét. 

nem üres esztétizálással estünk neki a fel-
adatnak, hanem azzal a típusú gondolkodással, 
amit Önök is képviselnek. meg kellett vizsgál-

nunk a város kulturális palettáját, s hogy mi-
lyen méretű hangversenyteremre van szükség, 
egyáltalán milyen típusú zenére kell a zengő 
tereket létrehozni. Végül is egy fantasztikus 
csapat állt össze, magyar és külföldi tervezők-
kel együtt, akik nagyon világos programot készí-
tettek. A mÜpA-t ez a fajta gondolkodás men-
tette meg, és ezt nem tudja egy építész egyedül 
megoldani. Arató éva¹ adta a kezembe a süket 
építészek, vak akusztikusok című csodálatos 
tanulmányt, ami egészen világosan elmondja, 
hogy itt kitérő egyenesek vannak. egy építész 
rajzolgat egy formát, majd bejön egy akusztikus 
– a mÜpA esetében russell johnson², a világ 
talán legismertebb akusztikai szakértője –, aki 
világosan elmagyarázta, hogy nem lehet felépí-
teni egy ilyen tervet csupán építészeti eszköz-
tárral, anélkül hogy az ember ne tanulna bele a 
különböző társszakmákba. 

egy olyan építészt látnak maguk előtt, aki az-
óta is tanul. zalaváry lajos mesterem szerint, 
ha egy építész nem figyel oda, akkor egy éle-
ten át a diplomáját rajzolja. A különféle házak, 
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funkcionális elvárások és a kliensek szolgálata 
állandó tanulásra ítéli az építészt. nekünk ez a 
tanulás valóban a zengő terek és a színházak 
körül zajlik. A mÜpA tervezéséhez számos kon-
certtermet tanulmányoztunk. Azt az öt várost 
idézném vissza, ahol mi ezt a szakmát gyako-
roltuk. 

1. 1963-ban építette hans sharoun³ a berli-
ni Filharmóniát − lenyűgöző akusztikai, szín-
ház-technológiai, sőt építészeti teljesítmény, 
a vineyard, vagyis a „szőlőskert” kialakítású 
terem egyik legjellemzőbb példája. hiába má-
solják, nem tud ugyanilyen jó lenni. itt karajan 
fogta az építész kezét, amikor eldöntötték, hogy 
kilépnek a shoebox, azaz a „cipősdoboz” formá-
jú termek klasszikus világából. A berlini mellett 
angliai és amerikai példákat ismertem meg jól, 
ugyanis kiharcoltam, hogy utazhassak, körül 
tudjak nézni. Frank gehry disney hallja a shoe-
box és vineyard formák kiváló kereszteződé-
se, a nagata céggel3 folytatott nagyon komoly 
akusztikai tervezés eredménye. 

engem izgat, hogy ugyanazok a művek mi-
ként szólalnak meg különböző terekben. Ugyan-
is nincs olyan, hogy a világ legjobb terme. min-

den teremnek van egy karaktere. minden terem 
valamilyen típusú muzsikára a legjobb. ennek 
megértéséhez is fontos, hogy a nagy egójú épí-
tész fejébe csöpögtessék azt a professzionális 
szakmai tudást, amelynek Önök a birtokában 
vannak. ez azért nálam is beletelt egy évbe. te-
hát így kezdtük el megérteni az utózengési időt, 
a légköbmétert, az első lecsengést, a formát. el-
képesztő mennyiségű termet tanulmányoztunk 
végig. russell pedig akkor is fogta a kezemet, 
amikor egyszer csak kétezer fősből ezerhatszáz 
fős lett a nemzeti hangversenyterem. „gábor! 
mindenütt a világban ez zajlik! – A politikusok 
beleszólnak, elrontják. neked az a dolgod, hogy 
kövesd ezt a folyamatot.” mi pedig tanultunk 
kocsis zoltántól is, mert a száznegyven elemből 
álló emelőrendszert, dobogórendszert legalább 
húsz-harminc módon meg kellett csináljuk. idén 
ünnepeltük a mÜpA tizedik születésnapját, s 
nekem is felfoghatatlan, hogy ez a ház tulaj-
donképpen abban a pillanatban vizsgázott le, 
amikor megnyílt. tíz év alatt bizonyította, hogy 
ez a fajta hozzáállás – nevezetesen, hogy egy 
technológiai és belsőépítészeti tanulmány után 
kezdtünk neki az építészeti tervezésnek – kell 

a sikerhez. russell mániája volt az „előkam-
ra”-rendszer. A  kínai épületünkben – a zengő 
terekhez kapcsolódó pályafutásunk legutóbbi 
állomásán – már egy más formát találtunk en-
nek a fajta változtatható akusztikai kísérletnek. 

de maradjunk még Budapesten: a mÜpA 
esetében is multifunkcionális befogadó épüle-
tet terveztünk, ahol változtatható akusztikai 
és technológiai környezettel sokféle műfajt 

kiszolgálhatunk: a  zongorahangversenytől az 
egészen nagy késő romantikus műveken át a 
balettelőadásokig vagy koncertszerű opera-
előadásokig. egyértelmű lett az is, hogy ezt a 
hatalmas, 18  000 tonnás vasbeton tömeget 
kompozit rugókra kell rakni, hogy a termekben 
tökéletes csendet tudjunk létrehozni. A mÜpA 
nagytermében jovánovics györgy szobrász-
művész volt még egy meghatározó figura, neki 
köszönhetjük az akusztikai burkolatokat − sze-
rintem ugyanis hiba, ha egy építész képzőművé-
szeti feladatokra vállalkozik. 

2. Budapest után szibéria a következő állo-
más: 2004-ben oroszország második legna-
gyobb olajcége, a szurgutnyeftyegaz keresett 
meg azzal, hogy csináljunk egy, a mÜpA-hoz ha-
sonló kulturális központot szurgutban. életem 
egyik legnagyobb kihívása volt – a megbízóink 
pedig annyira megijedtek a tervektől, hogy vé-
gül is ebből nem lett semmi. Azonban inspirál-
ta őket, hogy így is lehet építészetet csinálni, s 
meggyőződésem, hogy az utánunk kiírt tervpá-
lyázat nagyon jó eredménnyel zárult. 

3. A mÜpA után eljutottunk demjánékkal 
szentpétervárra – velük a mai napig tart egy 
közös gondolkodás. szentpéterváron bálterem-
ben működik a szentpétervári Filharmónia, ami 
bizonyos kompromisszumokat jelent. Amikor 
azonban az ember túl van egy ilyen házon, mint 
a mÜpA, virtuózabban tud már az építészeti 
eszközökkel is bánni. sőt, nemcsak a terem-
formákban, hanem a kulturális épületek prog-
ramalkotásában is új feladatok előtt állunk. 
miért? természetes, hogy egy többmilliós vá-
ros nem épít ma már csak koncerttermet, csak 
operaházat vagy csak musicalszínházat. olyan 
termeket kell építeni, ahol – ha nem is mindent 
tökéletesen, de egy meghatározott funkcióra 
koncentrálva – meg kell vizsgálnunk, hogy mi-
lyen egyéb funkciókat tudunk még befogadni. 
Ahogy Budapestnek még mindig nagy adóssá-
ga, hogy nincsenek komoly rendezvénytermei 
– pedig mennyire ideális és költséghatékony 
lenne a mÜpA-val együttműködő konferencia-
központot építeni! – úgy szentpétervárnak plá-
ne szüksége lenne egy sokrétűen hasznosítható 
kulturális és konferenciaközpontra.

  Berlini Filharmónia, a „szőlőskert” elrendezés példája   Walt Disney Hall, a „vineyard” és a „shoebox” formák keresztezése

  Szentpétervári Filharmónia – látványterv

  Szurgut – látványterv 
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4. pályánk fontos állomása volt a pécsi kon-
ferencia- és koncertközpont terve. hatalmas 
őszirózsát képzeljenek el, szirmokkal körülvéve: 
nemcsak a terem áll szirmokból, hanem az egész 
épület. ez a terem mindkét irányban szimmetri-
kus volt, amiből tökéletes rendezvényhelyszínt 
lehetett volna pécsett csinálni. nagyon sajná-
lom, hogy végül ott is a programalkotás maradt 
el. Bár van egy kiváló koncerttermünk, de nem 
vagyunk képesek minden olyan funkciót kiszol-
gálni abban a teremben, amit jó lett volna. Az 
itt „bevetett” technológiai ötleteinket aztán fel-
használtuk a „kínai müpában”. A pécsi ház üveg-
betonból épült volna, derengett volna benne a 
fény. elképzelésünk szerint nem a falak nyílnak, 
hanem a teljes terem mennyezetét süllyeszt-
hetőre terveztük. ily módon abban a teremben 
a második és a harmadik emeleti karzatokat 
teljesen ki tudják szorítani, tehát shakespeare-t 
tudnak játszani ott, ahol tíz perccel azelőtt egy 
120 fős zenekar adta elő az Albert-szimfóniát. 

5. Végül rátérek a kínai munkánkra – ez a 
nanshan kulturális központ sencsenben. A vá-
ros kína new yorkja: hongkong mellett találha-
tó ez a 16 millió lakosú, napról napra növekvő 
metropolisz. kínában úgy gondolják, hogy test 
és lélek összetartozik. ennek jegyében nans-
han kerület központi terét körbeöleli egy kul-
turális és sportkomplexum, amelynek szívét a 
mÜpA-hoz hasonló kulturális központ adja. 
mielőtt megbíztak minket, állt már egy könyv-
tár, és adott volt még egy kortárs művészeti mú-

zeum, egy 40 000 négyzetméteres kiállítóhely, 
amit szintén meg kellett tervezni. 

A kulturális központban már fölállítottak egy 
legyező alakú konferenciatermet, mellé négy 
mozit, és meghívtak pár építészt konzultál-
ni: isozakit4, a reykjavíki koncerttermet építő 
henning larsent5 és minket. A mai napig az a 
meggyőződésük a kínai vezetőknek, hogy vala-

mi rokonság, kulturális kapcsolat 
van a két nép között. emiatt úgy 
érzem, óriási lehetőségünk van kí-
nában dolgozni. én egy szerződés-
sel jöttem vissza – ebből lett egy 
100 000 négyzetméteres épület. 

A mi szerencsénk amellett, hogy 
sok személyes láncszem vezetett 
el kínába, az a kelet-európai tudás 
és szemlélet volt, amely minden 
esetben úgy tekint egy házra, hogy az funkci-
onálisan is teljesen adekvát, magas színvona-
lú termék legyen, ne csak felület, imázs, ami a 
folyóiratokban jól mutat. Világsztárokkal ver-

sengtünk, de a kínai megrendelőket megragad-
ta a hozzáállásunkban a szakmai alázat, s az, 
hogy programalkotói szinten is foglalkoztunk a 
feladattal. meg tudtuk győzni a megbízót arról, 
hogy miért jobb, ha a mennyezet süllyed az aj-
tók „nyitogatása” helyett, illetve, ha mozi helyett 
gyerekszínházat építünk. 

ez lett az első kínai épület, ahol zenés da-

rabokat elő lehet adni mesterséges hangosí-
tás nélkül. igazából ettől sokkot kaptak, hogy 
a premieren bejön egy zenekar, és írja a sajtó, 
hogy nem látják a mikrofont meg a hangszó-
rókat, ez hogy lehet, hogy szólal meg a zene? 
tehát az ember kicsit Apollo  13-ként érkezik 
kínába, mert egyszerűen nincsenek felkészülve 
ezekre az elvárásokra. Ugyanakkor azt is meg-
tapasztalhattuk technológiai és építéstechnikai 
szempontból, hogy valami elképesztő minősé-
get tudnak építeni – s ugyanilyen hűséggel kö-
vették a terveinket. 50 000, egyenként 1x0,60 
m-es alumíniumelemekből álló, hatalmas pap-
lan rejti el a gépészetet. ez a szabadtéri szín-
padot is rejtő árnyékolószerkezet a teljes épü-
letegyüttes összképét meghatározza. kínában 
egyébként vázas házakat építenek, és imádják 
az acélt. A  mai napig hagyományos technoló-
giával építkeznek, valójában keveredik az ősi 
kultúra és a high tech világ. szinte ijesztő, hogy 
az ember valamit rárajzol egy lapra, s az hűsé-
gesen ott van. szerintem nincs a világon még 
egy hely, ahol egy teljesen egyedileg lerajzolt 
alumíniumöntvényt így fölraknak egy házra két 
hónap alatt. általában mindennap ott vagyok a 
házon, mert imádom a beton szagát, mikor ez 
nem volt megoldható a 8500 km távolság miatt, 
akkor is hosszabb időszakokat töltöttünk kint. 
ezt a hozzáállást pedig nagyon meghálálták: 
a  részletes angol–kínai dokumentációk kiviteli 
terveit ellenőrizve, az építkezés folyamatát a 
legmeghatározóbb részletekig leegyeztetve, a 
kínai kollégák odaadó helyszíni munkájának 

  Luzern Concert Hall és a zengőkamrák

  Nanshan Kulturális Központ nagyterme
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köszönhetően az épületegyüttes kiváló minő-
ségben készült el. 

Az 1400 fős nagyterem tulajdonképpen 
operaház, de különböző stílusú előadásoknak 
megfelelő variációs lehetőségekkel. Ugyanúgy, 
mint a mÜpA Fesztivál színházának, van egy 
oldalszínpada. Az auditórium patkó alakú, a 
shoeboxnál egy kétharmaddal rövidebb alakú 
terem, ahol valóban nagyon közel van min-
denki a színpadhoz. Öt előszínpadi zóna van, 
és ahogy az oslói operában is megtanulhattuk, 
pont a színpad proszcénium szakaszában nem 
csináltuk meg azokat a tág és akusztikailag el-
nyelő kapukat, amik tulajdonképpen tönkrete-
szik az összes prózai színházat Budapesten is. 
kemény felületeket kell építeni, és úgy kell meg-
oldani a fény- és hangtornyokat, amik szintén 
mozognak, mint a Fesztivál színházban, hogy 
tökéletes tölcsért tudjanak képezni az akuszti-
kai hangnak. 

technológiai szempontból továbblépést 
jelent szakmai pályánkon, hogy meg tudtuk 
oldani a teljes auditórium mennyezetének süly-
lyesztését-emelését. A nézőtér felett hat rész-
re osztott mozgatható mennyezet biztosítja a 
megfelelő akusztikai tér létrehozását. Amikor 
ezek a mennyezetrészek mint támfalak feljön-
nek, és a függőleges felületek összezárnak, ak-
kor még a világító hidak alján is kemény felület 
van, és ily módon tud kialakulni egy hallatlanul 
gazdag játék. A terem formailag is nagyon ha-
sonlít a mÜpA-ra, aminél véleményem szerint 
attól lett jobb, hogy félteraszok és teraszok 
váltják egymást. Van egy első és egy második 
terasz, de köztes teraszok is vannak, ezeken 
a teraszokon ugyanúgy emberek tudnak ülni 
– ez akusztikailag is elképesztően sokat segít. 
Beállnak, leülnek a térbe, ez nagyon jó a belső 
visszaverődés szempontjából, és ettől ideáli-
san szólal meg a zene a zsöllye minden székén. 
A  drámai produkcióktól a zenés színház min-
den műfaján keresztül a koncertekig, gálákig 
képes ez a tér kiszolgálni a színpad különböző 
méretű együtteseit. például, ha a második eme-
letet kirekesztjük, és levesszük a felére a zen-
gő teret, egy beszédhangra kiválóan alkalmas 
színházat kapunk. Aztán vannak előszínpad 
nélküli és előszínpados drámai lehetőségek. 
hangversenytermi elrendezésnél mobil kagy-
lóval oldjuk meg a megfelelő akusztikai kör-
nyezetet. Utóbbit tudjuk biztosítani más zenés 
műfajoknak is: dzsessz, pop, rock, világzene, 
operett, opera, musical – sőt az esztrád is na-
gyon kell kínában.

A gyerekelőadások számára épített kamara-
terem a barokk színházi tradíciók kortárs adap-
tációja – szintén sokfunkciós. Azt gondoltam, 
hogy amikor 5 millió gyerek él egy városban, 
nem árt, ha tudnak bábszínházazni, énekelni 
egy erre megfelelően intim térben. itt a teljes 
nézőtér billen, totálisan vízszintes padlót tu-

dunk csinálni. Akusztikai változtatható elem 
nincsen sok – a tér variálhatósága volt az elsőd-
leges szempontunk. A terem egyaránt alkalmas 
kisebb színpadi előadások, élő zenével kísért 
előadások és bálok megrendezésére.

A megnyitás pillanataiban nem csak az alko-
tóközösségünk munkájára lehettem büszke – ez 
a siker az egész magyar építész- és mérnöktár-
sadalom elismerését is jelenti. Benne van min-
den tudásunk a műegyetemtől kodály zoltánig. 
Vallom, hogy a „kínai müpa” egyedisége, euró-

paisága, léptéke és minősége hosszú évekig vi-
szi jó hírünket ázsiában is.

Zoboki Gábor DLA habil. építész előadása 
2015. március 12-én, a SZÍNPAD jubileumi szim-
póziumán hangzott el.
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  A Nanshan nagyszínházterem – operai elrendezés

  Nagyszínház metszete a függőlegesen mozgatható mennyezeti elemekkel


