
Amikor Batta András 2002-
ben rektorhelyettes lett, és 
felmérte a Zeneakadémia ál-
lapotát, drámai különbsége-
ket tapasztalt a magas szintû 
szakmai munka, a Zeneaka-
démia infrastruktúrája, vala-
mint a magyar és nemzetközi 
zenei életben betöltött szere-
pe között. Amikor szóba ke-
rült, hogy megpályázná a rek-
tori posztot, arra gondolt: 

vagy alapjaiban kell újraépíteni sok mindent, vagy nem ér-
demes hozzáfogni. Az infrastruktúra korszerûsítésének a 
kulcsát a fôépület felújítása jelentette. Ez a korábbi vezeté-
sek elôtt is célként lebegett; a Zeneakadémia Baráti Köre 
is azért jött létre az 1990-es évek végén, hogy az intézmény 
megújulását magánadományok révén elôsegítse. Az ezred-
forduló táján ennek fontos részeként rendeztek fundraising 
koncerteket Londonban, zeneakadémiai növendékek 
közremûködésével, a legfelsô arisztokrata körök elôtt. 
Charles herceg kifejezetten barátságosan viszonyult a pro-
jekthez, a kezdeményezés másik lelke Lady Solti volt, illet-
ve az akkori angol nagykövet. Ezek az akciók azonban nem 
lehettek sikeresek, mert fundraising alapon ekkora össze-

Liszt Ferenc 
téri álom
Liszt Ferenc születésnapján, október 22-én 

nyílik meg a Zeneakadémia Liszt Ferenc 

téri, felújított épülete. Mihalovich Ödön óta 

nem volt ilyen volumenû beruházás az is-

kola életében, és az sem túlzás, hogy ezzel 

új fejezet kezdôdik. A több éven át tartó re-

konstrukció idôszakában belsôleg is újjá-

született az intézmény, ami újabb kapukat 

nyit az oktatás és a kulturális misszió terén.
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get képtelenség összegyûjteni Magyarországon. Ekkor vált 
nyilvánvalóvá Batta András számára, hogy az államnak 
kell döntô szerepet játszani. Következett három év, a tapo-
gatózás és elôkészítés ideje, amikor azt mérték fel, honnan 
lehetne a szükséges összeget elôteremteni. Így jött a gondo-
lat, hogy abból a több ezermilliárdos Európai Uniós alap-
ból, amibôl Magyarország 2007 és 2013 között részesült, a 
Zeneakadémia is kapjon egy szeletet.

A hely szelleme

„A Liszt Ferenc téri épület azért volt fontos számomra, 
mert sokkal több mint épület – mondja Batta András. – Ez 
reprezentálja a Zeneakadémiát, a páratlanul gazdag, száz-
harminc éves múltat, a magyar zenekultúra szellemi 
bölcsôjét. Az épület a maga titkos programjával – mint azt 
Raffay Endre mûvészettörténész feltárta – a dionüszoszi vi-
lágból vezet át az apollói világba. Olyan, mint egy zarán-
dokhely, mint a mûvészet szentélye. Tíz évvel ezelôtt azt 
gondoltam, hogy a fôépület nélkül félkarú óriások va-
gyunk, és ezt ma is megerôsíthetem. A felújítás alatt, mint 
a szabadjára eresztett nyáj, különbözô helyeken húztuk ki 
ezt az idôszakot, nem tudtuk magunkat egyetlen pillanat-
ba sûrítve reprezentálni a külvilág számára. Ez alatt azt ér-
tem, hogy korábban bármilyen náció szülötte lépett is be a 

„Ez a két címszó határozza meg a koncert-
szervezési elveinket, de akár a Zeneakadémia 
általános vezérelve is lehetne” – mondja 
Csonka András kulturális igazgató, a koncert-
szervezési tevékenység vezetôje. Úgy véli, a 
mûfaj jellegébôl adódóan a standardtól nem-
igen lehet eltérni, a patinás helyszín kötelez. 
A Zeneakadémia nagytermében régebben 
rengetegszer szólt kamarazene, de ez a mûfaj 

kiszorult a kon cert termekbôl, a közönség jobban szereti a szimfonikus 
esteket. „Mi szeretnénk ezt a trendet megfordítani – mondja –, és ka-
ma ra mû soroknak helyet adni; erre predesztinálja a Nagytermet akusz-
tikája, intimitása, mérete is. A szimfonikus repertoárt fôleg az itt kon-
cer tezô zenekarok fogják megszólaltatni, köztük a rezidens zenekar, a 
Concerto Budapest, mellyel közösen tudunk mûsort tervezni. Szeret-
nénk a zenekarhoz érkezô szólistákat megnyerni kamaraestek és sok 
esetben mesterkurzus megtartására is. Fôleg tematikus sorozatokban 
gondolkodunk. A Fekete-fehér színei, az Anda Géza Fesztivál a zongo-
rát állítja a középpontba, egyebek mellett tanárok és tanítványaik kö-
zös koncertjeivel. Akár három generációt is átfogva, ahogyan például 
a Ránki család koncertje október 27-én, de Fischer Annie születésének 
100. évforduló jára és Bogányi Gergelynek is tervezünk sorozatot. A 
Kamarazene Nagyteremre elnevezésû sorozat mellett az Élesben egy-
egy tanszék kimagasló képviselôire fókuszál – a saját erôk, a saját te-
hetségek színpadra állításával. 
A kisterem operajátszásra alkalmas, modern színpadtechnikával fel-
szerelt helyként várja a produkciókat és a közönséget, elôször saját 
szervezésû és rendezésû operaelôadással, A varázsfuvolával. Együtt-
mûködést kötöttünk a Magyar Állami Operaházzal, így 2014 februárjá-
ban a dalszínház erre a színpadra tervezett különleges Mozart-
elôadásait élvezhetjük. Ebben a teremben tartjuk majd az operavizsgá-
kat is, amelyek közül a legsikeresebbeket szeretnénk mûsoron tartani, 
sôt operafesztivált is tervezünk, amelyre más zenemûvészeti egyete-
mek elôadásait is meghívtuk. Ami az innovációt illeti: mindemellett 
meg kell felelni a mai koncertszervezés követelményeinek, elvárásai-
nak is. Nem lehet úgy tenni, mint régen, hogy beleírjuk egy zöld 
könyvbe, mikor ki jön, és lesz, ami lesz. Tudatos mûsor szer kesz tésre 
van szükség, és minden olyan eszközre, amivel a fi atalokat meg tud-
ják szólítani, amivel a közönségbázis bôvíthetô, amivel el lehet térni a 
hagyományos koncerttípusoktól – például a Liszt Ferenc téri épület 
eddig koncertezésre nem használt tereit is igénybe véve. A Zeneakadé-
mia helyzeti elônye, hogy a város szívében található, ahol rengeteg 
fi a tal fordul meg. Késô esti koncertekben is gondolkodunk, szem elôtt 
tartva a fi atalok szórakozási szokásait. Nem is feltétlenül koncerttermi 
programokról van szó, hanem kisebb terekben ren de zendô ze né lé sek-
rôl, ahol akár egy pohár itallal a kezükben szívhatják magukba az érté-
kes kultúrát. Tudom, hogy a Zeneakadémiával kapcsolatban ez sokak 
szemében szentségtörés, de nyitni kell. A fi atal, kisiskolás korosztály-
nak szóló programjainkat hétvégeken szeretnénk rendezni, és ezekhez 
hasznosítani kívánjuk a Zeneakadémia berkeiben folyó pedagógiai mû-
 hely munkát. Ezen a téren sem hagyományos családi koncerteket ter-
vezünk, hanem egyfajta zenei gyermek megôrzôt, ahová a szülôk le ad-
hatják a csemetéiket, a gyerekek is sokkal szabadabban viselkednek a 
tá vollétükben, ôk pedig szabadon el tudnak tölteni két órát a város-
ban.”

CSONKA ANDRÁS: 
HAGYOMÁNY ÉS INNOVÁCIÓ
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Liszt Ferenc téri épületbe, egy perc múlva tudta, hol van: 
megérezte a hely szellemét, a múlt levegôjét, egyediségét, 
Bartókot, Kodály és Dohnányit. Idôközben kialakult ben-
nünk egy olyan koncepció, miszerint a fôépület felújítása 
alatt szükségünk lehet ideiglenes épületre. Késôbb módo-
sítottuk ezt az elképzelést, és olyan állandó épületet vizio-
náltunk, ami mást tud, mint a Liszt Ferenc téri. Így épült 
újjá a Ligeti Györgyrôl elnevezett Wesselényi utcai épület. 
Az infrastruktúra olyan mértékben fejlôdött, hogy újabb 
ajtókat nyitott meg elôttünk: orgona-felújítás, rezidens ze-
nekari rendszer, koncertszervezés – de ezekrôl késôbb.”
Egy fejezet lezárul

Szinte valószerûtlen, hogy egy ekkora projekt megvalósul-
jon a mai világban, hiszen nehéz pénzhez jutni, nehéz a 
pénzt helyesen elkölteni, a bürokrácia és sok más is nehe-
zíti az elôre jutást – véli a rektor. „A felújítási-megújítási 
projekt kiállta az idôk próbáját, hiszen 2007-ben jutottunk 
hozzá a támogatáshoz, és 2010-ben kormányváltás történt, 
de mindkét kormány magáénak érezte az ügyet. Az elôzô 

„Be kell vallanom, amikor rektor úr 
felkért, hogy legyek a Kommuniká-
ciós, Marketing és Médiatartalom-fej-
lesztési Igazgatóság vezetôje, még 
nem tudtam, milyen ôsi nagy fába vá-
gom a fejszémet.”

Patina és progresszió

„Azzal tisztában voltam, hogy már létezô elemek összerakásával 
megszületô új, integráns egység egészen más tulajdonságokkal bír, 
mint a részek összege. A világszínvonalú oktatás és az új elemként 
bekerülô koncertszervezés összekapcsolása is ezt a tételt bizonyítja. 
Ráadásul a Zeneakadémia sokarcú intézmény, hozzá tartozik a Kecske-
méti Kodály Intézet, a Liszt Múzeum, a Kodály Múzeum, a Bartók Kon-
 zervatórium és még számos fontos intézmény. Ennek az entitásnak ko-
moly esztétikai és akár fi lozófi ai síkja van, de nekünk mindezt gyakorl ati 
síkra kell lefordítanunk, s rögtön mindent egy dimenzióval feljebb kell 
látnunk. Épp hogy a szükséges közbeszerzések elô ké szí té séig jutottunk 
már, szimultán azon kellett gondolkodnunk, milyen kiadványstruktúrát, 
vizuális aurát, médiastratégiát szánunk az intézménynek. Elsô lépés-
ként ki kellett találni, hogy az egyetem és a koncertközpont egyesíté-
sével létrejövô szintézisnek hogyan lehet olyan arculatot adni, hogy 
az a Liszt Ferencig visszanyúló 138 éves múltat, a fôépület többrétû 
szimbolikáját hordozni tudja, továbbá tükrözze az élô hagyományt, a 
Liszt Ferenc-i progressziót. Ugyanis már a kreatív gondolkodás is a pa-
tina és a progresszió közötti izgalmas feszültségen alapult.”

Kiadványstruktúra és médiaháló

A kiadványstruktúra élén a letisztult, de igen elegáns koncertmagazin 
áll, amely újszerû mûfajával egyszerre magazin és egyszerre koncert-
mûsor – interjúkkal, portrékkal, esszékkel. Újdonság lesz az is, hogy 
az illusztratív képek arányát visszaszorítva a társmûvészeteknek ad 
helyet, például a kortárs fotómûvészetnek vagy más kortárs képzô mû-
vé  szeti alkotásoknak. Az elsô lapszám az október–decemberi idô sza kot 
fogja át, majd a novemberben megjelenô második szám 2014 elsô fél-
évének programjaihoz kapcsolódik, azt követôen félévente jelenik 
meg, és ingyenes lesz. Vajon hol volna lehetséges még, hogy a maga-
zin szerzôi gárdája túlnyomórészt a „honi”, egyetemi polgárság 
körébôl kerüljön ki? A havi mûsornaptár inkább a „Kennereknek”, a 
rendszeres koncertlátogatóknak szól, zsebre tehetô, csak a legfonto-
sabb információkat közli, ez a kiadványstruktúrának az „avantgárd” 
darabja. Egyszerûen letéphetô, purista, száz százalékig újrahasznosí-
tott papírra nyomott. Hangsúlyos kiadvány lesz az egyestés mû sor-
füzet, amelyet saját rendezésû és közös rendezésû produkciókra bo-
csátanak ki. Ebben nem fotók, hanem egyéni grafi ka jelenik meg, 
va lamint megszüntetik a zörgôs, csúszós papír jelentette veszélye-
ket. A benne helyet kapó, kitûnô szerzôk által jegyzett szövegeket 
esszéisztikusra tervezik, amelyek saját látásmódot jelenítenek meg, a 
hallgató sokrétû tájékoztatását szolgálva. 
Kiemelt szerep jut a megújult honlapnak, hiszen virtuálisan ezzel lép 
ki az intézmény a világ színe elé. Letisztult és progresszív arculat jel-
lemzi, és szintén tükrözi azt az integráns egységet, amit a Zeneakadé-
mia mint összefoglaló név jelent. „Reményeink szerint ez a honlap a 
leg nagyobb egyetemek és koncertközpontok között világviszonylat-
ban is az élvonalban helyezkedik el megjelenésében, gyorsaságban, 
vé giggondoltságában – folytatja Szabó Stein Imre. – Amikor progresz-
sziót emlegetünk, joggal hivatkozhatunk Liszt Ferencre, hiszen ô, a 
szinte mindenre refl ektálni kész zsenialitásával a legkülönbözôbb ele-

SZABÓ STEIN IMRE: 
SZINTÉZISRE TÖREKEDVE
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kormány tette lehetôvé, hogy majdnem 12 milliárdos bü-
dzsével gazdálkodhassunk, de a jelenlegi kormány szintén 
rendkívül nagyvonalúan a zsebébe nyúlt, amikor kétmil-
liárd forintot kaptunk a projekt befejezéséhez, például az 
építkezésen kívüli költségek fedezésére, a színpadtechnika, 
stúdiótechnika kiépítésére, a hangszerpark karbantartá-
sára, megújítására. Olyan fejlesztésekhez jutott a Zeneaka-
démia, amihez eddigi történetében még soha. Minden 
okom megvan az elégedettségre: az egész olyan, mint egy 
álom, mint egy mese: amit elterveztem, megvalósult. Ami 
nem egészen úgy zajlott, ahogyan elterveztem, az az idô-
faktorral kapcsolatos. 2004-ben még naivan arra gondol-
tam, hogy a felújítási munkálatok 2007-re befejezôdnek, 
aztán 2011 tûnt lehetséges határidônek, a Liszt-bicen te-
nárium is jó alkalomnak bizonyult volna az átadásra. A 
munkálatok ideje végül sokkal hosszabb lett, mint kezdet-
ben gondoltam, de visszatekintve – ismerve a közbeszerzé-
si eljárások bonyolultságát, a szabályok, az engedélyek átfu-
tási idejét, nem beszélve a sok más tényezôrôl – csodálatos 
dolog, hogy mára elkészült a felújított fôépület. Nem kevés 
türelemre és állhatatosságra volt szükség, a két rektori cik-
lusom éppen elegendô ennek a projektnek a végigviteléhez, 
hiszen abban a pillanatban, hogy kilenc éve elfoglaltam 
ezt a posztot, már ezen dolgoztam, és alig egy héttel rekto-
ri megbízatásom lejárta elôtt adjuk át az épületet. Ugyan-
akkor nem fejezôdik be a projekt, mert ez a projekt sosem 
tud befejezôdni, egy fejezet azonban lezárul. Mindazt, amit 
ez a hatalmas vállalkozás lehetôvé tesz, a következô idô-
szakban kell megvalósítani.”

Minden ajtót ki kell nyitni

Azok a bizonyos új ajtók több irányba nyílnak. Az egyik a 
kettôs intézmény felé vezetô útra visz: a Zeneakadémia ok-
tatási és kulturális misszióra is alkalmassá vált, és ezt az 
alapító okiratában is demonstrálni fogja, mint Liszt Ferenc 
Zenemûvészeti és Zenetudományi Egyetem és Koncert-
központ. Oktatás és koncertszervezés a világ számos egye-
temén kapcsolódott össze. Amerikában, a házi együttesek 
jóvoltából, minden campuson gazdag kulturális, azon 
belül koncertélet színesíti a hétköznapokat. Olyan hely 
azonban már jóval kevesebb található a világon, ahol pro-
fesszionális hangversenyélet zajlik, tehát az oktatás mellett 
saját és befogadott koncerteket egyaránt rendeznek. A 
Carnegie Hallnak nincs egyeteme és a Yale Egyetemnek 
nincs Carnegie Hallja, a mi esetünk azonban olyan, mint-
ha a Yale-t és a Carnegie Hallt egyesítenénk – fogalmaz 
Batta András. A torontói Royal Conservatory of Music 
példáját említi: ebben az intézményben áll a város nemrég 
átadott, legszebb koncertterme, a koncertéletbe erôsen be-
vonják az oktatást is. „A magyar származású rektor, Peter 
Simon húsz évig dolgozott ezen a projekten – amin én 
»csak« tíz évig –, hasonló víziója volt, jóban is vagyok vele, 
az ô elképzelései erôsen hatottak rám. A mi lehetôségeink 
azonban még az övékénél is számosabbak, hiszen a Zene-
akadémia nagyterme a világ legjobb koncerttermeinek 

meket, jelenségeket volt képes akár a mûvészetébe, akár annak „mel-
léktermékeibe” integrálni; mellesleg megteremtette a zenei show-biz-
niszt és sztárkultuszt. A progresszió egyébként már a Liszt Ferenc téri 
épületbe is be volt kódolva, hiszen 1907-ben nem neoklasszicista stílus-
ban, hanem az akkori sajátosan magyar és európai szecessziós stílusban 
épült meg. Ráadásul, ahogy én látom, motívumaival nemcsak a müké-
néi kultúrát, hanem a minószi kultúrát idézi, tehát még régebbi korra 
nyúl vissza, ôsi, többrétegû szimbolikát jelenítve meg.”
Stratégiailag központi jelentôségû a médiakapcsolati háló kialakítása. 
Szabó Stein Imre korábban a Mûvészetek Palotája kommunikációs 
stratégiai fôtanácsadójaként kísérletezte azt ki, hogyan lehet magas 
kulturális tematikával, a szûkebb értelemben vett kulturális szaksajtó-
ból kimozdulva – de nem anélkül –, a nagy, véleményformáló médiu-
mok bevonásával radikálisan bôvíteni az érdeklôdôk körét. Mint fogal-
maz, a szent küzdelem része, hogy elhitessék a tévénézôkkel, rádió-
hallgatókkal, az olvasóval: minden, ami a Zeneakadémián történik, a 
lehetô legérdekesebb téma. „Miközben a nagy médiumok érdekes, de 
nagymértékben zagyva tartalmakat is zúdítanak az emberekre, addig 
nekünk meg kell próbálnunk ezeknek a milliók által fi gyelt médiumok-
nak a tematikájává tenni a Zeneakadémiát; mindeközben óvni kell 
azo kat az értékeket, amelyeket akár egy fellépô mûvész, akár a Zene-
akadémia jelent. El kell hitetünk azt, hogy ez a hagyomány élô, izgal-
mas dolog, és hogy pótolhatatlan veszteség nem megjelenni egy 
jelentôs koncerten. Nagy kihívást jelent sérülés nélkül lehozni az 
absztrakció szintéjérôl az élet szintjére az intézmény által képviselt ér-
tékeket. Ha ezt sikerül elérnünk, akkor egészen más dimenzióba kerül 
a Zeneakadémia a kulturális térben, a szociológiai térben, az ország 
terében, Európa terében.”

Világmárkát építenek

A tervek szerint 2014 szeptemberére állhat üzembe a tíz HD-kamerá-
ból álló felvételi struktúra a Zeneakadémia nagytermében, és termé-
szetesen a hangfelvételi eszközök is világszínvonalúak lesznek. A 
hely szín televíziós mûsorok gyártására is alkalmas helyként mûködik 
majd. A kommunikációs és médiatartalom-fejlesztési igazgató elkép-
zelései szerint – nevéhez fûzôdik a Müpa 2011-ben indult televíziós és 
rádiós mûsorfolyamának kidolgozása és szakmai vezetése – ezzel a 
felvételi technológiával, illetve a megfelelô rendezôi és kreatív erôk be-
vonásával akár Mezzo-szintû high-tech felvételek készülhetnek, de 
nemcsak koncertfelvételek, hanem olyan mûsorok is, amelyek össze-
tettebbek, cselekményesek. Ha ez elindul, az komoly imázs-erôsítést 
jelent, aminek a babérjai nemzetközi szinten is learathatók. 
„A kezdetektôl világossá vált számomra, hogy világbrandet építünk 
– folytatja Szabó Stein Imre. – Természetesen az egyetem eddig is lé-
tezett, és világmárka is volt a maga nemében, de a koncertközpont új 
elem ebben az entitásban. Hiszem, hogy maga az épület, a rekonst-
rukciónak és a fejlesztésnek köszönhetôen Európa egyik legkomo-
lyabb koncertjátszó helyszínévé válhat. A nagy hagyományú egyete-
mi oktatás ezzel az új szegmenssel párosulva speciális erôteret hoz 
létre, és ez a kettô, így együtt elsôként jelenik meg. A feladat óriási, az 
eszközeink szerények, a koncertközpont programjaira jutó összeg 
nem túl magas, de az biztos, hogy a felénk irányuló elvárások egy 
világbrand felé irányuló elvárások. Az október 22-i nemzetközi sajtó-
tájékoztató-meghívóra visszaigazolók listáján az európai arisztokrácia 
illusztris személyiségei, nagy vezetô kulturális intézmények vezetôi 
szerepelnek, valamint kiterjedt nemzetközi diplomáciai kar, illetve 
világhírû mûvészek, népes nemzetközi újságírócsapat. Félreértés ne 
essék, nem turista-látványosságot szeretnénk, hanem azt, ha minden 
korosztály és minden társadalmi réteg megértené, hogy a Liszt Ferenc 
téren páratlan aurájú hely született újjá, amely nemcsak a zene temp-
loma, hanem a mûvészet, a kultúra, az élet szakrális helye.”
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egyike. Az intézmény koncertrendezô részlege nonprofi t 
szervezetként mûködik majd, az egyetem pedig költségve-
tési szervként.” A szervezeti átalakulás eredményeként a 
Concerto Budapest rezidens zenekarként vesz részt az ok-
tatásban (lásd interjúnkat Batta Andrással a Gramofon 
2012 nyári számában, illetve a Concerto Budapesttel fog-
lalkozó, azóta megjelent cikkeinket. A nagyterem Voit-
orgonáját is visszaállítják eredeti állapotába (errôl Fassang 
László beszélt a Gramofon 2012 téli számában).

A hungarikum globalizálása

A rektor elképzelései szerint a zenei versenyek rendezésé-
nek is a Zeneakadémia feladatkörébe kell tartozniuk, hi-
szen a tehetséggondozás, a tehetségek felfedezése és 
promotálása egyaránt komoly szakmai felkészültséget igé-
nyel. Az impresszáriós tevékenység mellett Batta András 
szeretné szorosabbra fûzni a szálakat külföldi zenei egyete-
mek együtteseivel is, egyáltalán: nemzetközivé tenni a 
Zeneakadémiát. A külföldi hallgatók száma jelenleg 20 
szá zalék körül mozog az összlétszámhoz képest, amiben a 
magyarországi egyetemek közül csak a Semmelweis Egye-
tem jár a Zeneakadémia elôtt.  Az egyetem célja ezt a szá-
mot emelni, valamint – bármilyen gazdag is a mester-
kurzus-kínálat – minél több külföldi professzort tudni az 

állandó tanári karban. „Azért van nagy hírünk, mert cso-
dálatos muzsikusok végeztek itt; bárhova megyünk, ha ki-
ejtjük azt a szót, hogy Zeneakadémia, akkor a legtöbbek-
nek ez egyet jelent Fischer Annie-val, Reiner Frigyessel, 
Cziffra Györggyel, Solti Györggyel – mondja Batta And-
rás. – Azt azonban kevesen tudják, hogy a jelenlegi Zene-
akadémia is nagyon jó, noha azt mindenki látja, hogy 

Lakatos Gergely eddigi élete körülbelül egynegyedét 
szentelte a Liszt Ferenc téri épület ügyének. Jelenleg az 
intézmény fômérnöke, a rekonstrukciós projekt mûszaki 
vezetôje. Alapvetôen koordinátor szereprôl van szó, 
hiszen a Zeneakadémia igényeit kell képviselnie a felújí-
tásban közremûködô kollégái elôtt – minden irányban, 
beleértve a közremûködô szakértôket, a tervezôket, a 
hatóságokat, a kivitelezôket. „Nagy általánosságban azt 
szerettük volna, és ezt az igényt kellett nekem mûszaki 
nyelvre lefordítani, ha az épület azon tulajdonságai, 
amelyek miatt kiemelkedôen értékesnek tartjuk, változatlanok marad-
nak – mondja. – Például a nagyterem esetében a páratlan akusztika ne 
sérüljön. A tantermek megfelelô alapterületi adottságai mellett szük-
ségessé vált ezek hangszigetelése. Mindenki tisztában van az épület 
mûemléki, örökségvédelmi adottságaival, ugyanakkor a munkák 
elôrehaladtával egyre világosabban megfogalmazódott az igény, hogy 
a 21. századi korszerû technológiákat ne csak befogadni tudja a ház, 
hanem képes legyen elôsegíteni ezeknek a minél aktívabb és minél ke-
vésbé látható üzemeltetését, igénybe vételét is. A hagyomány–inno-
váció, illetve patina–progresszió kettôssége a mi területünkre is igaz: 
ha hagyomány alatt az épített örökségeink iránt érzett feltétlen tiszte-
letet és alázatot értjük, akkor a hagyományt csak úgy lehet tisztelet-
ben tartani, ha az új technológiákat innovatív módon építjük be a 
házba, és ez igaz kell, hogy legyen az épület üzemeltetésére is.” A 
mûszaki üzemeltetés terén korábban sajnos rossz hagyományokkal 

rendelkezett a Zeneakadémia. Például: az épület 1907-es 
átadását követôen szuperlatívuszokban beszéltek a 
nagyterem hatalmas, a cég büszkeségét jelentô Voit-
orgonájáról. A húszas években azonban egyre többször 
lehetett elégedetlen hangokat hallani a hangszerrel kap-
csolatban. Az utóbbi idôben került napvilágra egy olyan 
irattári anyag, amibôl kiderül, hogy a Zeneakadémia va-
lakit ugyan megbízott az orgona karbantartásával, de 
ezzel a személlyel pár év múlva az együttmûködés 
megszakadt. Az 1910-es évek végén és az 1920-as évek 

elején jelentkezô egyre gyakoribb és súlyosabb problémák vezettek a 
hangszer többszöri átépítéséhez, majd 1967-es lebontásához. A fo-
lyamatos helyhiány miatt egyre több ad hoc jellegû beépítés, ráépítés 
is történt a házban. Ennek elsô, jól látható jeleként szüntették meg a 
kisterem zenekari árkát, késôbb a zsinórpadlását. Az elsô beépítése-
ket–ráépítéseket követôen – a nagyobb sérülés nélkül átvészelt máso-
dik világháború után – került sor néhány, feltételezhetôen ideológiai-
esztétikai jellegû átalakításra, amelynek keretében elfedték a nagy- és 
kisterem gazdag és különleges, egymást kiegészítô összhangban 
megalkotott díszítôfestését. Az 1990-es évek közepén beépítették az 
egyik belsô udvart, és zenekari hangolót alakítottak ki. Talán ez volt a 
pont a felkiáltójel alá, hogy ezt így folytatni nem szabad, hanem egy-
séges koncepció szerint helyre kell állítani az épület építészeti és alap-
rajzi egységét. Ugyanakkor az utókor nagy szerencséje, hogy az üze-
meltetési hiányosságok nem hagytak helyrehozhatatlan nyomokat.

LAKATOS GERGELY: LÁTHATATLAN KORSZERÛSÉG



növendékeink kiemelkedô eredményeket érnek el nemzet-
közi versenyeken. Mivel azonban a tanári kart kizárólag 
magyar professzorok alkotják, és az oktatás is magyarul fo-
lyik – a külföldi vendéghallgatóknak természetesen ango-
lul –, így mégiscsak hungarikumról van szó. Ez egyedi jel-
legzetesség, ahogyan a tokaji bor sem teremhet másutt, 
csak Tokaj-Hegyalján. Mindenképpen szükség lenne azon-

ban a hungarikum globalizálására. Ez alatt azt értem, hogy 
a Zeneakadémiának gyökereiben magyarnak kell marad-
nia, vagyis nem szabad elhagyni a kodályi elvek alapján 
felépülô zeneoktatási rendszerbôl kisarjadó akadémiai 
szellemet. Ebbe a szellemiségbe azonban be kell engedni 
olyan termékenyítô külföldi hatásokat, egyéniségeket, 
hallgatókat, akik ezt gazdagítani tudják. Ott van például a 
milánói Scala, a maga fantasztikus hagyományával. A 
Trubadúrt vagy a Bohéméletet a világon talán ott játsszák 
a leghitelesebben, de a Scala mégiscsak egy nemzetközi in-
tézmény, a produkcióit nemzetközi szereplôgárdával adja 
elô, a repertoárja is nemzetközi! Sokszor idézik Szent Ist-
ván intelmeit Imre herceghez: »Mert amiként különb-kü-
lönb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy 
különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és 
fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az 
udvar fényét emeli. Mert az egy nyelvû és egy szokású or-
szág gyenge és esendô. Ennélfogva megparancsolom ne-
ked, fi am, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és 
becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, 
mintsem másutt lakjanak.«” ■
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Rétegek és kábelek
„A kisterem zenekari árka napjainkban csak úgy építhetô vissza, ha a 
többfunkciós mûködést lehetôvé tevô, támogató gépészettel egészít-
jük ki – folytatja Lakatos Gergely. – Lehet például hangversenyhez 
elôszínpad, a nézôtérrel nagyjából egy szintben elhelyezkedô, a ba-
rokk hagyományokhoz illeszkedô elrendezés, vagy a Verdi munkássá-
gát követô idôkben kialakult mélyebb zenekari árok, ami az elôszínpad 
szintje alatt helyezkedik el mintegy két méterrel. A kisterem színpadá-
nak alapterülete alig több mint ötven négyzetméter, ezért aktív 
felsôgépészetre van szükség, komoly díszlethúzó berendezésekkel. 
Bizonyos szempontból a nagytermet is érinti a színpadtechnika. A re-
konstrukció elôtti utolsó idôkben már olyan méreteket öltött a hang- 
és képfelvételek iránti igény, hogy a mikrofon-függesztések valóságos 
pókhálórendszere terebélyesedett a színpad fölött. Ezt gépesítjük, te-
hát a használaton kívüli berendezések felhúzhatók lesznek, láthatat-
lanná téve a modern hangfelvételi technikát. A televíziós közvetíté-
sekhez, mûsorok gyártásához távvezérelhetô kamerapozíciókat alakí-
tunk ki, amelyek a lehetô legkevésbé zavarják a nézôtéren ülôk kon-
certélményét. Szintén évtizedekig megoldatlan probléma maradt az 
épület világítástechnikája, amely az 1907-es átadás idején 120 voltos 
egyenáramú, mai szemmel kezdetleges villamossági hálózatra épült. 
Az üzemeltetôk elég hamar szembesültek a világítás elégtelenségével, 
és komoly problémákat okozott a színpad megvilágítása; ezt az 
elôadók felett kifeszített drótkötelekre függesztett világítótestekkel 
próbálták megoldani. Ezzel kapcsolatban is arra törekedtünk, hogy 
minél kevésbé zavaró, de hatékony, a koncertélmény szolgálatába ál-
lítható világítási pozíciókat alakítsunk ki, ugyanakkor az épület 

mûemlék jellegét is tiszteletben tartsuk. Egy ilyen épület ma már nem 
tud meglenni a modern információtechnika nélkül sem. Több mint 
132 kilométernyi informatikai kábel került be a házba, olyan struktu-
rált hálózat, amelyen többek között – a telekommunikáción túl me-
nôen – a hangversenyek lebonyolításához kapcsolódó kommunikáció 
zajlik, de ellátja az irodai igényeket is, a teljes épületfelügyeleti rend-
szert, valamint belsô kamerák képeit továbbítja. Mivel az épület befo-
gadóképessége jócskán meghaladja az ezer fôt, e létszám felett pedig 
szigorú tûzvédelmi és egyéb biztonsági elôírások lépnek életbe, az 
ezen követelményeknek megfelelô berendezéseket is be kellett építe-
ni, például tûzjelzôket, füstérzékelôket, füstmentesítôket – függetle-
nül attól, hogy több mint százéves, kiemelt jelentôségû mûemlékrôl 
van szó.”
A fômérnöktôl megtudjuk azt is, hogy a tervezés, elôkészítés során 
körülbelül 35–40 szakember dolgozott együtt a különbözô szakágak 
képviseletében – a tartószerkezeti, épületgépészeti, villamossági ter-
vezôtôl a mûvészettörténészig, restaurátorig, belsôépítészig. A mun-
kálatokat elôkészítendô számos tanulmány és történeti kutatás ké-
szült az elmúlt években, amelyeket a restaurátorok fi zikai kutatásai 
egészítettek ki. Például mindkét hangversenyteremben, az elô-
csarnokokban, a közönségforgalmi tereken, számos fal- és nyílászáró 
felületen pontos festékréteg-kutatásokat végeztek, így felszínre került 
az eredeti színhasználat, az eredeti felületképzés, és az is kiderült, 
most hányadik rétegnél tartunk. 
Az biztos, hogy a hangversenytermek eredeti színvilága egészen más 
összhatást fog eredményezni, mint azt megszokhattuk az utóbbi év-
tizedekben.

A Zeneakadémia honlapja: 
www.zeneakademia.hu
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