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3. Épületek szerkesztése tekintettel az Akustikára. *) 

Nem leend érdektelen a czímiink idézte tárgy gyal kissé részletesebben 
foglalkozni, különösen most, midőn technikusaink, de kiváltkép építészeink 
figyelmét az országház-terem akustikájának kevésbbé sikerülte oly igen felfo-
kozta. S erre nézve leghelyesebb mód leend, minden vonatkozások kikerülésé-
vel, meghallgatni egy idegen, s e szerint tőlünk, és viszonyainktól teljesen füg-
getlen, s különösen e tárgyban , tanulmányai folytán, tekintélyűi fogadható 
szaktudós ide vonatkozó nézeteit. 

Közöljük azért V i o l l e t J . B . a „Revue générale de l'architecture et des 
travaux Publics"-ben megjelent kivonatát S m i t h E o g e r memoirejából, 
mely igen sok nevezetes gyakorlati esetet és nézetet tartalmaz, s mely me-
moire annak idejében az a n g o l é p í t é s z e k t á r s a s á g á b a n olvastatott 
fel, később lapirodalmi úton is megjelenvén. 

Viollet J . B. igy ír : 
A szerző, Smith Roger emlékeztet bennünkot mindenekelőtt arra: 

hogy a hang az által lesz hallhatóvá, hogy gyors, pillanatnyi rázkódások vagy 
egyenletes mozgások eredményeként létesülvén, egy rugalmas közegben tova 
halad, mely közeg képes a hallszerv-, tehát a füllel lökést közölni, vagyis a 
hangot átszármaztatni. Ha említett lökések egyenletesen és gyorsan ismétlőd-
nek, úgy a fül zöngét (Ton) érez; de ha nem egyenletes az ismétlés, vagy .pe-
dig csupán pillanatnyi, akkor csak morajt vagy dörrenést hallunk. 

A hang haladási sebessége a levegőben kissé változik a lég sűrűsége, s 
a hőmérsék különbségei szerint, de ugyanazon sűrűség, és hömérsék mellett 
mindig egyenlő, bármily fokú magassággal vagy élességgel birjon is a hang. 
E sebesség 333 méter másodperczenként, 0° hőmérsék mellett; 16% Celsius 
foknál már 343 m-re emelkedik.**) 

A mint tudjuk : a hanghullámoknál, valamint a világsugaraknál a vissza-
verődési szög egyenlő a beesési szöggel; de ha a hang sima falhoz kevesebb 
mint 30° szög alatt ér, akkor a helyett, hogy az említett törvény szerint vissza-
verődnék, (??) a fal mentében vonul tova, néha igen tetemes távolságig, és pe- . 
dig annál párhuzamosabb irányban a fallal, minél kisebb a szög, mely alatt a 
hanghullám a falhoz verődött. 

A hang — valamint a megvilágítás — erőssége azon arányban fogy, 
melyben a távolság négyzete növekszik, s azon hang, mely legtávolabbról jön, 
ha nem is a leghangzatosabb, de bizonyára a legerősebb. Mi a távolságot illeti, 
melyről az emberi hang észrevehető, ez igen változik a helyiség minőségéhez 
képest, s azért — noha néha igen figyelemre méltó kivételek fordulnak elő — 
fölvehető, hogy az emberi hang hatása, 30 legfeljebb 50 métert határol körül 

Ney úr az Alsustikát hangviszonylattal magyarítja. 
**) 1 méter = 3-1637 bécsi láb, megközelítőleg 3 '2" . 
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szabad téren. Kísérleti türkészetek tárgyává tette e kérdést Saunders, ki szín-
házépítkezésekre vonatkozó munkájában következőkép nyilatkozik : 

Minden tett kísérletemben mindig gondom volt arra, hogy nyugodt lég-
és sima területen tehessem vizsgálódásaimat. Az olvasó s a hallgató szerepeit 
rendszeresen cserélgettük, s az eredményezett hangokat összehasonlítottuk. A 
kísérleteknél mindig könyvet használtunk, minthogy az emberi liaug tartósabb 
egyenletességgel bir az olvasásnál, semmint a beszédben. 

I. kísérlet. 
Egy kört húztunk 30*5 m. átmérővel : az olvasó ennek közepébe ült, kö-

vetkezéskép 15*25 m-nyire volt a kerülettől, s ha a hallgató e kört körüljárta, 
az olvasottat legérthetőbben hallotta akkor, ha az olvasó arczával szemközt 
állt ; kevésbbé érthetőn, ha oldala irányában volt, s ha háta mögé került, akkor 
majdnem mitsem hallott, vagy csak igen homályosan az olvasott szavakból. 

II. kisérlet. 
Ha az olvasó 7.62 m-nyire távozott a középponttól akképen, hogy ar-

eza 22*88 m-nyire jutott a kör kerületétől, míg háta mögött csak 7*62 m-nyire 
volt az adott körhatártól, akkor, ámbár az előtte vagy mögötte álló hallgató 
hallotta ugyan hangját, de az eredmény akkor lön kielégítő, ha oldalt állt. 

III. Miután ezen kísérletek többszörösen ismételtettek, s a hallgató és 
olvasó szerepei kölcsönösen felcseréltettek, végre azt; eredményezték, hogy az 
olvasó szavai akkor legegyenletesebben érthetők a kerület minden pontján, ha 
az a középponttól 5*18 m-nyire ült. Ezen adatok nyomán meghúzta szerző a 
legszélsőbb határokat, és meghatározta : mennyire hallható még az emberi 
hang minden oldalról. Saunders szabálya ez : 

„Ültessük az olvasót bármily pontra, mindenekelőtt 5*18 métert mérjünk 
ki előtte; legyen az igy kapott pont egy 45*76 in. átmérőjű körnek közép-
pontja. Ekkor a hang még h a l l h a t ó lesz az olvasóval szemközti irányban 
28*06 m-re, a két oldalirányban 22*88 m-re, mögötte azonban jóval belől e kör 
kerületén, t. i. 17*70 m. helyett, csak 9*45 méternyire." Egyébiránt az ajánlott-
kört is csak közelítőleg fogadhatjuk el szabályul, miután az adott távolságok 
a legszélsőbb határt teszik, s ezeken már kényelmetlen a hallás. 

Ama különbség, mely a hangnak és a zűrös zajnak észrevevése közt lé-
tezik, nyilván csak a hangnak előidézési módjától származik, azaz ama rezgé-
sektől, miket a hangot eredményező erő egy bizonyos meghatározott irány-
ban előidéz. 

Saunders még több kísérletet is leir, melyekből kitűnik, hogy a hang 
könnyebben siilyed, semmint emelkedik; másnemű kísérletek ismét azt mu-
tatják, hogy mennyire nehezítik a beszélő s a hallgató közt lévő akadályok a 
hangnak terjeszkedését, különösen, ha ez akadályok a hallgató közelében 
léteznek. 

Ezen kísérletek egy igen gyakorlati és hasznos szabályt eredményeznek, 
melynek alkalmazásával az emberi hang megértésére számíthatunk. Ha egy — 



55 

a Saunders által ajánlotthoz hasonló görbevonalat huzunk . és a nyert idomot 
egy másba, melyet épen szerkeszteni akarunk, érintőlegesen beleírjuk. akkora 
beszélőt a legkülsőbb pontok egyikére ültethetjük, s tökéletes biztossággal 
mondhatjuk, hogy szavai e területen hallhatók lesznek. S e föltételnek meg-
felelünk például: ha egy oly egyközényt (parallelogramm) szerkesztünk, mely-
nek hossza 21.33 m., szélessége pedig e méretnél valamivel csekélyebb: s ha 
az imént felállítottuk szabályunkra visszatérünk, könnyen meghatározhatjuk 
az illő méreteket más távolságokra nézve is. 

Mindezekből következik: hogy ha oly tértakarunk körülrekeszteni, mely 
mintegy 21 '33 m. hosszúsággal, s valamivel csekélyebb mérvű szélességgel 
bir, akkor bízvást előre mondhatjuk: hogy e helyiség széleit az emberi hang, 
különösen ha akadályok, vagy viszhang által nem gátoltatik, minden egyéb 
segédeszköz nélkül is, könnyűséggel eléri. Ha azonban a térnek nagyobbnak, 
főleg, ha sokkal nagyobbnak kell lennie, ez esetben azon kell lennünk, hogy 
a beszélőn kissé más úton és módon könnyíthessünk. 

Első szabályul a következőt állapíthatjuk meg: 
Ha egy terem hossza, 15*25 m. szélesség mellett, 21'33 m.-nél kisebb, ak-

kor az építész első gondja oda legyen irányozva, hogy a hangzavarok minden 
okát kikerülje és oly módon járjon el, miszerint a hang csak közvetlen, egye" 
nes sugarakban haladhasson. Nagyobb kiterjedésű termeknél szintén nem sza-
bad ugyan e tekintetet elhanyagolnia, de itt már minden igyekezetével oda is 
kell működnie, hogy a hang terjedését és tovább származtatását lehetőleg elő-
mozdítsa. E szerint e. tárgyat 2 részre oszthatjuk : az első rész kis, vagy kö-
zépszerű kiterjedéssel biró termek szerkesztésére vonatkozik, melyeknél csu-
pán hang akadályok, vagy egyéb hibák elhárításáról lehet szó; a második rész 
nagy termek szerkesztését tárgyalandja, melyeknél azonföliil a hang hatékony-
ságát is nagyobbítani kell. 

E l s ő r é s z . Itt következő nehézségekkel kell megküzdenünk : 1-ször 
a viszhanggal, 2-szor a hallgatók egymás előtti elhelyezéséből és 3-szor az 
épület belsejének együtthangzásából (Resonanz) származott nehézséggel. . 

1) Ugy látszik a tiszta hallhatásnak fő akadálya abban fekszik egy ren-
des nagyságú teremben (21 "33 m. hosszú ; 15'25 egész 18*28 m. szél.) hogy^ 
miután a viszhang a hangnak ogyenes visszaverődéséből származik, e szerint 
a fenforgó esetben is, a hang valamely kemény test által, legyen az fal, padlat 
vagy fölep, egyenes irányban visszalöketik; különösen veszedelmes ez akkor, 
ha a beszélővel szemközti fal a visszaverő tárgy, mert akkor a hang azon 
hallgatók felé tolul, kik vagy a terem közepe táján, vagy közel a zenekarhoz 
vannak elhelyezve, és ekkor az említett viszhang, bizonyos meghatározható, 
vagy legalább megbecsülhető időközökben hallhatóvá lesz, s e szerint, nem, 
csak hogy hangzavart idéz elő, hanem az összhangot is akadályozza és idétlen 
hangokat hoz létre. Herschel szerint elegendő, ha egy 21'33 m. hosszúságú te-
remben, egy másodpercz alatt, 10 hangjegyet hangoztatunk egymásután — a mi 
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természetesen igen gyakran megtörténik — hogy meggyőződhessünk, misze-
rint az előbbi hang viszhangja, az utána nyomban következő hanggal, egy-
szerre ér a hallgatóhoz, s ennek folytán hamis aceordot hoz létre. 

Ezen hiánynak igen feltűnő példáját mutatja az „Exeter Hall", mely oly 
szerencsétlen szerkezettel bir e tekintetben, hogy több igen figyelemre méltó 
akustikai hibát tartalmaz. Ha ugyan is valaki a teremnek közepében ül. tisz-
tán fogja a viszliangot hallani, melyet a karzat sima válaszfala a zenekartól 
oldalt idéz elő, úgy annyira, hogy a játszott zenedarabok minden egyes zön-
géjét, pár másodpercznyi időközökben, újra fogja hallani. 

Ha a karzat oly módon van elhelyezve, hogy nem idéz elő viszliangot, 
ezen esetben — szerző véleménye szerint — előnyös, ha az nem igen mélyen 
van építve, és homlokzatával a beszélő vagy zenész felé áll. A támfal vagy 
legyen egészen áttörve, a minőre a „Saint-Martins-Hall"-ban találunk példát, 
vagy görbülettel biró, milyen a „Free Trade Hall"-i, vagy pedig egészen hátra-
felé hajló. Ha a karzat kissé emeltebben van elhelyezve, ez a viszliangot gyön-
gíteni látszik, különösen a falnak a karzat alatt való részét illetőleg. És más 
részről, ha a támszerkezet nem idéz elő viszliangot, akkor egyszersmind igen 
jó akadályúl szolgál a határfal-adta viszliangot illetőleg, mert a hang, mely em-
lített falról visszaverődik, a támfal által fölfogatván, ismét visszaverődik a fö-
lep felé, a karzat irányában, s ily módon végkép elenyészik a nélkül, hogy a 
jelenlévőket csak legcsekélyebb mértékben is zavarná. 

Rendes nagyságú teremben az oldalfalak, a fölep s különösen a beszélő 
mögötti fal nem idéznek elö zavart a hangokban, söt maga a viszhang is igen 
rövid időközökben ér a hallgató füléhez elannyira, hogy ezt minden egyébnél 
jobb eszközül tekinthetjük a hang erősítésére nézve. Ha azonban a terem — 
söt valamely kis helyiség is — igen magas, a terem egyéb kiterjedéseihez ké-
pest, akkor a viszhang majd mindig észrevehető, és kellemetlen leend. 

Az elővigyázati szabályok erre vonatkozólag tehát abban állnak: hogy 
a fölepet semmi esetre se helyezzük igen magasan. különösen ha a fölep egye-
nes sík. Föltéve azonban, hogy egyéb tekinteteknél fogva, mégis kénytele-
nek vagyunk magasan szerkeszteni a fölepet, akkor adjunk neki görbe bolt-
alakot, vagy pedig osszuk fel mezökre. ily módon díszítvén is azt egyszers-
mind. A beszélővel szemközti falat takarjuk be egy karzattal, törjünk rajta 
ablakokat ( az üveg t.. i. rosszúl veri vissza a hangot), szakítsuk meg fülkékkel 
vagy pillérsorokkal. Minden sima részt takarjunk be valamely szonyegnem-
mel, s az ajtók elé akaszszunk bárminemű szövetfüggönyt. Ha a termek sok-
kal nagyobbak, akkor természetesen másféle eszközökhöz kell nyúlnunk, ne-
hogy a hangot szükségtelenül gyöngítsük, de ennek daczára nem szabad elha-
nyagolnunk ama szabályokat sem, melyek a viszhang kikerülését czélozzák. 

Már több ízben sikerült kész épületeknél, hol a viszhang alkalmatlan 
mérvben volt jelen, azt meglehetősen elodázni az által, hogy a padlatot vastag 
szőnyegekkel, a sírna falakat falszőnyegnemüvel. sőt a fölepet is o fajta szövet-
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tel boríták be. A „British Museum" új olvasó-terme is nyújt erre nézve példát, 
hol a hangzavar kikerülése, ezen eszközök által, kielégítöleg sikerült. Itt nem 
csak a padlatra borítottak vastag szőnyegeket, hanem a tanárok asztalait, és a 
pólczokat is bevonták bőrrel, mi által kettős czélt értek el, a mennyiben ez 
utóbbi anyag a zajnak létesülését gátolja, és másrészről a hangokat, melyek 
véletlenül előidéztetnek, elnyeli. 

Valóban igen hihető, hogy ha valamely helyiségben makacs viszhang 
van jelen, azt az által lehet gyöngítni, vagy végkép el is enyésztetni, ha a fö-
lepet és falakat bőrrel boríttatjuk be, és ha megkisértenők a bőr helyét ne-
mezzel ÍFilz) pótolni, ezen anyag hasznosságáról is bizonyára meggyőződ-
hetnénk. 

Ámbár említettük, hogy viszhang megsemmisítésére a karzatok igen jó 
szolgálatot tehetnek, mindazonáltal nem szabad figyelmünkön kivül hagyni, 
hogy ezek gyakran az egyenes hangverődésnek szolgálnak akadályául, s né-
mely templomban, hol a karzatok mélyen fekszenek, megtörténik, hogy a 
szónok szavai csak igen nehezen jutnak az utolsó sorokban ülő hallgatók fü-
léhez, mit az észrevevén, óriási fáradsággal és erőltetéssel, igyekszik szavait a 
helyiség minden részeiben érthetőkké tenni. 

2) A helyes és előnyös hangterjedésnek második akadálya azon körül-
ményben fekszik, mely szerint a hallgatók, rendszerint, egymás előtt ülnek, 
mely esetben tehát az akadály a beszélő és hallgató k ö z t fekszik: minélfogva 
szükségessé válik, hogy a jelenlévők akként helyeztessenek el, hogy egyik se ta-
kartassék el az előtte ülő által.S ámbár e föltétel inkább a látás, mint hallás miatt 
válik szükségessé, mégis, hogy lehetőleg minden igényt kielégítsünk, csaknem 
elkerülhetetlen lesz, hogy az ülőhelyeket, Scott Russel szerint, görbe lejtőre 
helyezzük, mely, mint a következőkből kiviláglik, igen könnyen szerkeszthető. 

JHután a terem metszetét megrajzoltuk, ép úgy a beszélő s a legelői ülő 
hallgatót is, akkor a beszélő ajkaitól egy egyenes vonalat huzunk említett 
hallgató fejének legfelső pontját érintőleg. Ha ezen vonalnak folytatása a má-
sodik sorban ülő hallgató szemének irányában halad, abból az következik, 
hogy ezen irány, melyet kijelöl a czél elérésére lehetséges legalsója, miért igen 
ajánlatos lesz, ha csak tehetjük, említett második sorban lévő személy ülését 
kissé emelni. Midőn ily módon a második sor helyzetét meghatároztuk, hú-
zunk ismét a beszélő szájától, most már a második sori hallgató fejének leg-
felső pontján keresztül, egy egyenest, miáltal a harmadik sor helyzetét nye-
rendjük, és így tovább. E tekintetben figyelemre méltó a „nimesi" római 
színház, melyben az ülések beosztása és elrendezése meglehetősen helyes. A 
görbület változik azon magasság és távolság szerint, melynek arányában a 
beszélő a hallgatókhoz áll Ha lohetlen volna az ily módon nyert sík lejtését 
szigorúan megtartani, úgy igyekeznünk kell azt mégis lehetőleg számba venni. 

Gyakran szokták a lejtőt, különösen színházakban, hasonló elrendezés-
sel alkalmazni, miként az a hajdani görög és római színházakban szokásban 
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volt, moly berendezést, különösen, ha csak hallgató- vagy olvasó termekről 
van szó, nem szükség épen szigorúan utánoznunk, ámbár a jólláthatás- és 
hallhatáson' kiviil még azzal az előnynyel is bír , hogy a viszliangot gyöngíti, 
a felfogott hangokat a fölep irányában vervén vissza. 

Lachez joggal ajánlja az oldalfalaknak l e g y e z ő - f o r m á j á t . O azt 
észlelte : hogy ha valamely felolvasó vagy hallgató terem csak félig tölt meg 
hallgatókkal, akkor a jelenlévők legtöbb esetben háromszög alakban helyez-
kednek el, és csak akkor, ha a szembeeső ülések már betöltvék. s a távolabb 
lévők is már elfoglalvák, vonulnak az utóbbérkezők a terem szögleteibe. Olyan 
terem, melynek .oldalfalai, legyező-alakban, a beszélő mögé convergálnak, s 
melyben a vele szembelévő fal nem költ viszliangot, és az ülések, Scott Russel 
terve szerint vannak elhelyezve, e terem, az akustikára nézve, valószínűleg a 
legelőnyösebb berendezéssel bír s itt bizonyára kevesebb rosz hely lesz, mint 
a hol a rendszabályoknak elég nem tétetett. Az egyenes hangsugárzási tör-
vényekhez képest lehetséges volna a hangot az említett határnál még távo-
labb is szétszármaztatni, mert ha a fölep nem magas, az oldalfalak öszv.ergődő 
alakja oly módon erősíti a hangot, mint a szócső falai: Ezen alak különösen 
törvénytermekre nézve volna ajánlható leginkább a hang egyenletes elosztása 
-czéljából. 

Ez ellen, nagyon természetesen, azon kifogást lehetne tenni, hogy emlí-
tett czél elérésére elegendő volna az: ha a szónokot vagy általán beszélő sze-
mélyt jó magas helyre állítjuk , minthogy ekkor a közvetlen hangszármazta-
tásnak volna helye, s a hang megtöretlenül juthatna el a hallgatókig. 8 ily be-
osztást számos inult századi egyházban találunk, melyek igen magas szószé-
kekkel bírnak; de hozzá tehetjük/rögtön, hogy ez elrendezés a legtöbb eset-
ben, nem mutatkozott ajánlatosnak, még pedig azért nem, mivel az énekes va gy 
szónok hangja sokkal alkalmasabb az emelkedésre mint a siilvedésre. Sokkal 
természetesebb a hangot, ha éneklünk vagy beszélünk, fölfelé irányítni, mert a 
fejnek és a testnek hátrahajlitása által a tüdő előnyösebb helyzetbe jut. 

Iia a hang lefelé van irányítva, akkor annak csaknem minden finomabb 
árnyalatai elnyeletnek a szőnyegek, padok, vánkosok, s egyéb hasonneinü tár-
gyak által: minek következtében természetesen a terem fölső részébe el nem 
juthatnak. 

Ezen rendszer értelmében igen magasan kell a beszélőt elhelyezni, közel a 
fölephez, vagy pedig egy széles és hangzatos födél alá, mely a szószék fölött 
függ. Azok, kik Rómában jelen voltak a böjti .concerts spiritucls'-eken, em-
lékezni fognak, hogy a zenekar mily magasan volt elhelyezve közel a terem 
fölepéhez, s ennek folytán mily előnyösen oszlott meg a hang a hallgatók között, 
miután egy része a fölep által visszaveretvén. a közvetlen hangsugarakkal 
egyidőben ért a hallgatók füléhez. Közönséges esetekben mindamellett a ta-
pasztaltabb építészek a szószéknek vagy zenekarnak csak csekély emelését 
ajánlják. 
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3) A tisztahallhatásnak harmadik akadálya a túlságos hangzatosságban 
fekszik. 

Akkor mondjuk, hogy valamely helyiség igen hangzik, ha több egymást 
követő viszhang, vagy egyhangú hanghullám jön létre, melyek szomszédos pon-
toktól veszik eredetüket. Ez esetekben gyakran megtörténik : hogy az eredeti 
s a visszaverődött hang közötti különbség észrevehetővé is válik, vagy pedig 
a hang ilyenkor megnyujtatik a nélkül hogy az időközöket felismerhetnők. 
Majdnem minden nagy egyház (Kathedrale) e hibában szenved, s ezekben a jól 
hallás többnyire igen magas fokát éri el. mi zene előadásoknál előnyös is le-
het. de a szónoklatokra nézve mindig hátrányos. Ez okból megtörténhetik, hogy 
valamely terem zenészeknek igen tetszik, de szónokokra nézve határozottan 
alkalmatlan. E tulajdonság hátrányait az által gyöngíthetjük : ha a talajt sző-
nyegekkel borítjuk vagy a termet megtöltjük emberekkel, mely intézkedésnek 
eredménye igen ismeretes, és onnan származik, hogy általa a hangot a falaktól 
visszatartjuk, mi által az oldalfalak- és padlatról való visszaverődés megaka-
dályoztatik. E pontra egyébiránt még visszatérünk, ha majd az emberi hang 
erősítésének eszközeiről szólandunk, s jelenleg csak annyit említünk n:óg: 
hogy ha valamely hangzó testet e szempontból és czélból akarunk használni, 
azt mindenesetre közel a beszélőhöz kell alkalmaznunk épen úgy, mint a hogy 
a hegedű deszkát közel helyezzük a húrokhoz. 

A hangzatos terem rendesen igen alkalmatlan a szavak tiszta meghall-
hatására. Zenére nézve néha kevésbbé, de néha igen alkalmas. Oka a jelenség-
nek leginkább a padlatnak visszaverési hajlamában lelhető, s azért van az, 
hogy némely terem kitűnően megfelel czéljának, ha emberekkel tele van. inig 
ellenkező esetben a hangzavar igen is előtérbe lép. Különösen szembe tünő e 
körülmény „Free Trade Hall1' teremben, Manchesterben. 

Szerző azt hiszi: hogy rugalmas testek — mint például fa vagy hátsó 
üres tér — jelenlétén kivül, az együtt-liangzás oka egy, vagy más esetben még 
a terem alakja sarányaiban is föllelhető volna; de miután c kérdés iránt még 
igen határozatlanok a vélemények, oly kísérletekre lenne még szükség, minők 
e tekintetben Savart-éi voltak. 

M á s o d i k r é s z. Térjünk most az értekezés második részére, és foglal-
kozzunk oly nagyságú termekkel. melyekben a hang hatékonyságát is már 
mesterségesen erősbíteni szükséges. 

Miután a legnagyobb termeket, melyekben jó hangviszonylat észlelte- > 
tett megvizsgálták, milyen például a Surrey-féle nagy zenészeti terem, mely 
13-—14 ezer embert képes befogadni, azt tapasztalták, hogy ezekben az emberi 
hang még sokkal nagyobb távolságra is hallható, mint a szabad légben, mi 
egyedül csak a körlég nyugodtságának tulajdonítható. Szembetűnő azonkívül.' 
hogy a terem alakja, fekvése és anyagai is többé kevésbbé elősegíthetik a 
hang terjedését és megérthetését, a szokottnál nagyobb mérvben. 

A hangnak mesterséges módon való erősítése czéljából oly eszközöket 
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kell találnunk, melyek rendkívüli kiterjedésű termekben is eleget tegyenek 
igényeinknek, de melyek mindazonáltal kevésbbé nagy helyiségekben is hasz-
nálhatók. Első esetben természeteson sokkal nagyobb pontossággal, és vigyá-
zattal kell eljárnunk, nehogy a hangnak zavarodását vagy clenyésztét idéz-
zük elő, egyúttal módját lelvén a hang tovább származtatására is. Fő dolgok 
melyekre figyelmünket irányoznunk kell e következők: 1) A nagy üres és si-
ma tereknek különösen a beszélő közeléből eltávolítása, illetőleg megsemmisí-
tése. 2) szakadatlan nyilt tér létrehozása, s olyan falaknak, melyek a hangot 
előnyösen képesek visszaverni, illő anyagból létesítése 3) Ama hanghullámok-
nak, melyek a falak mentében haladnak bizonyos távolságnyira a beszélő sze-
mélytől, megsemmisítése és 4) a hangnak a viszhangoti kivül ínég más mes-
terséges úton való érősítése. 

1) Nagy üres terek létesülésének elkerülése. Föelv gyanánt vehető, hogy 
a kevésbbé magas tormek a hangra nézve elönyösebbek. Ha lehetséges volna, 
a beszélő fölött sokkal alacsonyabbnak kellene a fölepet szorkeszteniink, mint 
egyébhol, miután igen helyes a szónok szavai által rezgésbe hozott léget bizo-
zonyos tekintetben határok közzé szorítni, azaz ama lég mennyiségét, mely fö-
lötte és mellette van, kevesbíteni. Ha mégis léteznek okok, melyeknél fogva a 
teremnek magasnak kell lenni, úgy legalább azon kell törekednünk : hogy ama 
tér, mely a szónokszék fölött van, ne igen széles legyen. Ezen elv van érvénye-
sítve az által, ha az egyházat több hajóra osztjuk, minthogy a mellékhajók 
boltjai sokkal mélyebben fekszenek, mint a főhajóé s ily módon tetemes tért 
semmisít meg e szerkezet, mely tér a hangot elnyelné, ha az egész helyiség 
egyenlő magasan, egy sima föleppel volna tetőzve. 

Ez okból helyezzük a zenekart a rekeszték egy bizonyos nemébe, mely 
mind hátra mind fölfelé szükiil. 

A hang visszaverődéséről. Az oldalfalak és a fölep rendesen nem idéz-
nek elő hangzavart, ha képesek is a hangot visszaverni, sőt inkább ez esetben a 
hang ereje növekszik, mert a visszavert hang ép oly módon hat, mint az eredeti. 
A szónok mögött lévő fal előre veri a hangot, és azon anyag, melyből áll, vagy 
mely burkolatát képzi, észrevehető befolyást gyakorolhat e részben. A fölep 
és az oldalfalak néha ugyanoly befolyást gyakorolnak, mint a szócső oldalai. 
S e képességüket elő lehet segítni, a mennyiben a hang haladását nyílások vagy 
egyenetlenségek által nem akadályozzuk. Mindezen részek között legfontosabb 
a fölep, mert azt észlelték, hogy ennek alakja és magassága a tormek akusti-
kájára sokkal több befolyással bír, mint az oldalfalaké. S e különbséget köny-
nyen fölfoghatjuk, ha meggondoljuk : hogy a hang, a fölepröl visszaverődvén, 
egyenes vonalban ereszkedik a hallgatókhoz; míg az oldalfalaknál hasonló tör-
ténvén, a visszavert hang legnagyobb része magasan rétegül, más része pedig 
igaz ugyan, hogy vízszintesen belejut néhány hallgató fülébe, de ennek jóté-
konysága ismét az által kisebbszik: hogy a hallgatók fejei csaknem tökélete-
sen vízszintes síkban léteznek. 
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Hogy a legelőnyösebb fölepalakot meghatározhassuk : vegyük tekintet-
be mindenekelőtt azt, mi történik akkor, ha e fölep egyenes, sima. A hanghul-
lámok, melyek a beszélő szájából kiindulnak, fölemelkedvén a fölepnek, mond-
hatnók, tengelyét találják, s innen visszaverődve a hallgatókhoz jutnak, kik a 
beszélő előtt vannak. Azon hullámok, melyek jobbra balra vezettetnek, elérvén 
a fölepet, szintén jobbra vagy balra veretnek vissza, mig végre azok, melyek 
legferdébb irányban haladnak, s igy leginkább szétterjeszkedvén, szinte ily 
irányban verődnek vissza is, mi által elébb az oldalfalakba ütköznek, s csak 
kétszeres visszaverődés után, elgyöngülve jutnak a hallgatók füléhez. Ebből 
az következik, hogy a fölepnek középrésze hasznosabb szolgálatot tesz, mint 
oldalrészei, sőt hogy ez alábbiak csaknem teljesen hatás nélküliek a hang ve-
rődésf illetőleg, mind a jobb és balról mind a távolabb ülő hallgatókra nézve. 
Legegyszerűbb módon, e hangon akkép segíthetni, ha meghagyván a főlep kö 
zéprészét mostani alakjában, a két oldalrészt lejtő síkokká változtatjuk. Ezen 
mód van alkalmazva a „Saint-Mártin" teremben, s ekkép a visszavert hang-
hullámok nagy tömege igen jó szolgálatot tesz. Egy sokszögű átmetszést mu-
tató fölep, mely akkép volna rendezve, hogy a sokszög egyes oldalai egyenlő 
arányú beosztással, különböző irányban verjék vissza a hangot, czélunknak va-
lószínűleg igen megfelelne, de legjobb eredményt mégis az igér, melynek köze-
pe sima, egyenes, és csak oldalai sokszög- vagy görbe alakúak, mindenesetre 
jobbat, mint az egész kiterjedésében görbe vagy sokszög-metszetü. Az úgyne-
vezett áttört fölepek az akustikára nézve nem mondhatók előnyösöknek. 

Végül megemlítjük: hogy a visszaverő sík hirtelen hajlása, a gerendázat 
által létrejött megszakítások, s általán minden egyenetlenség képesek csaknem 
tökéletesen megsemmisíteni a fölep befolyását a hangerősítésre nézve. 

Szerző, mindezek tekintetbe vételével, azon véleményét nyilvánítja : hogy 
azon termekben melyeknek nagyságai az egyenes hangterjedés határait túlha-
ladják, az áttört fölepek alkalmazása kikerülendő, továbbá hogy ha görbe fö-
lepet alkalmazunk, azt mégis lehetőleg lapossá kell szerkesztenünk, s hogy az 
elmélet értelmében a parabola legalkalmasabb volna e czélra; hogy az oldal-
falak azon része, melynél a hang-visszaverődés kivánatos, tehát a szónok mö-
götti rész, lehetőleg egytömegü legyen, azaz ne legyen kiugrások, vagy nyílá-
sok által megtörve, és hogy a mélyedések általában igen kártékonyak, s hogy 
végre bizonyos határon túl a pillérek, oszlopok és elrejtett szögletek a külön-
ben hasznos szolgálatot tehető falak hatását gyöngítik, s a hang visszaverő-
dését illetőleg hátrányosan hatnak. Ami a visszavert hang megsemmisítését 
ezélzó eszzöket ilköleti, azokról már előbb volt szó. 

3) Most egy oly ponthoz jutottunk, melyet Scott Russel teljes figyelőmmel 
tanulmányozott, s mely pontot minden más iró többé kevésbbé elhanyagolt, t. i. 
azon már egyszer említett hangtulajdonhoz, mely szerint : a hanghullámok 
visszaverődése többé vagy kevésbbé tökéletlen, mihelyt a beesési szög a 45°-ot 
meg haladta, ha pedig 60u-nál nagyobb, akkor visszaverődés épen nem jő létre 



Ezen esetben a hang körülbelül egyenközü irányban folytatja útját azon sík-
kal, melylyel érintkezésbe jött, s e szerint soha sem juthat egy hallgató füléhez 
sem, kicsak egy kis távolban ül az említett síktól. Igen világos példáját lát-
hatjuk e tüneménynek a „Szt. Pál temploma" karzatán Londonban. A hang 
itt a fal mentében csuszamlik tova, és egy ember hangját, ki csak suttogva 
beszél, társa meglehetős távolból is könnyen megértheti, ha fülét közel a fal-
hoz tartja, míg a mögötte 0 3 0 méternyire álló személy már mitsem képes 
észrevenni. 

A hang oly teremben, melyben ily módon vezettetik, végképen elveszett-
nek tekinthető azok számára, kik nem ülnek a falhoz igeu közel, sőt ezekre 
nézve is igen hátrányos, miután összeszavarodottan, egyenletlen módon jut fü-
leikhez. E hibát, a mennyire csak lehet, igyekeznünk kell végkéj) elhárítani. 
Ha tehát a terem elég hosszú arra, hogy ne kelljen félnünk, hogy e hatások 
létre jöhessenek a szónoktól távolabb eső részekben, s hogy hangcsuszamlás 
nem lép a hangverödés helyébe, módot kell találnunk, a hátrányos utóneszt 
vagy végkép megsemmisíteni, vagy legalább oszlopok, pillérek, mélyedések és 
szönyegnemüek fölhasználásával elosztani. Kisebb termekben a szónokkal 
szemközti falat illetőleg is ily elővigyázattal kellend élnünk, mely fal itt 
hasonló nehézségeket okozhatna. Minél nagyobb a terem, annál gyöngébb lesz 
a hang a falhoz jutásakor, de a visszaverődés is, ha létre jöhet, mindig némi 
másodrendű hangokkal jár, melyek a hallgatók legalább egy része által észlel-
ve, annál nagyobb időközökben s így természetesen annál alkalmatlanabb 
módon jelennek meg, minél erősebb az eredeti hang, s minél nagyobb a terein. 

Mind e föltételek megvannak a manchesteri „Free Trade" társaság ter-
mében. mely egyike a legnagyobbaknak és akustikailag a legsikerültebbeknek. 

Alaprajzának alakja az egyközény, mely félkör alakú részben végződik, 
s e rész a zenekar átellenében van. A zenekar mögötti fal sima, egyenes, hogy 
a hangot előre verje; a terem hosszához és szélességéhez képest alacsony, s a 
fölep-oldalai egy rendkívül magas boltozat részei alakjában befelé hajlanak. 

Az oldalfalak akkép vannak szerkesztve, hogy a fölep által visszavert 
hangoknak legjobban megfeleljenek t. i. az alsó rész, mely legtöbb hatást 
idéz elő sima, és nem bír megtöretésekkel, míg a fölső rész pillérek által van 
díszítve. E pillérek a teremnek csak azon részeiben vannak alkalmazva, hol a 
falak visszaverő tárgyúl tekinthetők, ellenben kissé távolabb, hol már a hang-
csuszamlástól lehetne tartani, valamint a félköralakú részben is, oszlopok által 
helyetesítvék. melyeknek közei páholyokúi szolgálnak. Ezenkívül balkonok is 
vannak alkalmazva, melyeket gyámkövek tartanak, s a balkonok alatt léteznek 
a bejárások szönyegnemüvel eltakarva. Egy keskeny és szük karzat vonul 
végig az oldalfalak mellett, a terem legvége felé azonban némileg tágabbá lesz. 
A gyámok többnyire simák, de oly görbülettel bírók, mely képes a hangot 
visszaverni: és végre a visszhang képződhetésének teljes kikerülésére, a fal-
nak legveszélyesebb pontjain, a terein legvégén kétfelől t. i. hol az alaprajzban 
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nyert görbület a viszhangot kisebbíti, még azon eszközök vannak alkalmazva, 
melyekről fönnebb szóltunk s melyeknek ezélja a liaug visszaverődését meg-
akadályozni. E terem, ha tele van, minden akustikai igénynek tökéletesen 
megfelel, ha azonban üres, akkor az egyiitthangzás annyira növekszik a pad-
lat síkja által, hogy a hangok igen nagy mértékben többszörösíttetnek. 

A fölep és falak anyaga, beosztásuk tele és üres részletekre bizonyára 
figyelemre méltó befolyást gyakorolnak a hang tisztaságára és minőségére, ép 
úgy mint a húr, mely egyszerűen meg van feszitve egészen más hangot ad, 
mintha a zongorán vagy gordonkán alkalmazva hozatik rezgésbe. Itt tehát 
egyesül a visszaverődés kérdése a hang erősödésével, mennyiben ez a harmó-
niával egyeztethető. 

4) Ha az ember e pont tanulmányozásához fog, sajnálnia kell, hogy az 
még oly kevéssé ismeretes. Szerző mégis hiszi, hogy az említett kísérletekből 
annyit következtethetni : hogv a vájt visszaverő síkot, mely mögött üres tér 
van (pl. a fölep) legczélszerübb, ha különben lehetséges, fából szerkeszteni. A 
mi a falat illeti, ennek szilárdsági fokát ügyesen el kell találni! E végre a falat 
kőből kell építenünk és valamely igen jó gyps-nemmel bevakolnunk; s e sza-
bály, úgy látszik, azon különbségen alapszik, mely valamely léggel tölt tér 
(.melyet a hang bizonyosan rezgésbe hoz) és a rugalmassággal nem bíró tál 
közt létezik. A falra alkalmazott deszkaburok a rezgést igaz elősegítené, de 
ennek hatása teljesen elenyésztetnék a mögötte lévő fal tompasága által. Tehát 
a faburok nem bírna visszaverő tulajdonsággal mint a gyps vakolat, és eredeti 
rezgési képességét is elvesztené; de ha mögötte üres tér volna, akkor ama tu-
lajdonát ismét visszanyerné, s a mögötte lévő légot is regésbo hozná. 

Gypsvakolat ellenben, bizonyos pontig a fal keménységével bír s a 
hangot igen jól visszaveri; s fölépül, fa helyett alkalmazva , szintazon szolgála- ' 
tot tehetné, ha sűrűn véve kemény síkot borít. Ezen kivül a hang tisztaságát 
is képes volna növelni, hanem valószínűleg csak az erősség rovására. S azért 
ha azt kívánjuk: hogy a fölep alatti légréteg a hang erejét növelje, akkor még 
is ajánlhatóbb a faszerkezet mint a gypsvakolat. Szerző azonban hiszi, hogy 
említett anyagú fal, ha üres tér előtt áll. a szónok mögött alkalmazva, mégis 
képes volna e részben is jó szolgálatot tenni. Az üveg csak igen gyöngén 
veri vissza a hanghullámokat, s e szerint az üveg ablakok nem igen alkalma-
sak hangerősítés tekintetéből, hanem ha a visszhang kikerüléséről van szó, an-
nál hasznosabb szolgálatot tehetnok. 

A valóban jó hangerősítő tárgynak mindazon hangokkal, melyek köze-
lében létrejönnek, egyidőben kell rezegni. Az eredeti hang ily esetben többet 
nyer erősségben (uitensité) mint hatásban (éclat). A hang erőssége és hatása 
közötti különbség észrevehetővé válik pl. ha egy harang és egy tam-tam hang-
jait össze hasonlítjuk; az utóbbinak hangja tetemesen élesebb, de miután a 
rezgő érczanyag a tam-tamban sokkal kisebb mennyiségű, mint a harangnál 
az álta'a létrehozott hang is sokkal csekélyebb távolságnyira lesz hallható, s e 
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szerint kevesebb akadályt is képes legyőzni, mint amazé. A harang érczének 
előnyét egy húrnál a mellé helyezett üres test pótolhatja, mely képes a húrral 
összhangzólag rezgeni; és két hasonló húrnál, mely különfélenemű hangzatos 
testre van feszítve, épen az adja az erősebb hangot, melynél az alzat erősebb 
rezgésre képes. E különbséget még úgy is megmagyarázhatnék : ha pl. két 
különböző jósággal bíró hegedűt egymással összehasonlítunk. Megtörténhet-
nék, hogy egyenlő erejű, habár nem egyenlő minőségű hangot észlelnénk mind 
kettőnél, ha a közelből hallgatjuk a létrehozott hangokat; de ha kissé távozunk 
tölök, sőt ha a szomszédos házak valamelyikéből hallgatjuk, úgy a jobb fajta 
hegedű hangját, ajtókon és falakon keresztül is, még mindig hallani fogjuk, 
midőn már a hitványabbnak neszét sem vehetjük észre. 

Miután e hatások mind a rövid mind a huzamos hangoknál létrojönnek. 
szerző azt hiszi, hogy kell eszközöknek létezni a rezgésre képes anyagok ösz-
szehasonlítása- s rendezésére, oly módon, hogy az emberi hang erősítésére ké-
pes legyen annélkül, hogy ez a hang tisztaságának rovására történnék. Tud-
juk, hogy Vitruve edényekről beszél, melyek a régi színházakban a hang erő-
sítésére szolgáltak, s valójában megszoktuk az állítást képtelenségnek tartani; 
pedig igen lehetséges, hogy a régiek rájöttek egy gyakorlati eszme valósítási 
módjára, mely eszmét mi még elméletkép sem igen vagyunk hajlandók elfo-
gadni. Nem az építészek föladata volna-e, mind azon eszközöket újra föleve-
níteni, mik azelőtt használatban voltak, de feledésbe mentek, ámbár hivatva 
vannak az emberi hang erősítésére, továbbá a kicsinyes elővigyázati szabályok 
nélkülözhetését lehetővé tenni, melyekre jelenben ügyelnünk kell, hogy ter-
meinket, akustikai szempontból lehetőleg sikerültekké tegyük? Ez minden-
esetre méltó tárgy volna arra, hogy az előttünk eddig ismeretlen kérdéssel is 
foglalkozzunk! 

* Savart nagy fontosságú müveket tett közzé, melyek a hang erősödés ta-
nát tartalmazzák. Néhány építész-író és különösen Scott, Russel nagy fontossá-
got tulajdonít ama hossz-szélesség- és magassági arányoknak, melyekkel a 
termeknek bírniok kell, hogy a hanghullámok jól elszármazhassanak. Való-
szinü, hogy az adott arányok helyesek, de szerző, biztosság szempontból, ezek-
nek kísérleti megerősítését javasolja. S ha ekként bebizonyodik, hogy valóban 
helyesek, úgy újabb bizonysága e körülmény, a középkori templomok s egyéb 
építményekben rejlő mathematikai combinátiók rendkívül szépségének. Ha-
sonló adatoknak (a méreteket illetőleg) haszna elvitázhatlan, miután minden 
nagy üres tért joggal hasonlíthatunk egy óriási orgona síphoz, mely hangját 
akkor hallatja, ha a lég, melyet tartalmaz, rezgésbejön, és ha ez üres tér belső 
arányai olyanok hogy a k e r e s z t v e r ő d é s e k a hossz rezgésekkel össze 
nem zavartatnak, mely esetben csak hangzür jöhetne létre. 

Az, a ki megszokta a közönséghez beszélni, végre is ismerni fogja a te-
remnek, mely ily czélra szolgál, hangviszonylati tulajdonait, és azért, ha zenei-
leg képzett füle van, igyekezni fog saját hangját a terem hangtulajdonaival 
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összhangzásba hozni, mert csakis ily módon leend lehetséges a létrejöhető ha-
mis hangokat annyira mennyire kikerülnie. 

* * 
* 

Szabadjon ezek után még néhány száraz adatot egyszerűen ide igtatnunk. 
Először is : a pesti országház terem belső világosságának méretei a kö-

vetkezők : hosszúság (a már különben is elfalazott elnökszéki fülke nélkül) 
29'70 m., szélessége (a karzatokat ide nem számítva) 21"80 m., és magassága 
13.4 m. Másodszor: emlékezzünk vissza a fönebbi értekezés azon pontjára: 
mely a „Free Trade Hallt akustikailag az eddig általán ismertek közt, legsike-
rültebbnek mondja, s mégis ez is csak akkor felel meg czéljának, ha közönség-
gel telve van, ellenkező esetben pedig nem. S végre harmadszor : valamennyi 
fönebb emlegetett kisérlet- és példában mindenütt mintegy kérdésen kívülinek 
vétetett, hogy a zenekar vagy a szónok helye meg van határozva, és sehol sem 
láttuk azt, hogy a terem bármely pontja vétethetnék szónoklati pontul. 

Közli : IN'ey Béla. 

TÖRVÉNYEK, RENDELVÉNYEK, OKMÁNYOK. 

1. Magyarország vasúthálózata. 

Közöljük a következőkben azon vasúthálózat magyarázó szövegét és térké-
pét, melyet a m. kir. közlekedési minister az országgyűlésnek a legközelebbi 
alkalommal be fog mutatni, s melyet e napokban, a bemutatatást megelőzőleg, 
valamennyi képviselőnek, minden törvényhatóságnak, az ipar- és kereske-

delmi kamaráknak megküldött. 

A közjóllét , az á l lamjogi kérdések rendezése mellet t , l eg inkább 
az anyag i é rdekek okszerű ápolásától f ü g g . 

A természet h a z á n k a t megáldot ta mindazon adománya iva l , 
melyek mint a nemzeti ha ta lom u g y a n a n n y i tényezői, korszakunk-
ban l egé r tékesebbek ; de csak akkor r emélhe t jük ta r tósan haladó és 
biztos fej lődésüket , ha kielégítő mérvben fognak a töké ly magasb 
fokára vitt közlekedési eszközök rendelkezésökre állani. 

A lemul t évek mulasztásai sok u tánpótoln i valót h a g y t a k reánk ; 
kettőzött erővel kell tehát a cselekvés terére lépnünk, h a az u j a b b 
ko r fokozott köve te lményeinek megfelelni, s hazánka t min t termelő 

M. mérnök-egyesület közi. . ö 


