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– Hamarosan elkezdik „belakni” a mu-
zsikusok a Nemzeti Hangversenytermet,
ami egyik eleme a Nemzeti Színház mellett
felépült Mûvészetek Palotájának. Sokat
foglalkozik a házzal a sajtó és azt sugall-
ja, hogy a hangversenytermen kívül bi-
zonytalan, kik töltik meg a kiállító ter-
meket és a színházat. Ön, mint az új
beruházást mûködtetô gazdasági társulás
vezérigazgatója, aki egyébként zenei te-
rületrôl érkezett a Lágymányosi híd lábá-
hoz, megerôsíti vagy megcáfolja a sajtó-
ban megfogalmazott aggályokat?

– Nem a foglalkozásom, hanem a múl-
tam kapcsán került szóba az én idejövete-
lem. A zenéhez amatôrként értek valameny-
nyire, ami azonban fontosabb lehetett, hogy
tíz éven keresztül voltam alapító-igazgatója
a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak, majd ügy-
vezetô igazgatója az Országos Filharmóniá-
nak, ami idôközben Nemzeti Filharmóniává
vált. Utána a Magyar Állami Operaház ügy-
vezetô igazgatója, majd megbízott fôigaz-
gatója, késôbb a Vígszínház ügyvezetô
igazgatója lettem. Egyszóval sokat dolgoz-
tam a kulturális élet különbözô területein az
elmúlt évtizedekben, mint menedzser-igaz-
gató. Itt sem a szakmai vezetés a feladatom.
Három intézmény költözik most ide – a
Nemzeti Filharmonikusok, a Ludwig Múze-
um és a Nemzeti Táncszínház a Hagyomá-
nyok Házába. Mindannyian teljesen önálló
alapítású, önálló gazdálkodású szervezetek,
tartalmi munkájukba nem szólok bele –
nem is tehetem, de nem is akarok. Megvan-
nak a mûködésükhöz szükséges épületek,
helyiségek és technikai feltételek. A Nem-
zeti Filharmonikusok próbatermei, techni-
kai helyiségei mellett ott van az a bizonyos
koncertterem, amelyben – a megfelelô bér-
leti díjért – ôk is adnak hangversenyeket,
évente néhány tucatot. Egyébként ez is be-
fogadó terem, amelyet a legkülönbözôbb
rendezvényekre fogunk bérbeadni. A mú-
zeumi rész a Ludwig Múzeum állandó és
idôszakos kiállításainak ad majd otthont,
Néray Katalin irányításával, teljesen függet-
lenül mind tôlem, mind a többi intézmény-
tôl. A harmadik épületbe a Várból – részben
– ideköltözik a Nemzeti Táncszínház,
amely évi száz napon át használja a színház-

termünket. Itt végre be tudja mutatni mind-
azokat a produkciókat, amelyekhez nem állt
eddig megfelelô színpad a rendelkezésére.
Mindezek mellett marad azonban 265 nap
az évbôl, amit meg kell tölteni programmal.

– A Nemzeti Filharmonikusok is piaci
áron bérli a termet, vagy engedményt kap?

– Ugyanazt a bérleti díjat fizeti, mint a
többi bérlô. Az együttes költségvetésében
külön tételként szerepel a fellépések hely-
színeinek bérleti díja, hiszen eddig olyan
székháza volt, ahonnan minden hangver-
senyre ki kellett valahova települnie. 

– Az Ön feladata a hangverseny-, illet-
ve színházterem szabad idôpontjainak
„eladása”?

– Az én munkám része életet lehelni a
termekbe, a közönségforgalmi területekbe
úgy, hogy azt a beköltözött három intéz-
ménnyel koordináljuk. Ennek az épület-
nek nemcsak az üzemeltetését bízták tehát
rám, hanem a mûködtetését is. De minden
egységnek külön mûvészeti vezetése, prog-
ramszerkesztôsége van. A cél az, hogy a
magyar kultúra értékeit minél nagyobb
sokszínûségében kell megjelentetni a
Mûvészetek Palotájában.

– Ez azt is jelenti például, hogy a Nem-
zeti Táncszínház által használt színpadon
akár zenei, vagy más táncos produkciók is
megjelenhetnek?

– Minden, ami a magyar kultúra része,
beleértve természetesen a könnyûzenét is.
Minden értéknek, amely iránt érdeklôdik
a magyar közönség, helye van ebben az
épületben. Lesz kamaraopera és jazzkon-
cert, balett stb. – minden, ami a magyar
kultúrát reprezentálja. Az eklektikus mû-
sorszerkesztés részei lehetnek olyan kül-
földi produkciók is, amelyek dokumentál-
hatják a létesítmény nemzetközi jellegét
és a magyar kultúra nyitottságát. 

– Az Ön feladatai közé tartozik az is,
hogy a bérleti díjakkal valamiképpen ren-
tábilissá tegye a Palota mûködését? Van-
e az intézménynek bevételi kötelezettsége?

– Kultúráról van szó, nem beszélhetünk
tehát rentabilitásról, legfeljebb ésszerû
gazdálkodásról. A Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumához tartozunk, in-
nen kapunk egy keretöszszeget, amit az én
rendelkezésemre bocsátanak. Ez nem
olyan sok, hiszen bruttó egymilliárd forin-
tot utalnak évente. 

Én azért optimista vagyok, hiszen szá-
mos jelentkezô van a befogadó színház-
és hangversenytermünkbe. Vigyázni kell
azonban a mûfaji arányokra, hogy ne
véletlenszerûen következzenek egymás
után az események, ne passzív befogadók
legyünk, hanem jól meghirdethetô, tema-
tikus programokat tudjunk ajánlani a kö-
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A mûködtetés kezdetei
Kiss Imre, a Mûvészetek Palotája vezérigazgatója a 2005 végéig már lekötött rendezvények 
listájával szemléltette, hogy muzsikus világ milyen impozáns érdeklôdése kíséri a Nemzeti 

Hangversenyterem létét és megnyitását, és hogy milyen mûfaji sokszínûséggel tudják teszteli 
a multifinkcionális terem sokirányú alkalmasságát.
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zönségünknek. Nem lenne szerencsés
egyes befogadó intézmények hibájába es-
ni, hogy jellegtelen, arculat nélküli, egy-
mást esetlegesen követô mûsorokból áll-
jon az évad. 

– Hogyan lehet egyeztetni a valamilyen
szempont szerint csoportosított, reklám-
képes produkciók és a bérleti díjért együt-
teseket befogadó színpadok elvét? A Ze-
neakadémia Nagyterme is befogadó
koncertterem, ahová a szabad idôpontok
függvényében jelentkeztek a mûvészek.
Mindenki a saját hangversenyéért felelt,
azt hirdette, annak a jegyeit adta el. Az
ilyen típusú bérlési mechanizmus nem al-
kalmas arra, hogy a zenekarok vagy a
szólisták egyáltalán tudomást vegyenek
egymás programjáról. A bérbeadónak pe-
dig nem volt feladata ebbe beleszólni.

– Itt eleve jobb lesz a helyzet, mivel sok
lesz a kínálat szerkezetét meghatározó
meghívott, felkért produkció és minden
befogadott a Mûvészetek Palotája arculatá-
val is megjelenik majd. Egyébként min-
denki csinálja a maga szokásos marketing-
jét, és emellett élhet a Mûvészetek Palotája
lehetôségeivel. A tartalmi sokszínûség mi-
att nagyon sok helyen megjelenünk a saját
logónkkal, számos kiadványunk, önálló
honlapunk van, ahol mindenütt szerepel-
tetjük a nálunk termet bérlôk mûsorait. És
mivel mi a propagandaanyagunkat nem-
csak Magyarországon terjesztjük, így ezek
nemzetközi nyilvánosságot is kapnak.
Minden partnerünknek, minden produkció-
nak igyekszünk segíteni úgy, hogy azért ne
sértsük az ô arculatukat. Ez komoly mun-
kát igényel, de megvannak hozzá a megfe-
lelô szakemberek.

– Nyitottak a bérlôk a Mûvészetek Pa-
lotája ezen gesztusai iránt?

– Nem panaszkodhatom, hiszen lelke-
sek és tartalmas együttmûködésnek né-
zünk elébe. 

– Most, hogy már számos betáblázott
este szerepel a Nemzeti Hangversenyte-
rem 2007/08-as évadjával bezárólag.
Van-e információja olyan, zenei közéle-
tünkben számottevô együttesrôl, amelyik
még nem jelentkezett be Önökhöz a mai
napig? Nem riasztott el senkit a maga-
sabb bérleti díj sem?

– Nem, mert nem magasak a bérleti dí-
jak. Többet kell ugyan fizetni, mint a Zene-
akadémián, de kétszer akkora a befogadó-
képesség és olyan technikai feltételekkel bír
a hangversenyterem, amelyek eleve nem
összehasonlíthatók a Zeneakadémiával.
Igaz, többen aggódtak éppen a nagy befoga-

dóképesség miatt; amiatt, hogy nem tudnak
ekkora termet közönséggel megtölteni. 

Megpróbáljuk megbarátkoztatni az
együtteseket ezzel a nagyszerû teremmel.
A január 1-tôl március 15-ig tartó próba-
üzem alatt bérleti díj megfizetése nélkül
vehetik igénybe a termet és szolgáltatása-
it. Nem pusztán szívjóságból, hanem
azért, mert így ôk is segítenek nekünk ki-
próbálni, „bejáratni” a helyiséget, a tech-
nikai berendezéseket, különös tekintettel
az akusztikára, aminek alapvetô paramé-
tereit ez alatt az idô alatt fogják beállítani
az akusztikusok. Behangolják a termet, a
mi embereink is belejönnek a munkába. 

Március 15-tôl fizetni kell; nem olyan
sokat: egymillió forintot. Ehhez jön még
az igénybevett nézôtéri személyzet költsé-
ge. Az itt meglévô technikai feltételek
színvonala azonban világszerte a párját
ritkítja, és ehhez képest a második legol-
csóbb bérelhetô koncertterem Magyaror-
szágon. És meg kell mondanom, hogy
még a legdrágább sem drága, legfeljebb
nálunk tartják annak. Egyébként a mi bér-
lôink nem tették szóvá, hogy soknak tarta-
nák a bérleti díjat. A legtöbbet az Opera-
házban kell fizetni, annak idején még én
emeltem fel az összeget, hiszen annak az
intézménynek nem ez a profilja. Aki azon-
ban éppen az Operaházban kíván repre-
zentálni, szó nélkül kifizeti a szükséges
milliókat. Ez olyan, mint az elsô sorok: aki
oda vesz jegyet, nem azért teszi, mert on-
nan jól lehet látni-hallani, hanem mert ott
akar ülni. Az ínyencek mindig legalább öt-
hat sortól hátrább kezdik a jegyvásárlást. 

– A próbaüzem elôtt lesz valamilyen
megnyitó, vagy csak az „igazi” mûködést
megelôzôen?

– Március 15-én lesz az ünnepélyes
megnyitó, addig pedig az akusztikai szak-
emberek (valamint a vállalkozó együtte-
sek és azok közönsége) közremûködésé-
vel folyamatosan fogjuk behangolni a
termet. Itt lesz a berendezést készítô, a vi-
lágon minôsítetten elismert legjobb ame-
rikai cég vezetôje – Russell Johnson – és
segítôi. Programozni fogják a hatalmas
akusztikai rendszert, amelynek (látható)
szárnyai az éppen megszólaló hangszer-
csoportok szerint mozdulnak majd el, az
oldalfalban lévô szerkezetek is mozgatha-
tók és programozhatók – egészen addig,
hogy egyszer csak már egy gomb segítsé-
gével tudatni kell a berendezéssel, melyik
mû következik (természetesen a gyakrab-
ban játszottak közül) és a rendszer beállít-
ja magát. Ha ez valóban úgy sikerül, mint

a cég más munkáinál, Európa három leg-
jobb akusztikájú hangversenyterme kö-
zött fognak számon tartani bennünket. 

Március 15-ig a gyors behangolással
szeretnénk végezni. A finom behangolás,
amely a 98% feletti tartományokra vonat-
kozik, újabb másfél évet vesz igénybe.
Nagyzenekarral, kiszenekarral, kórussal,
szólistával, közönséggel, közönség nélkül
fogják ellenôrizni, méregetni a termet.
Úgy állítottuk össze a mûsort is, hogy
minden „formáció” színpadra kerüljön. 

– Milyen saját hangszerei vannak az
intézménynek? Olyanokra gondolok ter-
mészetesen, amiket nem visznek magukkal
a muzsikusok egyik fellépésrôl a másikra.

– Három Steinway zongorát vásáro-
lunk, egy Salvi-hárfát, timpanit, nagydo-
bot, és egy csembalót. 

– Milyen körülmények között dolgozhat
a rádió és a televízió?

– A legkorszerûbb körülmények kö-
zött: épületen belüli csatlakozási lehetô-
séggel, az épület tetejérôl el lehet küldeni
a közvetítendô anyagot. Vannak saját stú-
dióink is, ahol CD- és DVD-rögzítéseket
lehet készíteni. Megvannak a kamerák
számára kiépített kameraállások, a csatla-
kozási pontok és a megfelelô stúdiók,
ahonnan irányítani lehet a munkát. 

– Önnek nincsenek félelmei e parádés
konstrukció kapcsán attól, hogy esetleg nem
tudják kihasználni? Hogy nincs elérhetô kö-
zelségben annyi koncertlátogató, amennyi
valóban értelmet ad a beruházásnak?

– Nem hiszem, hogy ilyen gondolatok-
kal kellene emésztenem magam. Részben
azért, mert a ház valóban multifunkcioná-
lis, azaz a könnyûzenei hangversenyeken
át konferenciákig számos fajtájú rendez-
vényre alkalmassá tehetô. Másfelôl pedig
a Mûvészetek Palotájának földrajzi elhe-
lyezkedése szinte kínálja a lehetôséget,
hogy a jelenleg 35-40 ezres budapesti
koncertlátogatók számát bôvíteni próbál-
juk. Az intézmény köré rajzolt képzelet-
beli körön belül ugyanis mintegy 130 ezer
diák vesz részt a felsôfokú oktatásban. Ha
ôket sikerül megnyernünk az itteni elô-
adásokra, nagyon sokat tehetünk a közön-
ség fejlôdése és a fiatalság érdekében.
Ezért határoztunk úgy, hogy a legkereset-
tebb hangversenyekre is, amelyekre eset-
leg már hónapokkal korábban elkeltek a
jegyek, félreteszünk száz jegyet, hogy a
diákigazolvány segítségével azokra ol-
csón be tudjanak jönni a fiatalok. 

–2004. júniusában Budapesten tanács-
kozott a PEARLE, többek között arról,
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hogy miért nem járnak a fiatalok az úgy-
nevezett komolyzenei koncertekre. Több
felmérésre hivatkozva azt állították a
szakemberek, hogy nem a muzsika, hanem
elsôsorban a konzervatívnak, ingersze-
génynek tartott környezet ellen berzen-
kednek a tizen- és huszonévesek. Maga a
miliô taszítja ôket, amivel nem tudnak
igazán mit kezdeni.

– Sok mindennel, például internetes ká-
vézókkal igyekszünk számukra is „otthono-
sabbá” varázsolni az épületet. Az internet
egyébként szerves része marketingünknek,

beleértve az internetes jegyvásárlás lehetô-
ségét is. Bízom a próbálkozásainkban, mert
tudom, hogy a fiatalok mindig felfedezik az
értéket, csak kicsit közelebb kell hozzájuk
vinni. Bízom benne, hogy két-három év
alatt „bevezetjük”  a Mûvészetek Palotáját.
A nemzetközi gyakorlat azt bizonyítja,
hogy minimum ennyi idôre van szükség ah-
hoz, hogy a hazai környezet „befogadjon”
egy ilyen létesítményt. A nemzetközi „be-
vezetésre” jóval több idô szükségeltetik.

Sokat segítenek ebben a zenekarok is –
lelkesek, ötletgazdagok. Ha nem volná-

nak ezek a hecckampányok, hanem az öt-
leteknek, újdonságoknak, a már magukat
meg-megmutató eredmények kapnának
nyilvánosságot, sokkal eredményesebben
lehetne dolgozni, és mindenkinek jobb
lenne a közérzete. Még a valóban jóléti
társadalmakban is ritka, hogy ennyit ál-
dozzanak a kultúrára és ilyen épületet fi-
nanszírozzanak. És ha már ilyen szeren-
csénk van, ha a magyar kultúra kapott egy
ilyen lehetôséget, azt kötelességünk ki-
használni, arra építeni kell. 

Tóth Anna
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Függelék

Nézôtér, ülôhelyek száma: 1543
Pótszék/ mozgássérült hely: 20
Állóhelyek száma: 136
Pódiumülés: 260
Színpadi mérték
Alappódium: 18 m x 14,4 m (kórussal)
Elsô pódiumbôvítés (süllyedô):
19 m x 3,5 m
Második pódiumbôvítés (süllyedô 2):
19 m x 2,5 m
Hátsó színpad bôvített mérete: 
szélesség 15 m, mélység 7 m
Színpadgépészet:
Operatív gépi eszközök:

Zenekari süllyedô: 19x3,5 m
Zenekari süllyedô: 19x2,5 m
Kóruspódium emelô: 17x2 m
Zongoraemelô: 3,5x2,5m

Kisegítô gépi mozgatású eszközök:
Patkóhorizont (3 részes)
Hangvetô fal (canopy) (3 részes)
Projektor süllyesztô canopy 
centrumból (1 db)
Hangsugárzók emelôi (center, jobb, bal)
Lógatott mikrofonok emelôi (24 db)
Személylift a canopyban

Akusztikai paramétereket befolyásoló
eszközök:

Zengôkamra ajtók 
(3 szinten, két oldalon összesen 58 db)
Vízszintes és függôleges függönyök 
(28–28 db)
Függönykamra ajtók (20 db)

A terem utózengési ideje a közepes frek-
venciatartományban (250–2000 Hz) várha-
tóan 1,2 és 1,8 sec között programozottan
szabályozható, a beállítások tárolhatók.

Hatásvilágítás:
Világításvezérlô eszközök:

Fényvezérlô pult
Segéd fényvezérlô pult

Mindkét készülék programozható, „intel-
ligens” lámpák vezérlésére alkalmas.

Szabályozott áramkörök (216x2,5 kVA,
12x5 kVA)
Direkt áramkörök (24x2,5 kVA)
Kottavilágítás (3x2,3 kVA), szabályo-
zott

Lámpapark:
Profil lámpák 66db, PC lámpák 32 db, 
Fressel lencsés lámpák 32 db
Canopy: 
106 db HPL575WLL ETC lámpa
Motoros színváltó 20 db
Fejgépek 2 db 2500W HML

Hangtechnika:
Vezérlô berendezések:

A hangrendszer adatátviteli rendszere
digitális (felbontás 24 bit 96 kHz)

Front hangvezérlô pult
Egyidejûen kezelhetô motorikus szabá-
lyozók (50 db)
Mikrofon bemenetek színpadszinten
(48 db) + lógatott (24 db)

Kiegészítô vagy monitor hangvezérlô pult: 
azonos a színháztermi vezérlôvel.

Mikrofon park: 
URH mikroport (8 db)

A két színpad közös mikrofonszettel ren-
delkezi, a hangversenyterem természete-
sen kiegészül a felvételeket biztosító spe-
ciális mikrofonkészlettel is.
Effektek és bejátszó-rögzítô egységek:

Programozható, távvezérelhetô multi-
effektek
Kiegészítô analóg dinamika-kompresz-
szorok
Soksávos bejátszási lehetôség HDD 48
sáv
CD, MD felvétel, lejátszás
DVD felvétel lejátszás

Hangsugárzó rendszerek:
Processzált hatáshang és effekt sugárzó
rendszer
Telepített színpadi monitorrendszer

Ügyelôi hívó, duplex és videó figyelô
rendszer:
Szelektív hívások lehetségesek az öltö-
zôk, a közönségforgalmi helyek, a szín-
pad és a nézôtér, valamint a mûszak és az
irodák irányába.
A színház valamennyi operatív munka-
helye kétirányú azonnali hozzáférésû be-
szédkapcsolat-lehetôséggel van össze-
kötve.
A rendszer 6 db vezeték nélküli URH
(mobil) egységet is tartalmaz.
Az ügyelônek lehetôsége van a létesít-
mény illetve a színpad, számára fontos
részeinek vizuális megfigyelésére kame-
rák segítségével. 
A színpad totálképét folyamatosan nyo-
mon követheti egy színes távvezérelhetô
kamera segítségével. 
A létesítmény egyéb technikai jellegû
szolgáltatásai
Hangfelvételi stúdió: 

A legmagasabb színvonalú sok(48)sávos
felvételek készítése.
Hangi utómunkák készítése mester CD,
vagy 5+1-es kevert változatban.
Helyszíni közvetítések élô keverésének
biztosítása.

Videofelvételi stúdió:
Három vezérelt és egy mobil kamerás
technikával élô közvetítés vagy felvéte-
lek készítése

Videó utómunkák, feliratozás, reklám,
szövegalámondás készítése
Muster DVD készítése, illetve az elké-
szült anyagok kívánt formátumú átadása

Konferenciaterem 120 fô számára:
Minôségi hangrendszer (filmhangra is
alkalmas)
Teljeskörû prezentációs kiszolgálás (pro-
jektor, írásvetítô, diavetítô, prezenter)
Konferencia rendszer (100 fô delegátusi
egység, szavazógép)
Tolmácsrendszer (100 fô, 5 nyelv)


