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Színházi nézőterek
számítógéppel segített geometriai tervezése

a jó látásviszonyok érdekében

Tézisek

1. Helyzetkép

Jóllehet, sok a geometriai párhuzam a két követelményrendszer között, elgondolkodtató,
hogy Vitruvius a színházak tervezéséről szólva egyetlen mondatban utal konkrétan a látás-
viszonyokra [33] (a római színház színpadmagasságát avval a szándékkal adja meg, hogy
az orkhesztrában helyet foglaló előkelőségek valamennyi szereplő gesztusait láthassák),
legfontosabb témakörnek az akusztika tűnik. A szerkesztés indoklásában még a nézők tö-
megének gyors távozása is szerepel. Valóban, ma az ókori előadások helyszínéül szolgáló
épületekben funkcionális oldalról ezt a két tényezőt csodáljuk leginkább.

1.1. Tézis:

A nézőtér építészeti tárgyalására napjainkig jellemző, hogy összetett funkciójának és a
színtérhez való szoros kapcsolódásának köszönhetően a színház e térrésze önmagában
szinte sohasem volt tanulmány tárgya, még kevésbé fordult elő, hogy kimondottan a
látásviszonyok alapján elemezték volna, ekkor is inkább a látványoldal, a díszletezés
kapja a főszerepet. [Erre, szigorúan véve, az irodalomjegyzék minden tétele igazolást
jelent.]

Egyébként is jellemző színtér és nézőtér kapcsolatában a színpadi „nagyüzem” technikai
hangsúlya, míg a másik oldalon, néhány időszakos kivételtől eltekintve, az „átlagnéző”
ülőhelyének statikus, főként magassági elrendezése a fő, megoldandó probléma, előírás-
szinten pedig a forgalmi-tűzrendészeti szempontok a legfontosabbak. A színháztervezést
átfogóan bemutató munkák többnyire példatárszerűen épülnek fel az eddig létrejött épüle-
tek, tervek és tanulmányok alapján, ha a nézőtéri látásviszonyok önálló részben előfordul-
nak is, nem tárgyalhatók részletesebben, mint a többi fontos témaköre ennek az igen komp-
lex építészeti feladatnak. Így azonban néhány alapvető szerkesztési probléma ismertetésén
túl nem kapunk összefüggő útmutatást a tervezéshez. Ennek természetesen nemcsak terje-
delmi, hanem a feladat jellegéből törvényszerűen következő okai is vannak [elméleti kifej-
tése a dolgozat 1. fejezetében].

1.2. Tézis:

A szakirodalomból két dolgozatot hozhatunk fel példaként, melyek hangsúlyozottan
foglalkoznak a nézőtérrel és a látásviszonyokon alapuló szerkesztéssel [22, 26], ered-
ményeik felhasználása azonban vagy csekély mértékű, vagy nem elég következetes.

A fenti helyzetkép alól legtöbb szempontból két tanulmány jelent kivételt, az egyik
Jakabffy Zoltáné (1944. Mérnöktovábbképző Intézet) [26], a dolgozatban két fejezetrész-
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ben is elemzem (pontok). Bár alapkérdésnek az új díszletezési lehetőségeket tekinti, javas-
latait a színpad és a nézőtér kialakításával összevonva, a közlekedés szempontjait is szem
előtt tartva, komplex módon ismerteti. A legtöbbet hivatkozott munka P. O. Gellinek dok-
tori disszertációja (1956. Hannover) [in: 6, 22], mely kimondottan a színházi nézőterek
látásviszonyaival foglalkozik, fontos szerepe van ennek a dolgozatnak a felépítésében is
(pontok). Mindkét tanulmány ismertet egy szerkesztő-geometriai eljárásleírást és egy
függvénnyel megadott állapotleírást a nézőtér metszetének meghatározásához, de a néző-
modellt eleve végletesen leegyszerűsítik a könnyebb szerkeszthetőség, illetve a matemati-
kai kezelhetőség érdekében. Mindkettejüknél az állapotleírás a gyakorlati felhasználható-
ság érdekében született. Gellinek eredménye általánosabb érvényű és jobban megfelel a
szerkesztőmódszerrel kapható metszetgörbének, viszont nem számol a közlekedési, kivite-
lezési feltételekkel, így az erre hivatkozók rögtön egyenes vonalú szakaszokkal helyettesí-
tenék, sajnos geometriai szempontból helytelen módon, illetve kísérletet tesznek a termé-
szetesen adódó, kezdeti gyors emelkedés csökkentésére, szintén vitatható következmé-
nyekkel [a dolgozat 4. és 10. fejezete].

Számos hiba és következetlenség származik a pusztán két dimenzióban egyértelmű szabá-
lyok és – „hétköznapi” szinten főként a gyakorlati alkalmazhatóság és az eleve kielégíthe-
tetlen pontosság érvével szentesített – egyszerűsített szerkesztések körültekintés nélküli
alkalmazásából.

1.3. Tézis:

Hangsúlyozni kell, hogy a hatékonyság érdekében, kellő megalapozottsággal elméleti
alapon is felhozhatók érvek az egyszerűsített, illetve általánosított eljárások mellett, és
önmagában nem jelent megoldást a számítógép gyorsasága és szinte korlátlan pontos-
sága, ahogy a háromdimenziós, akár animált megjelenítési lehetőségek sem, ha vaktá-
ban, a feladat elemzése nélkül és az eddig megismert törvényszerűségek, gyakorlati
tapasztalatok mellőzésével akarunk eredményre jutni. [Ehhez összefoglalásként a dol-
gozat 11. fejezete szolgál.]

Nem alaptalan tehát Roderick Ham kétkedése: „Computer-generated sightline diagrams
and perspective views from any position in the auditorium can be programmed, although
the economic viability of such a process is questionable.” [9/30. oldal: Other methods of
determining sightlines]

2. Célkitűzések, megállapítások

2.1. Tézis:

Egy építészeti tervezési probléma matematikai értelemben nem nevezhető feladatnak,
így megoldása sem egyértelmű, nehezen határozhatnánk meg egzakt, kizárólagos
eredményeket. Azonban az építészeti műszaki tervezés eszközrendszere döntő mér-
tékben geometriai alapú, és a dolgozat címéből következő cél is szükségessé teszi,
hogy a problémát megoldható feladatrészekre bontsuk, a lehetséges részmegoldások
összehangolása révén törekedve az eredményre, állandó ellenőrzés alapján döntve a
továbbhaladás módjáról [1.1-1.6. alfejezetek].
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2.2. Tézis:

A színház, mint eseménytér egyik alrendszere a nézőtér, melynek megformálását szá-
munkra legközvetlenebb módon a nézők és a színtér, illetve a szereplők befolyásolják.
Témánk miatt fontos tehát, hogy ezek kapcsolatát és lehetőleg geometriai szemléletű
építészeti elemzését áttekintsük a szakirodalom alapján [2. fejezet].

2.3. Tézis:

A különböző részproblémák vizsgálata során számos indok található arra, hogy a néző
anatómiájának megfelelő, dinamikus geometriai nézőmodellt hozzunk létre, mint az
egyik legfontosabb alrendszert, megkönnyítve a környezetbe illesztést és meghagyva a
pontosítás, illetve átméretezés lehetőségét [3.1. alfejezet].

2.4. Tézis:

Támpontokat keresve feladatunk megoldásához, meg kell vizsgálnunk a látványt meg-
határozó építészeti elemeket és az eddig kifejlesztett nézőtér-szerkesztési módszereket,
elemzésük után dönthetünk, hogyan illeszthetőek az egyes eljárások gondolatmene-
tünkbe [4. és 8. fejezetek].

2.5. Tézis

Az eddigi tapasztalatokat és a problémamegoldás elemzéséből származó tanulságokat
felhasználva építhetjük fel a nézőtérszerkesztés részfeladatait, határozhatjuk meg a
programozási egységeket és ezek kapcsolatrendszerét, kihasználva a számítógéppel
segített tervezés eszközeit [1.7. alfejezet, 5-7. fejezetek, 10.1. alfejezet].

2.6. Tézis:

Mindezekből következik, hogy nem kell és nem is lehet egy minden problémára érvé-
nyes, optimális megoldást nyújtó, lezárt módszert adni [11. fejezet].

Ennek egyik jele, ami a szakirodalmi példák felhasználhatóságára vonatkozó elemzésből is
kitűnt, hogy akár csak egy feladatrész szerkesztése során is következetesebb, több szem-
pontnak megfelelő eredményre jutunk, ha közben megfelelő módon változik például a
szerkesztési bázist adó viszonyítási elemünk, tehát a megoldás során a nem közvetlenül
kapcsolódó részproblémák követelményeit is figyelembe tudjuk venni [4.3. és 4.5. alfeje-
zetek].

2.7. Tézis:

Célravezető módszer, hogy a megoldásmenet alapja a dinamikus nézőmodellre alkal-
mazott szerkesztő-geometriai eljárás, a nyitottság érdekében tetszőleges helyről, tet-
szőleges irányban indítva, és az ismétlődő lépéseket akár egyenként végrehajtva, cik-
lusonként változtatható paraméterekkel [7.1-7.3. alfejezetek].
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2.8. Tézis:

Az így kapott, a jó látásviszonyok alapján eddig optimálisnak tekintett részeredmé-
nyeket pedig csak a biztonság javára módosítják a látást akadályozó elemek és más
tervezési szempontok szerint támasztott újabb igények. [Ez az elv minden egyes, a
dolgozatban kifejlesztett szerkesztési lépésre érvényes, legközvetlenebb módon a 9.
fejezetben figyelhető meg.]

2.9. Tézis:

Az építészeti gyakorlatból, tervezéselméleti alapokon és a feladat geometriai megoldá-
sának jellemzőiből is az következik, hogy nem létezhet egy általános érvényű nézőtér-
tervező program, csak a nézőtér számítógéppel segített tervezéséről lehet szó, külön-
böző automatizációs szinten az egyes részproblémák tekintetében. Ez azonban nem
zárja ki, hogy tipikus feladatokra ne lehetne egy-egy zártabb, szelektált igényeket ki-
elégítő programot létrehozni, mérlegelve a felhasználás gyakoriságából következő
gazdaságossági szempontokat [1. és 11. fejezetek].

3. Eredmények, újdonságok

3.1. Tézis:

A dolgozat elsőként vizsgálja az adott problémarendszer feladatokra bontásának és
megoldhatóságának elméleti lehetőségeit [1. fejezet].

3.2. Tézis:

A szakirodalom alapján ez a dolgozat az első, amely a nézőtér alapvető funkciójából
kiindulva a jó látásviszonyok megteremtésének feltételeit átfogóan elemzi oly módon,
hogy a kapcsolódó követelmények befolyásoló szerepét is rendszerezi [1. téziscsoport
és a dolgozat 9. fejezete].

3.3. Tézis:

A számítógéppel segített szerkesztés és megjelenítés lehetőségeire támaszkodva nem
az eddigi, hagyományos eszközökre szabott módszereket követi [4. és 5-7. fejezetek]:

3.3.1. Tézis:

nem eleve egyszerűsített geometriai modellekre alkalmazott, közelítő eljárásokat
gyűjt össze,

3.3.2. Tézis:

nem már rögzített tervezési programmal (általában dobozszínpad nézőtere) adott
terekhez nyújt konkrét megoldást,
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3.3.3. Tézis:

nem keres általánosan alkalmazható, átfogó szerkesztési sémát, ami szükségszerű-
en egyszerűsítésekkel vagy egyes szempontok figyelmen kívül hagyásával jár.

3.4. Tézis:

A kidolgozott szerkesztési eljárások a kitűzött célnak alárendelt, pontos, de az egy-
máshoz kapcsolódó követelmények alapján is folyamatosan ellenőrizhető megoldáso-
kat alkalmaznak.

Az igényhalmaz összetettsége és a szerkesztési módszer komplexitása az építésztervezőn
múlik [7. és 5-6. fejezetek, 12. fejezet], de az ennek kielégítésére biztosított eljárások csak
olyan kerekítési módokat és egyszerűsítéseket tartalmaznak a folyamat követhetősége és
minél szabadabb irányíthatósága érdekében, melyek a jó látásviszonyok szempontjából
nem tesznek engedményeket [10.1. alfejezet]. Ennek a szempontnak vannak alárendelve az
egyéb építészeti, belső közlekedési és akusztikai igények módosító hatásai is [9. fejezet].

3.5. Tézis:

A dolgozat a szakirodalomban ismertetett szerkesztési javaslatoknak nemcsak a korlá-
tait tárja fel, hanem elemzi és bemutatja eredményesebb alkalmazási módjukat is [4.
fejezet].

3.5.1. Tézis:

A metszetszerkesztés folyamán változó viszonyítási alap több, akár nem közvetle-
nül kapcsolódó követelmény figyelembe vételét teszi lehetővé az aktuális rész-
probléma megoldása során [4.3. alfejezet].

3.5.2. Tézis:

A metszetszerkesztés folyamán változó viszonyítási alap az izoakusztikus nézőtéri
felület kialakítását is az eddigieknél összetettebb igények szerint oldja meg [4.5.
alfejezet].

3.6. Tézis:

Az eredmény megbízhatósága érdekében új, dinamikus, de geometriai szempontból jól
kezelhető nézőmodell született [3.1. alfejezet].

3.6.1. Tézis:

Az új modell a nézők testhelyzeteinek és mozgásainak alapján nagyobb rugalmas-
ságot biztosít a funkcionális követelmények követéséhez [12.1. alfejezet].

3.6.2. Tézis:

Az új nézőmodell lehetővé tette a termetkülönbségekből adódó problémák aktív
(belsőépítészeti) illetve passzív (szerkesztési eszközökkel történő) kezelésére
szolgáló javaslat felvetését [3.1. alfejezet].
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3.6.3. Tézis:

Kiemelhető megfigyelés, hogy a törzsét döntő néző modelljének alkalmazásával,
a jó látásviszonyok alapján szerkesztett metszetet várhatóan nem módosítja az
izoakusztikus görbe magasnak mondható érték melletti követelménye sem, ha az
első sor szintjét a hangforrások figyelembe vételével állapítjuk meg. Ily módon
mind a vizuális, mind az akusztikai követelményeknek megfelelő, az ókori szín-
házakéhoz hasonló lépcsőzésű metszet jön létre [9.6.3. alfejezet].

3.7. Tézis:

Az egyes programrészek nemcsak a tervezést és annak ellenőrzésén keresztül a folya-
mat irányíthatóságát, hanem a meglévő CAD-eszközökkel együtt a kész vagy csak
tervként létező terek elemzését, de akár más színházi feladatok megoldását is szolgál-
hatják. Nemcsak a szerkesztés eredményét, hanem annak folyamatát is megjelenítik,
így támpontot nyújtanak tervezési alternatívák és újabb programrészek kidolgozásához
is [10. fejezet].

3.8. Tézis:

Összefoglalásként: a nyitott eljárások és a szerkesztést meghatározó alaphelyzetek
elemzése révén pontosabban alkalmazható az eddig ismert, alaprajzra és egy vagy két
jellemző metszetre alapozott, egyszerűsített tervezésmód, de megnyílik a lehetőség
szabadabban formált vagy éppen kötöttebb igényeket kielégítő, illetve szokatlanabb
környezethez igazodó nézőterek ellenőrizhető kialakítására is.


