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A Magyar Színháztechnikai Szövetség

Tolnay Pál Életműdíj
alapítását határozza el, ezzel emlékezve az első magyar színháztechnikai mérnökre,
kiemelkedő mérnöki,- és színháztechnikai munkásságára, valamint nemzedékeket nevelő
oktató tevékenységére.

Tolnay Pál díj adományozásával célja a magyarországi színházi élet területén dolgozó,
meghatározó és kiemelkedő tevékenységet folytató műszaki személyiségek tevékenységének
elismerése.

Tolnay Pál (1891-1985) életútja:
Gyulafehérváron született, 1891. december 28-án. Gépész- és közgazdasági mérnök,
színpadtechnikus. Budapesten szerezte meg előbb gépészmérnöki, majd 1921-ben
közgazdasági mérnöki oklevelét. 1913-1924 között a Műegyetem tanszékein dolgozott
tanársegédként. 1924-től a Wörner és Tsa Gépgyár főmérnöke. 1926-ban nyilvános
pályázaton lett az Állami Színházak műszaki vezetője. Színpadtechnikai ismereteit a drezdai
Staatsoper-ben alapozta meg. Munkahelye az Állami Operaház lett. 1948-ig számos eredeti
színpadtechnikai megoldás fűződik nevéhez. 1930-1948 között előadott az Országos
Színművészeti Akadémián és az állami mozdulaművész-tanárképzőn. 1945 után irányította a
megsérült Operaház és Nemzeti Színház újjáépítését. 1948-tól az akkor alakuló állami
tervezőintézeteknél (Középülettervező Iroda, ÁÉTI) gépészeti osztályvezető. 1951-től a
Középülettervező Vállalatnál megszervezte a színháztechnikai szakosztályt és vezette 1967ig. Nevéhez fűződik 14 hivatásos színház újjáépítése és 79 egyéb művelődési létesítmény
tervezése. 1951-től 1970-ig a BME Építészeti Karán meghívott előadóként oktatott
színháztechnikát. Nyugdíjba vonulása után még 76 éves koráig szaktanácsadóként és
szakfordítóként dolgozott.

A díj adományozásának szempontja, alapelve:
A Tolnay Pál díj a magyarországi színházi élet azon műszaki dolgozói, szakemberei számára
adományozható, akik szakterületükön több évtizedes – minimum 15 év – kiemelkedő
teljesítményt nyújtanak vagy nyújtottak, elősegítve a technikai haladás vívmányainak
megjelenését a színpadi környezetben.
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A díj adományozásának szabályozása:
1. A díjazott kitüntető emlékplakettet és oklevelet kap, valamint nettó 1.000 Eurónak
megfelelő magyar forint pénzdíjazásban részesül. A pénzdíjazás kifizetését terhelő
aktuális adók befizetése a Magyar SzínházTechnikai Szövetséget terheli.
2. A Szövetség a pénzdíjazás kifizetésének biztosítására támogatói – színházi intézmény
vagy színháztechnikai szakcég, esetleg természetes személy - segítséget igénybe
vehet.
3. Az emlékplakettet kísérő oklevél a díj elnevezését, a kitűntetett nevét és az
adományozás évét tartalmazza.
4. A díj évente egyszer adható ki, egy személy részére.
5. A Magyar SzínházTechnikai Szövetség nem köteles a díjat minden évben kiadni.
6. A díj odaítélésére írásban javaslatot tehet bármely magyarországi színház, valamint a
SzínházTechnikai Szövetség elnökségének tagjai is, megfelelő indoklással, minden év
október 31-ig. A díjra való felterjesztés meghírdetéséről a Magyar SzínházTechnikai
Szövetség elnökségének kötelessége időben gondoskodni. A díj odaítélésére beérkező
javaslatnak tartalmaznia kell: a javasolt személy adatait, szakmai tevékenységét, a
kitűntetésre okod adó körülmény leírását, a javaslat indoklását.
7. A javasolt személy munkásságát ajánlja, méltassa valamely magyar kulturális
intézmény vezetője vagy vezetőségének igazgatói szintű munkatársa.
8. A beérkezett pályázatokat és javaslatokat a Magyar Színháztechnikai Szövetség
Elnöksége értékeli, és egyszerű többségi szavazással dönt annak odaítéléséről.
9. A díj méltó körülmények között történő átadásáról, annak idejéről és a megfelelő
publicitásról a Magyar SzínházTechnikai Szövetség Elnökségének kötelessége
gondoskodni.
10. A díjazással kapcsolatos minden dokumentum (ajánlások, elnökségi döntések) a
Magyar Színháztechnikai Szövetség irattárában kerül elhelyezésre és megőrzésre.
11. A díjat ugyanaz a személy csak egy alkalommal kaphatja meg.
12. A Magyar Színháztechnikai Szövetségben választott tisztséget betöltő személyek,
valamint a Szövetség alkalmazottjai, funkcióik betöltése alatt a díjat nem kaphatják
meg.

Magyar SzínházTechnikai Szövetség Elnöksége
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