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MAJD, HA RANGJA LESZ (Szabó-Jilek Iván)

Díszlet- és jelmeztervezés

35 GRATULÁLUNK! (Kárpáti Imre)

Évfordulóra

5

A Színikritikusok Díját adták át a legjobb díszlet és a legjobb jelmez
kategóriákban. A díjakat, a kreatív különdíjjal együtt a Színházi Kritikusok Céhe ítéli oda az elôzô évad legkiemelkedôbb alkotóinak.

125 ÉVES AZ OPERAHÁZ (Borsa Miklós)
2009. szeptember 27-én ünnepelte a Magyar Állami Operaház
fennállásának 125 éves évfordulóját. Ebbôl az alkalomból idézünk
fel néhány mozzanatot dalszínházunk életébôl, elsôsorban a
mûszaki területrôl.

Hazai hírek

36 ÉPÍTKEZÉSI HELYSZÍNEN NYITOTTA ÉVADJÁT A DEBRECENI CSOKOSzínpadgépészet

NAI SZÍNHÁZ (MTI)

13 A SZÍNPADTECHNIKA CSÚCSA (Mikófalvy Tamás)
Technikai újdonságok

Öt éven át tartó tervezés és kivitelezés eredményeként 2008
ôszén adta át a Bosch Rexroth az új Oslói Operaház színpadgépészeti berendezéseit. A cég a komplett vezérlés- és hajtástechnikát, valamint a gépezetek acélszerkezeteit szállította.

37 TRANTEC S6 SOROZAT (INTERTON)
39 ÚJDONSÁGOK AZ ART LIGHT & SOUNDNÁL

Külföldi hírek

Kiállítás

17 CSANÁDI JUDIT EZÜST-DÍJAS A DÍSZLETTERVEZÔK VILÁGVERSENYÉN

40 HANGFOGLALÁS 2009 (Szabó-Jilek Iván)
2009. október 2–4. között Budapesten harmadszor került megrendezésre a SYMA Sport- és Rendezvényközpontban a zenélést
népszerûsítô és egyben a hangszereket, hangtechnikai eszközöket felvonultató nagyszabású zeneipari kiállítás.

Az egri Gárdonyi Géza Színház számára készített három díszletével Csanádi Judit Ezüst-díjat nyert a World Stage Design 2009 kiállításon, Szöulban.

Színpadvilágítás

20 VARILITE, A VÁLTOZÓ FÉNY, DE SOKKAL INKÁBB ÁLLÓCSILLAG

Színházi gazdálkodás

41 SZÍNHÁZAK TÁMOGATÁSA A 2010. ÉVBEN (Wettstein Tibor)

(Kovács Áron)

Az elôadó-mûvészeti törvény elsô igazi próbája a 2010-es költségvetés lesz. Elsô alkalommal határozzák meg a törvény szerint az elôadómûvészeti szervezetek fenntartóit megilletô állami támogatást.

Az automatizált fénytechnológiában piacvezetô cég története a
’60-as évek végéig nyúlik vissza.

22 CSALÁDREGÉNY (Jerzsa Attila)

43 BALTAZÁR SZÍNHÁZ (Véner Orsolya)

Az intelligens lámpákat gyártó világhírû cég, a Clay Paky lassan
elkészül gyártmánycseréjével. Már most látszik, hogy jó nagy családdal sikerül lecserélni a korábbi professzionális fényvetôket.
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A már tíz éve mûködô Baltazár Színház különlegessége hogy értelmi fogyatékos színészekkel hoz létre hivatásos színházi elôadásokat, mellyel egyedüli Magyarországon.
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46
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43
Kritika

25 BAYREUTHBAN JÁRTAM 2009. AUGUSZTUS 18. (Kárpáti Imre)
A szerzô régóta tervezett látogatása a Wagner-szentélyben nem
várt élményeket és különös benyomásokat jelentettek.

Hazai hírek

29
29
31
32

ILIVE A VÍGSZÍNHÁZBAN (Zöld Zsolt)
ÁRAMSZÜNET A JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZBAN (Horváth Gábor)
ÚJ FÉNYPULT AZ ÖRKÉNY SZÍNHÁZBAN (Szabó Krisztina)
SZÍNHÁZCSINÁLÓK AZ INOTAI ERÔMÛBEN (Cseri Péter)

Followspot

33 AZ EU, AZ IZZÓK ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG (Böröcz Sándor)
2009. szeptember 1-tôl fokozatosan megszûnik a hagyományos
fényforrások forgalmazása. Mi várható az elkövetkezô években ezen
a téren, különös tekintettel a színházakban is használatos izzókra.

Szabadtéri színházak történetébôl

46 SZENTENDRE, A MÛVÉSZETEK VÁROSA (Zsidei János)
Idén volt ötvenéves a Szentendrei Nyár programsorozat. Az elmúlt évtizedekben a hangulatos, ezeréves Duna-parti város utcái,
terei a nyári hétvégeken színházi elôadásoknak, koncerteknek adtak otthont.

A magyar színháztechnika történetébôl

50 A VILLANYVILÁGÍTÁS BEVEZETÉSE AZ OPERAHÁZBAN (Tolnay Pál)
25 évvel ezelôtt – az Operaház 100 éves jubileuma alkalmából –
írt cikket az akkor 93 éves Tolnay Pál. Rendkívül érdekes színháztörténeti beszámoló az Operaház mûszaki történetének kitûnô ismerôjétôl.
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Szabó-Jilek Iván

Majd, ha rangja lesz…
…akkor leszek rendszeres olvasója ennek az újságnak! – mondta
az egyik szakcég képviselôje a közelmúltban. Hozzátette, néha
kezébe akad egy-egy példány, ezekben ugyan mindig talál egykét érdekes cikket. Na de elôfizetni, majd csak akkor fog, ha rangja lesz ennek az újságnak.
Elgondolkoztam, minek is van manapság rangja? Ebben a számunkban egy 125 éves, rangos épülettel és intézménnyel foglalkozunk, az Operaházzal. Nem vitás, nemzetközileg is elismert
dalszínházról van szó. Kívül-belül Ybl építômûvészi tehetségét és
zsenialitását tükrözi, fennállása óta híres zeneszerzôk, énekesek,
táncosok, zenészek, rendezôk, díszlet- és jelmeztervezôk, nagy
tudású mûszakiak alapozták meg és öregbítették hírnevét. Ez a
rang élteti és segíti át az intézményt a bukásokon is, az olyan elôadásokon, amelynek szünetében a közönség fele sietve távozik…
A rang – az értelmezô szótár szerint – méltóság, fenség, önérzet, elôkelôség, cím, titulus, rend- és rangfokozat, tisztség. Régen
az úri osztály igen kedvelte a különféle címeket, amelyek gyakran
már csak üres titulusok voltak. Ami számunkra nosztalgiára adhat
okot, az az, hogy az emberek korábban megadták egymásnak a
tiszteletet, megbecsülték egymás munkáját. Ettôl önérzetessé,
magabiztossá válhattak: nem csak a szakmai tekintélyek örvendtek közmegbecsülésnek, hanem mindenki, aki munkáját jól végezte: a postás, a vasutas vagy a lovász is.
A mi világunk azonban nem kedvez a rangoknak, tabuknak.
Ma minden megkérdôjelezhetô, a teljesítmények, eredmények
csakúgy, mint a kiemelkedô tehetségek, a szakmai korrektség.
Most a mindent megengedô jogászvilágban élünk, ahol a törvénnyel mindent és az ellenkezôjét is meg lehet magyarázni. A fizikai törvények egzaktságának, a gazdasági törvények racionalitásának ma nincsen rangja. Divat semmibe venni a másikat, lebecsülni a másik munkáját, gátlástalanul ügyeskedni. Bár ettôl általában mindenki szenved, rosszkedvû és frusztrált. Maguk az emberek is elvesztik rangjukat, méltóságukat, sokszor önmagukat.
A kolléga véleménye ennek a közhangulatnak ad hangot. Lebecsüli az általa képviselt cég vevôkörét, a szakmai összefogást,

az egyetlen színháztechnikai szaklapot. Nagyon rossz marketingüzenet ez a szakma számára, és elkerülhetetlenül fel kell tenni a
kérdést: az ô vállalkozásának van-e egyáltalán rangja? Gondolom, azt mondaná, hogy az általa képviselt, jó nevû külföldi cégnek van.
Szerencsére számos szakcég vezetése másként vélekedik, felelôsséget éreznek a szakma iránt, és tenni akarnak érte, mert ez
egybeesik az önös érdekükkel is.
Mit tehet ebben a helyzetben egy sajtóorgánum? Makacsul
hisz abban, hogy ez a közhangulat elôbb-utóbb mégiscsak megváltozik. Értékelni fogja azt az erôfeszítést, hogy sokrétû információt próbálunk eljuttatni a színházakban dolgozó mûszakiak és
gazdasági szakemberek számára. Tájékoztatunk szakmai eseményekrôl, bemutatjuk a fejlesztési eredményeket, új színházépületeket. Hírt adunk bonyolult, nagy erôfeszítéseket kívánó technikai
megoldásokról. Elemzünk egy-egy érdekes díszletmegoldást,
színpadvilágítási remeklést, hangosítási bravúrt. Technikatörténeti visszatekintésekkel próbáljuk elôsegíteni a szakmai kultúra kiteljesedését. Beszámolunk és segítünk véleményt formálni a színházi szakemberek tehetségérôl, munkájáról, eredményeirôl. Igen,
látszólag szembemegyünk az árral, de ez a küldetésünk, és azt
gondoljuk, ezzel a szakma érdekeit szolgáljuk. Talán egyszer
megteremthetjük így a hiányolt rangját is az újságnak.
Az elismertséghez természetesen nélkülözhetetlen a sok lelkes
és áldozatot vállaló színházi mûszaki segítsége. Mindazoké, akik
csatlakozni akarnak szándékaink megvalósításához: az elôadómûvészetek technikai kultúrájának megteremtéséhez és fejlesztéséhez. Ehhez felelôsségteljesen gondolkodó, példamutató és tanítani akaró színházi mûszaki vezetôkre van szükségünk, akik élnek a lap által nyújtott lehetôségekkel, és terjesztik is az újságunkat.
No, ezt majd csak akkor hiszem el, ha fagy! – mondaná erre cinikusan az említett szakmánkbéli. Véleményét és kritikáját meghallgatva szeretném felhívni nagyra becsült figyelmét, hogy itt
van már a tél, és hozza magával a fagyokat is …
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Magyar Királyi Operaház 1900 körül

2009. szeptember 27.
Szép évforduló, tekintélyes a hosszú múlt, tele sikerekkel, nehéz idôszakokkal, legendás
elôdökkel, világhírû elôadásokkal. Megemlékezések sora Operaházon belül és kívül,
emelkedett stílusban, különleges gálaelôadás
nemzetközileg ismert és folyamatosan várt
csodálatos ének- és táncmûvészeinkkel, majd
az évforduló napján a 125 év után pontosan
megismételt nyitó elôadás mûsorával.
Száz ünnepi beszéd, méltató újságcikk
után – úgy gondolom – nem érdemes egy
százegyediket megírni. Talán érdekesebb, ha
felidézünk néhány mozzanatot szeretett dalszínházunk életébôl, e folyóirathoz igazodóan elsôsorban a mûszaki területrôl.
(A dôlt betûs idézetek eredeti helyesírással
szerepelnek.)

NEM SOKAT GYAKOROLHATTAK
(Vidor Dezsô színházi titkár sorai a 25 éves
évfordulón).
„Az elsô színpadi próbát Erkel Ferenc fôzeneigazgató vezetésével 1884. szeptember 22-én
este 6 órakor tartották. Teljes személyzettel és
felszereléssel végigpróbálták a Faustot, hogy a
díszletek és gépezetek kezelésének módozataira nézve jöjjenek tisztába.”

RÉSZLET DOROGI KÁROLY SZÍNPADI
FELÜGYELÔ PODMANICZKY FRIGYES
INTENDÁNSHOZ ÍRT LEVELÉBÔL

ÉVFORDULÓRA

125
éves

(1885. november 7-én)
„Ami az egyes felvonások közötti lármát és
zajt illeti, annak oka abban rejlik, hogy a m. k.
Operaházban a függöny legördültekor az öszszes tánczkar, személyzet, a polgári ruhába öltözött akadémiai férfi és nôi növendékek, az
idegenek, egyes tagok által bevezetett idegenek mind a színpadon maradnak és maguk között fecsegvén oly zsivajt és lármát csinálnak,
hogy nekem ezen zsivajt és lármát túl kell kiáltanom, hogy személyzetem a rendezési illetve
a felállításra vonatkozó parancsaimat hallhassa.”
„Azon sivatagi jelenetre vonatkozólag melyben kegyelmességednek különös tetszését a
gôzzel elért hatás és a számum felhôk egyenletes menete megnyerte (a bécsi Operaház elôadásán), tiszteletteljesen megjegyzem, hogy
gôzhatás, mellyel mi is bírunk, ezen jelenet
próbáinál nálunk is alkalmaztatott, azonban –
már most nem emlékszem, hogy kinek kívánatára és rendeletébôl – elhagyatott.”
„Az említett tevék miatt Bécsben fogok tudakozódni, szerény véleményem szerint az ottani
tevék szintén cashírozottak, csak, hogy azokban tánczosok és nem mint minálunk szabók

AZ OPERAHÁZ

➤
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➤ vannak, akik természetesen sokkal szebb és

ügyesebb mozgásokat hoznak létre.”

EGGER B. ÉS TSA. AJÁNLATA VILLANYVILÁGÍTÁS BEVEZETÉSÉRE
(1887. június hó 27-én.)
„D./ Az izzólámpák.
Az alkalmazandó lámpák 100 voltosak és
20 gyertyafényûek volnának stabil bekapcsoló

tó rendôrségi tisztviselô elôtt oda nyilatkozott,
hogy léteznék egy olyan rendelet, a mely a szivarozást a m.kir. operaházban kivételesen
megengedi, de az a rendôrségi tisztviselônek
fel nem mutattatott. Minthogy azonban ily
rendelkezésrôl tudomásom nincsen, tisztelettel
kérem Méltóságodat, hogy azt kellô tájékozásul, hozzám hiteles másolatban megküldeni
méltóztassék.

Értesülvén Mahler Gusztáv, az Operaház
mûvészeti igazgatójának tegnapi napon az intendánssal szemben és a belügyminisztériumnak az operaház rendeletének módosítására
vonatkozó rendelkezéseivel szemben tanúsított
illetlen magaviseletérôl, ezennel felhívom (címedet), hogy Mahler Gusztáv mûvészeti igazgatót rendelje magához és hozza tudomására
1./ hogy megütközéssel értesültem illetlen
magatartásáról és azt helytelenítem,
2./ hogy amennyiben ezen magatartása ismétlôdnék, azonnal szabadságoltatni és ellene
fegyelmi úton a további lépések folyamatba
fognak tétetni.”
(olvashatatlan aláírás).

KOSSUTH LAJOS HALÁLA

Részlet Ybl Miklós tervrajzából: a díszes kémények és páholyszellôzôk kivezetése

szerkezettel, a mi a primitív platina fülekkel
szemben nagy elônyt képez.
A rivalda és a szoffiták lámpái színes üvegbôl
készült izzó lámpák volnának, mert a fehér
lámpák elé tolt színes üveg sok fényveszteséget
okoz.
E./ A csillárok és világítási testek.
A régi soffiták és a rivalda megmaradna,
csak a gázszerkezet lenne olyképen a villanyvilágítással felcserélve, hogy az újra gázra való
átalakítás mindig rövid idô alatt eszközölhetô
legyen.”

FIGYELMEZTETÉS A DOHÁNYZÁSI TILALOM MEGSZEGÉSÉÉRT
Fôvárosi m. kir. államrendôrség fôkapitánya
írta Gróf Keglevich István intendánsnak
(1887. november 23-án.)
„Méltóságos Gróf úr!
A fôvárosi színházak tûzbiztonsága tárgyában fennálló helyhatósági szabályrendelet
37.§-ának világos szövegezése szerint a színházakban sem a színpadon, sem a nézôtéren,
sem a csarnokokban, folyosókon, lépcsôkön,
szóval sehol, és senkinek dohányozni vagy szivarozni, sem pedig rágyújtani vagy olyasmit
tenni nem szabad, ami ez irányban gyanút
kelthetne. Ezen rendelkezés dacára…
Káldy Gyula fôrendezô úr, a felügyeletet tar-
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Felhasználom ezen alkalmat még arra is,
hogy Méltóságodnak még egy más szabálytalanságot hozzak tudomására. Feljelentetett
ugyanis, hogy November 16-án az Exelsior
czímû balettben az egyik képben elôforduló lövéseknél használt fegyverekben a lôpor papírral volt leszorítva, holott a szabályrendelet
43.§-ának 1./ pontja világosan azt rendeli, miszerint lôfegyvereknél fojtásnak csak marhaszôr használtassék.”

BENICZKY FERENC KORMÁNYBIZTOS JELENTÉSE
(1888. márc. 16.)
„Nagyméltóságú Belügyminiszter Úr! Kegyelmes uram!
Gr. Keglevich István úr, volt intendáns, az általa létesített un. „különlegességi tárból”
1888. év jan. hó elsô napjaiban – tehát közvetlenül hivatalától való megválása elôtt – számos értékes tárgyat eladott, illetôleg magának
megtartott, anélkül, hogy az illetô vevôk,
avagy ô maga az átvett tárgyaknak értékét
készpénzben befizették volna.”

MAHLER GUSZTÁV M VÉSZETI IGAZGATÓ FEGYELMI ÜGYE
(1891. febr. 2.)
„Mélt. Stesser József min. tanácsos úrnak!

Zichy Géza intendáns levélben utasítást kért
a belügyminisztertôl Kossuth Lajos rövid
idôn belül várható halála esetére. Hieronymi
belügyminiszter válasza:
(1894)
„Nagyméltóságú Gróf úr!
Kossuth Lajos halálának bekövetkeztével a
vezetése alatti állami mûintézet egyikére sem
tûzendô gyászlobogó. (a másik mûintézet a
Nemzeti Színház).
A halálhír megérkezése napján egyik színház
sem zárandó be.
A temetésen vagy gyászünnepélyen a vezetése alatti mûintézetek egyike sem vehet részt
hivatalosan, vagy testületileg.
Azon kérdésre, vajjon a temetés napján a két
színházat vagy azok egyikét bezárassa, vagyis,
hogy aznap tartassék-e elôadás késôbb fogja
Nagyméltóságod utasításomat megkapni.”
(1894. márczius 18-án. Hieronymi.)
Zichy Géza intendáns jelentése a következményekrôl:
„Nagyméltóságú Belügyminister úr!
1./ A Nemzeti Színház ….
2./ A M.Kir. Operaházban Egyed rendôrkapitány 6 ½-kor megjelent szolgálattételre a rendes 12 emberrel. 7 óra után megjelent Bérczy
rendôrkapitány a tüntetôk ellen kiküldve nyolc
emberrel, s azonnal közölte Szilágyi Lajos
mûszaki tanácsossal, hogy mily utasítással jött
t.i. hogy a tüntetôk ellen csak azon esetben
fognak karhatalommal fellépni, ha rendzavarást csinálnak … A kiküldött rendôri erô azonban akcióba nem is léphetett, mert a tüntetôk
nagy tömege az elôadás megkezdése elôtt ellenállhatatlan erôvel ellepte a csarnokot s magát a nézôteret is s zajongva követelte az elôadás meg nem tartását s az elôadásra megjelent mintegy 200 fôre menô látogató közönséget kényszeríteni akarta az eltávozásra.
Ekkor Bérczy kapitány … a tömeget … a
kéznél lévô rendôrökkel kiszorította a nézôtér-

rôl. A látogató közönség részben távozott részben pedig visszamaradt…
Az elôadás megkezdôdött. Ezalatt a tüntetôk a színház elôtt több ezerre szaporodva
megszállták a színház feljáróját, honnan ôket
a segítségre jött rendôrcsapat s a színházi lovas rendôr szolgálat eltávolítani nem tudta s
az elôadás megkezdése után a tüntetôk a rendôrségen, az ajtónállókon keresztül akként törtek be a csarnokba és nézôtérre.
Az ifjúság részérôl két tagú küldöttség jött az
intendánsi hivatalba azon tanáccsal, hogy jelentse ki a rendezôség hivatalosan, hogy az elôadást beszüntetik mert a tömeg addig nem
távozik, s most már a vezetô ifjúság maga sem
tud fölötte uralkodni. E közben a tüntetôk a III.
emeleti erkélyre egy fekete lobogót is kitûztek.
…
… az elôadást félbe kellett szakítani, a vasfüggönyt lebocsátották, de a zenekar a helyén
ülve maradt, a szereplôk a színpadon az elôadás folytatására készen vártak.
A tüntetôk zajongva követelték, hogy a zenészek távozzanak a helyükrôl. … a tüntetôk
erôszakoskodása, tombolása mindinkább fenyegetôvé válik, … utasítottam a rendezôsé-

adáson a nagyközönség a tér szûke miatt részt
nem vehetvén, indíttatva érzem magam, hogy
a „Telefon Hírmondó”-nak engedélyt adjak arra, hogy ezen estén a czélból, hogy a közönség
minél szélesebb körben élvezhesse e díszelôadást, vezetékét a „Szt. István” czímû darab
egész elôadása alatt az operaházzal összeköttetésben tarthassa.”
(olvashatatlan aláírás).

OLASZ BALETTCIPÔK
get, hogy jelentse ki a közönségnek az elôadás
beszüntetését.
A tüntetôk ezután nemsokára két fekete
zászlót tûztek ki az Operaház elsô emeleti erkélyére anélkül, hogy ebben ôket a rendôrség
megakadályozhatta volna.
A tüntetôk a lobogók kitûzése után a színház épületébôl önként eltávoztak, mire a kapuk bezárattak és a világítás eloltása megkezdetett…”

MILLENÁRIS „RÁDIÓ-KÖZVETÍTÉS”
(1896. május 2.)
„A millenáris ünnepélyek alkalmából a m.k.
operaházban f.é. máj. 2-n rendezendô díszelô-

(1898 február 16.)
„Méltóságos Kormánybiztos úr!
Tudomásunkra jutott, hogy az intézet vezetôsége az eddig használatba volt olasz gyártmányú tánczczipôket, ezentúl magyar gyártmánnyal akarja kicserélni.
Alulírottak alázattal esedezünk Méltóságos
Kormánybiztos Úrhoz, legyen kegyes intézkedni, hogy ezentúl is csak olaszgyártmányú balletczipôket kapjunk.
Tekintettel, hogy azokban tánczolni sokkal
könnyebb, tartósságuknál fogva pedig az intézetre nézve is elônyösebb.
Bizonyításul mellékelve bemutatunk egy
ilyen magyar gyártmányt, mely egyszeri használat után már is felszakadt!”
Kilenc balerina aláírásával.

REMINGTON ÍRÓGÉP
(1899. okt. 17.)
„KEGYELMES URUNK! (Keglevich István).
Van szerencsénk Nagyméltóságod szíves figyelmét amerika és európaszerte legjobb hírnévnek örvendô, legújabb modellû, 7-es számú
eredeti Remington-Standard írógépre felhívni
és idevonatkozó ajánlatunkat a következôkben
elôterjeszteni:
Eredeti Remington-Standard írógépünk nagy
hasznát különösen hivatalokban az képezi,
hogy egyszerre 5 – 10 példányt lehetvén gépünkkel írni, mindenféle iratok, melyeknek több
példányban való elkészítése szükséges, oly
nagy mennyiségben és gyorsan készíthetôk egy
Remington írógéppel, hogy ezzel sok idô és
költség megtakarítható…”

KATONAI EGYENRUHA A SZÍNPADON

A legendás
szfinxek egyike, mancsai
között babérkoszorúval.
Stróbl Alajos
szobra

(1899. november 4.)
„Nagyméltóságú Gróf Úr! (Keglevich István)
A honvédelmi miniszter úr … bizalmas átiratában észrevételt tett az ellen, hogy a budapesti színházakban a katonai egyenruhában szereplô színészek a véderô tisztjei számára elôírt teljesen szabályszerû öltözetekben
és kitüntetési jelvényekkel lépnek fel a színpadon.
… ezt az eljárást sem a tiszti állásnak mindenképpen megôrzendô tekintélyével, sem az
egyenruha illetéktelen viselése tekintetében ➤
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➤ fennálló tilalommal nem tartja összeegyeztet-

hetônek…
Széll” (Széll Kálmán miniszterelnök).

KÖTELEZÔ MASZKÍROZÁS
(Kéméndy Jenô szcenikai vezetô és Alszeghy
Kálmán fôrendezô közös javaslata)
(1900. okt. 1.)
„… Azon operákban, melyekben paróka
vagy szakáll viselése íratik elô, az elôírt maszkot okvetlen és minden alkalommal meg kell
csinálni.
… Bajuszt és szakállat minden esetben ragasztani kell, felkötô szakállak viselése tiltva
van.
… (nôi) parókákat tetszés szerint elcserélni
vagy másképpen fésülni tiltva van.
… Természetellenes sárga színû parókák
használata tilos.
… Felkötô szakáll a néma személyzetnél is
csupán úgy használható, ha ahhoz átmenetül
egy kis szôr ragasztatik az arcra.”

MENTESÍTÉS A RAVATALON FEKVÉSTÔL
(Mészáros Imre igazgató levele, 1900. okt. 4.)
„Takáts Mihály magánénekes a holnap elsô
elôadásra kerülô »Tetemre hívás« operában
Bárczy Benô személyesítôje…. Azzal a kéréssel
fordult hozzám, hogy mentsem föl attól, hogy
a darab II. képében a ravatalon kelljen feküdnie, s intézkedjem kontrafigurával való helyettesítésérôl. …
A mûvész ma levelet írt hozzám s ebben valamint újabb szóbeli értekezés folyamán bejelentette, hogy magas fokú idegessége miatt
képtelen …. a ravatalon feküdni s kényszerítés
esetén orvosi bizonyítvánnyal fogja kérésének
okát igazolni.
Ennek folytán kénytelenítve éreztem magamat arra, hogy a mûvész kérésének engedjek…”

CINEMATOGRÁF BESZERZÉSE A „LUJZA” CÍMÛ OPERÁHOZ
(1901. március 14.)
„A lyoni cég 1175 frankért hajlandó a kívánt
tárgyakat készfizetés mellett szállítani. Hozzászámítva a szállítási költséget és a vámot, 225
frankot (hozzávetôleg), a kiadás összesen
1400 frankra, az arany árfolyam miatt ugyanennyi koronára rúg. …e címen tehát mintegy
240 korona túllépés lesz.
Alszeghy Kálmán fôrendezô,
Mészáros Imre igazgató.
Jóváhagyom Keglevich intendáns.”

MÉSZÁROS IMRE IGAZGATÓ UTASÍTÁSAI
(1908)
„Az elôadás folyamára a nézôteret – az eddigi szokástól eltérôen – csak annyira kívánnám elsötétíteni, amennyire azt a scenikai hatások okvetlenül megkövetelik. Ezzel az intézkedéssel a közönségnek lehetôséget adnánk arra, hogy szövegkönyvet, vagy színlapot különösebb erôlködés nélkül olvashasson.
… némi figyelmességgel az egész pontosan
be nem érkezô közönség iránt, oly intézkedést
kívánok életbeléptetni, mely szerint minden elôadást a színlapon jelzett idônél 5 (öt) percel
késôbben kezdessen a rendezôség.”

AZ OPERAHÁZ ÁLLAPOTA
(1912. március 28.)
A miniszter felkérésére Bánffy Miklós gróf,
kormánybiztos nagyon alapos felmérést készített az Operaházról. A felmérés kiterjedt az
épület állapotára, a társulat helyzetére, a je-

A LUMIERE TESTVÉREK VÁLASZA
OPERAI RENDELÉSRE (francia nyelven).
(1901. március 14.)
„Megkaptuk táviratukat, amelyben kérik két
cinematográf azonnali szállítását a hozzátartozó világító berendezésekkel és filmekkel
együtt. …
Közölnünk kell Önökkel, hogy … moziüzemi
cikkeinket csak készpénz fizetés ellenében szállítjuk. …
Az Önök által kért áru teljes értéke 1306
frank, mi azonban 10% árengedményt adunk,
így összesen 1175 frankot kell fizetniük. Kérjük
szíveskedjenek a fenti összeget elküldeni és mi
azonnal szállítjuk Önöknek a kért árut.
Auguste Lumiere ügyvezetô igazgató”.

8

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

Fôpárkány szobrok: Glinka és Wagner (Mikus Sándor)

lentôs változtatást igénylô pénzügyi területre
és az elôadások színvonalára, mûszaki kérdéseire. A hatalmas anyagból terjedelmi okból
csak néhány idézet kerülhet ide, de néhány
esetben érdemes 1912 helyett 2009-et gondolni. Nincs sok változás.
„Az Operaház díszletraktára, melybe óriási
értékû díszleteit elhelyezi olyan szûk és jelenleg
olyan állapotban van, hogy a díszletek …
pusztulásra vannak ítélve. Jelenleg különösen a
plasztikus tárgyak mennek veszendôbe. Az
Opera lelkiismeretes vezetése lehetetlen a díszletraktárak kibôvítése … nélkül.
A nézôtér igen szûk. Kevés közönséget képes
befogadni és ennélfogva okvetlen átalakítandó. Erre nézve az elôttem fekvô tervek közül a
legolcsóbbat ajánlom, mely a színház földszinti támlásszékeit a zenekar alátolásával újabb
két sorral és négy hátsó páholy átalakításával
újabb öt sorral gyarapítaná.”
(Az Operaház 1912-ben Medgyaszay István tervei szerint való átépítése a rossz állapot mellett azért is történt, mert a minisztérium részérôl több nézôtéri széket, bevételt
óhajtottak látni. Így került a zenekari árok
jobban a színpad alá (1984-ig ), és alakult ki
a földszinti zártszék.)
„A kecskeméti földrengéssel egyidejûleg a
nézôtér és a színpad közötti úgynevezett portale meghasadt. Szerencse, hogy a mûszaki
felügyelô példás hivatalos titoktartása folytán
errôl mi sem szivárgott ki a közönség körébe.
Ehhez járul, hogy a remek mûvû Lotz plafon
úgy össze van hasadozva, hogy az is megerôsítésre szorul, mely nélkül az Operaház közönsége ki van téve annak, hogy valamely kisebb-

olyan óriási, – megbízható helyrôl tudom, hogy
minden elôadásnál 46.000 frank a bevételük,
– hogy erôsen kétlem, hogy jövô télre szerzôdésig jutunk, hiszen az ilyen bevételek elrontják
az ember jellemét.
Gregor.”
(A Gyagilev-féle Orosz Balettrôl ír, akik
1913-ban Budapesten is felléptek).

BALESET A SÁBA KIRÁLYNÔJE DÍSZLETÁLLÍTÁSÁNÁL
(1918. június 3.)
„Christofáni g.e. jelenti, hogy … a „Sába királynôje” díszlet felhordása alkalmával, amikor
Szurma György kisegítô hosszú beakasztó léccel fel akart támasztani egy más díszletet, a vezényelt katonák véletlenül meglökték s az
akasztóléc Kovács István katonára esett.
Nevezett elájult s a mentôorvos részesítette
segélyben, majd részére két napi pihenôt javasolt.”

A HÁRY JÁNOS BEMUTATÓJA ELÔTT

Erkel Ferenc szobra a fôbejárattól balra. (Stróbl Alajos)

nagyobb vakolat részlet a nyakába esik, ami a
magasságból halálos veszedelem, a pánik veszélyén kívül is.
Azonban még ennél nagyobb veszély is fenyegeti úgy a nézôközönséget, mint az épületet. A nézôtéri világítást nem változtatták át
akkor, mikor a színpadot a veszélyes és célszerûtlen berendezés miatt átalakították. Évek
óta fekszenek már a nézôtéri fôvezetékek a régi, szûk légszeszgép csatornákban és ha valami történnék, senki sem tudna hozzáférni és
segíteni. … minden elôházi vezeték oly rossz
állapotban van, hogy szigetelô anyag nincs is
rajta. A vezetékek pedig falécekben feküsznek,
úgy, hogy csoda, hogy még eddig tûzvész nem
történt.
Mûvészeti beruházások terén hasonló mulasztásokkal találkozunk. A régebbi, de állan-

dóan mûsoron lévô operák felszerelése leírhatatlan állapotban van.
Mindig csak új operákra fordítottak pénzt,
pedig ezek nagy része megbukott és a pénz elveszett.
A költségvetés összeállításánál ugyanis úgy
az igazgatóság, mint a Ministérium ellenôrzô
tényezôi arra törekedtek, hogy költségvetés kiadási tételei mentôl alacsonyabbak, a bevételiek mentôl magasabbak legyenek, tekintet nélkül azok realitására.”

A BÉCSI OPERAHÁZ IGAZGATÓJÁNAK LEVELE BÁNFFY MIKLÓSHOZ
(1912. június 18.)
„Most jövök Párizsból és ott éppen most ismét láttam az oroszokat és be kell Önnek vallanom, csodáltam ôket – de ott az anyagi siker

(Ôsbemutató 1926. okt. 16.)
(levél: 1926. szept. 13.)
„Dr. Kodály Zoltán tanár úrnak.
Újabb nagyon sürgôs és nagyon fontos kérésünk van. Ez ideig nem éreztük hiányát, de
most aztán elemi erôvel követeli a próbákon kialakult helyzet, hogy az 1 és 2 rész változását,
a hangulat érdekében közzene töltse ki.
Márkus igen nagy súlyt helyez rá és velem
együtt nagyon kérjük a Mestert, hallgassa meg
kérésünket. Úgy 3-4 percrôl van szó, hiszen így
a munka nem lesz túlságosan nagy, a darabnak
viszont hihetetlenül szüksége van erre a zenére,
erre az összekötô, hangulat rögzítô közzenére.
Azért írom e sorokat, mert a többi most
úgyis munkában van (azokat is nagyon várjuk
már) fôleg a szólamok kiírása és karrész betanulása végett, nehogy késedelem legyen e miatt, hát azokkal együtt ez is elkészül majd bizonyára ráadásnak a darab és mindnyájunk
igaz örömére és élvezetére.
Kérem mester, hogy tegye meg a darab érdekében. Sokszor és igaz szívvel üdvözli híve
Radnai Miklós igazgató”

ÖTVENÉVES AZ ASPHALEIA SZÍNPADGÉPEZET
(Operaház Évkönyve, 1934. szeptember)
„Andrássy Gyula kezeli nagy odaadással és
nem kis gonddal, hiszen a gépezet maga is 50
esztendôs, mely korhatár gépeknél már a patriachakort jelenti.”
(„A pátriárkakorú alsógépezet további 35,
a felsô gépezet 42, néhány utoljára maradt
hidraulikus egység 46 évig mûködött még.”
Borsa–Tolnay: Az ismeretlen Operaház,
➤
1984.)
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➤

TÛZVESZÉLY
(1940.)
„A Szfôváros polgármestere … felhívja az
Operaház igazgatóságát, hogy a díszletek tárolásával kapcsolatban a raktárak túlzsúfoltságát,
azok tûzveszélyességét szüntesse meg, nehogy
megtorló eljárás induljon az Intézmény ellen.”
Polgármester

LÉGÓTANFOLYAM
(1940. dec. 2.)
„XIII. ker Légó-tanfolyam Vezetôségének!
Szaszovszky Ottóné, Báthy Anna, a m.k. Operaház magánénekesnôje a f. hó 5-i elôadáson
közremûködik. Kérem, hogy ôt az 5-iki tanfolyamon való részvétel alól mentesíteni szíveskedjék.
Kiváló tisztelettel
Márkus László”

SZÍNPADI MUNKÁS SZEMÉLYZET
SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA
(1940)
„(Hivatalból belsô rendelet)
1./ Fizetés és lakáspénz….
A fizetés emelkedik az elsô betöltött 3 év
után … A legnagyobb fizetés betöltött 27 évi
szolgálat után… Megállapította a m.k. vallás
és közokt. Mi. … rendelete.
2./ Családi pótlék és betegbiztosítás.
A családi pótlék segély összege önálló keresettel nem bíró feleség után… A 16 évnél fiatalabb ellátatlan elsô, második és harmaduk
gyermek után P. (pengô) 13,50, a negyedik és
minden további gyermek után p. 18,–.
Úgy a családfô, mint …a családtagok OTBA
kezelésre jogosultak.
3./ Közremûködési (esti) díj. Minden színpadi munkás minden olyan elôadásért, amelyen
közremûködik, közremûködési díjban (esti
pénz) részesül.
A kettôs elôadásért eddig kifizetett 2 pengôs
közremûködési díj helyett a munkában tényleg
eltöltött munkaórák számíttatnak fel.
4./ Munkaidô. (Változó a szezonon belül,
heti 36–54 óra.)
5./ Szabadnap, szabadság. Minden munkás
heti egy szabadnapot kap. A beosztást a következô hétre minden szombaton déli 12 óra
elôtt közli az igazgatóság, amelyen azonban
utólag változtatni csak rendkívüli kényszerítô
körülmények … van joga, de köteles az igénybe vett szabadnapot a következô hét szerdájáig bezárólag pótolni, ellenkezô esetben…készpénzben megváltani.”

zánok is vannak az Operában, melyek nem
fûtési célokat szolgálnak, csupán akkor vannak
szolgálatba, amikor a színpadon füstöt kell létesíteni, tehát csak alkalmi elôadásoknál szept.
közepétôl jún. 30-ig, mintegy 5 hónap (sic)
alatt mintegy 630 q tüzelôt fogyasztottak. A
számla összegszerûségének felülvizsgálatát kéri a gazdasági hivatal, mert nincs arányban a
kéményseprô tevékenységével. Jövôre pedig irányár rögzítését kéri a hivatal.
(Csávojszky ?)”

Fizet ezért a m.k. Operaház Harangozó
Gyulának elôadásonként az esetleges bérlethányaddal együtt, de a vigalmi és forgalmi adó,
valamint a nyudíjpótfillérek levonásával számított bruttó összbevételbôl… összesen 2 (kettô)
százalékot. E díjak összegébôl azonban 2% az
állami színházak személyzetének nyugdíjintézetét illeti.
Márkus László s.k., Harangozó Gyula s.k.”

MÁRKUS LÁSZLÓ ÚJÉVI KÖSZÖNTÉSE AZ OPERAHÁZ TAGJAIHOZ

(1942. szept.19.)
„Közellátási Miniszternek!
Mély tisztelettel kérem Nagyméltóságodat,
hogy a M.K. Operaház elôadásain elôforduló
étkezésekhez havi 15 db kenyér és 80 db
zsemle vásárlására jogosító jegyet kiutalni méltóztassék….
A változott viszonyokra tekintettel a legminimálisabbra szállítottuk le az elôadási étkezéseket, de a fent kért mennyiség nélkül nem tudjuk az elôadásokat lebonyolítani.
Márkus László igazgató”

(1941. dec. 31.)
„Köszönöm, hogy válságos idôkben is változatlanul támogatják kitûzött céljainkat, és lelkes áldozatkész munkával gyarapították országunk határán túl is visszhangot keltô sikereinket. Szívbôl kívánom, hogy legyen így a jövôben is, egyben pedig kérem a Gondviselést,
hogy adjon mindenkinek erôt, egészséget, kedvet és kitartást a továbbá is ránk váró küzdelmekhez. …”
(Már folyt a második világháború).

HARANGOZÓ GYULA BALETTMESTERREL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS
(1941)
„A m.k. Operaház megbízza Harangozó
Gyulát Mozart „Les petits riens” c. táncmûvének rendezésével, koreográfiájának elkészítésével és betanításával…
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JELENTÉS AZ OPERAHÁZ TÛZBIZTONSÁGI BERENDEZÉSEIRÔL
(1942. szeptember 26.)
„Budapest Székesfôváros Tekintetes Tûzoltófôparancsnokságának
…van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy
1./ a magy. Kir. Operaház elektromos berendezését évadnyitás elôtt felülvizsgáltuk és azt
kifogástalannak találtuk
2./ a nézôtéri csillár sodronykötelét, a csillár
szigetelését megfelelônek találtuk
3./ a záportartályt és nyitószelepeit a nyári
szünet tartama alatt megjavítottuk, illetve a
szelepeket újakkal cseréltük ki. – Ezek kifogástalan állapotban vannak.
4./a vasfüggönyök sodronykötelei és fékberendezése kifogástalan.
5./ az összes vasajtók önkûködô csukószerkezetei rendben vannak.
Teljes tisztelettel
Tolnai Pál
okl. gépészmérnök, okl. közgazd. mérnök
az állami színházak mûszaki felügyelôje”

LÉGOLTALMI INTÉZKEDÉSEK

VÉGH KÁROLY KÉMÉNYSEPRÔ BEADVÁNYÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA
(1941. december 8.)
„Végh Károly kéményseprô beadványának
felülvizsgálatát kérik. Közlik, hogy hatásgôzka-

KENYÉR ÉS ZSEMLE KIUTALÁSI KÉRELEM

Terpszikhoré, a tánc görög múzsája (Fessler Leó)

(1942)
„Nagyméltóságú Miniszter úr!
…Tisztelettel kérjük az alábbi parancsnokok,
illetve helyettesek jóváhagyását:
I. Magy. Kir. Operaház
Parancsnok:Tolnay Pál mûszaki fôfelügyelô,
helyettes Juhász Andor fôtanácsos
II. Nemzeti Színház
Parancsnok: Dr. Liszt Nándor ig. titkár, helyettes Pallai Gusztáv házfelügyelô

Fennt Mozart és Beethoven szobra (Marton László), alul egy másik görög múzsa Melpomené (Brestyánszky Béla)

volt, hogy a színpadi felsôgépezet hidraulikus munkahengerei közül 14 db fûtés hiányában szétfagyott, ezeket rövidesen acélcsövekre cserélték.
Az operai emberek és Budapest népe élni
akarását, elhivatottságát jelzi, hogy már
1945. február 25-én, igaz, még csak a földszinti ruhatárban kisebb elôadást tartottak,
de március 15-én már ünnepi elôadással
nyitottak, avagy folytatták az 1944. ôszén
megkezdet évadot. Az elôadás Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusával indult, vezényelt maga a szerzô, utána Gobbi Hilda szavalta Ady Endre Hadak útja c. versét, végül
Erkel Ferenc Bánk bánja szólalt meg, igaz
csak az elsô két felvonás. Az elôadást a kijárási tilalom miatt délután 6 óra elôtt már be
kellett fejezni – Magyarország nyugati részén még tartott a háború. Ennek ellenére
érdemes olvasni a következô napok mûsorrendjét: Bohémélet, Faust, Aida, A mosoly
országa…

A MOSOLY ORSZÁGA
Szabályszerû óvóhelyet …sem a Magy.Kir.
Operaház, sem a Nemzeti Színház nem tudott
létesíteni, hiszen mindkét intézménynél 2.000
személyre kellene óvóhelyet létesíteni. Mindkét
színháznál csak szükséges óvóhelyek kijelölésével kellett megelégedni.
A Magy. Kir. Operaházban…Ezek mind
olyan helyek, melyek nehézbomba telitalálattól
eltekintve minden más veszély ellen emberi
számítás szerint kellô védelmet biztosítanak.
A Légó utasítás megemlíti azt is, hogy…a fokozottabb légoltalmi készültségnél...teljes szüneteléssel is kell számolni. Erre az utóbbi esetre
gondoltunk akkor, amikor Nagyméltóságodhoz fordultunk azzal a kéréssel, legyen kegyes
a Honvédelmi Miniszter urat megkeresni fokozottabb légoltalmi készültség esetén is engedje
meg az állami színházak üzemét…
Kérésünk megokolásául megemlítjük, hogy
Németország színházaiban is csak szükségóvóhelyek vannak és mégis minden színház játszik, sôt köteles játszóképességét minden eszközzel fenntartani.
Mély tisztelettel
Németh Antal
A Nemzeti Színház igazgatója
Márkus László
a M.Kir Operaház igazgatója”

AZ OPERAHÁZI SZÍNLAPGYÛJTEMÉNY BIZTONSÁGA
(1943. december 7.)
„Mélt. Igazgató úr!
Tisztelettel jelentem méltóságodnak, hogy
szükségesnek látszik az Operaház színlap
anyagának biztos körülmények között való el-

helyezése. A megnyitás napjától a legutóbbi
idôkig minden színlapot magában foglaló
anyag jelenleg a titkári szoba szekrényében áll,
de Méltóságod esetleges döntése szerint helyesebb lenne azt lehetôleg tûz- és robbanásbiztos módon valahol másutt, például az Operaház pincéjében elraktározni.
Mély tisztelettel
Magyar Bálint titkár”
A második világháború hosszan tartó, súlyos budapesti harcait (és bombázásait) az
Operaház épülete és a vastag falú, erôs boltozatú pincerendszerében megbúvó sok
operai tag, mûvészek, mûszakiak szerencsésen túlélték. Víz volt az Asphaleia hidraulika
eredeti, XIX. században épített két kútjában,
és még némi világítás is, mert az Operaház
áramellátásáért (békeidôben) az Elektromos
Mûvek részérôl felelôs Gálusz Miklós és emberei – a front mozgásától függetlenül –
üzemben tartották az ELMÛ Kazinczy utcai
akkumulátorai és az Operaház között ideiglenesen kiépített légvezetéket.
Az épület külsején utcai harcok lövésnyomai, valamint Liszt Ferenc fôhomlokzati
szobrának elgurult feje utalt a háborúra (a fejet rövid idôn belül visszaerôsítette egy Pikszauer (?) nevû szobrász). Nagyobb gránát
ütött lyukat a tetôzeten és a nézôtér menynyezetén, (szerencsére a Lotz seccót elkerülte), végül a rendezôi jobb (ligeti oldal) elsô
emeleti proszcénium páholyában robbant
fel. Itt megölt egy nôt. Ô volt az Operaházban az egyetlen halott.
Közvetve még a háború következménye

(1959)
Részlet a 75 éves Operaház ünnepi évkönyvébôl, Fajth Tibor mb. igazgató elôszavából:
„Az Operaház megnyitásáról beszámoló régi tudósítások érdekes pillanatfelvételt nyújtanak a magyar társadalom akkori rendjérôl.
A felvonuló fogatokon a császári és királyi udvar, a fôurak és a nagypolgárság képviselôi vonultak a színház átvételére. Ugyanekkor a
színház elôtt rendészeti beavatkozást igénylô
jelenségek mutatkoztak s a néptömegek, a dolgozó emberek képviselôi rendôrkordon mögé
zsúfolva, lámpaoszlopokra és fák ágaira kapaszkodva, kívülrôl „vehettek csak részt” a
megnyitáson. … Bizony, az Operaház évtizedekig félig üres széksorok elôtt játszott „elit”
közönségnek.
A népi demokratikus társadalmi rendszerünkben kibontakozó gazdasági és kulturális forradalom egyik legbizonyítóbb erejû jelensége az a
döntô – és minôségi – változás, amely az operahallgatók számában és társadalmi összetételében az elmúlt évek során bekövetkezett.
A dolgozó tömegek életszínvonalának emelkedését milyen világosan mutatja, hogy az
operalátogatók száma háromszorosára nôtt,
hogy a nézôtéren százezrével foglalnak helyet
fizikai munkások és más olyan dolgozók, akik
azelôtt anyagi körülményeik miatt nem is gondolhattak operajegy-vásárlásra. Ez egyszersmind a tömegek általános kulturális színvonalának fejlôdését és a magasabbrendû mûvészi
igények iránti érdeklôdését is tükrözi.
Nem sokkal a felszabadulás után a Magyar
Állami Operaház az 1200 férôhelyes anyaszín- ➤
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➤ ház mellett megnyitotta második színházát, a

2600 férôhelyes Erkel Színházat. … a Magyar
Állami Operaház e másfél milliós városban az
egész tíz hónapos színházi évadban minden
este két színházban, esténként átlag 3500
hallgatót részesít az opera- és balettmûvészet
élvezetében.”
Eltelt újabb 25 év, a századik évfordulóra
– hosszabb leállás után – az Operaház teljesen felújítva, megôrizve az Ybl Miklós-i
mûremeket, de teljesen új színpaddal, üzemi
résszel az eredeti megnyitással napra megegyezôen, de némileg megváltozott mûsorral várta közönségét. A Himnusz után most
is volt Bánk bán-felvonás, de nem az elsô,
hanem a második, mert ebben van a legendás Hazám-hazám. Volt most is Hunyadinyitány, de a zenekar – a mozgó ároknak köszönhetôen – felemelve játszotta. Nem volt
viszont Wagner, mert idôközben született
két zseniális magyar muzsikus, Bartók Béla
és Kodály Zoltán. Bartók A fábólfaragott királyfijával az opera mellett szintén világszínvonalra fejlôdött balett is megmutatkozott.
Az ünnepi estet Kodály Psalmus Hungaricusa zárta.
Érdekes párhuzam: a világháború utáni újrakezdés nyitódarabja és a százéves évforduló díszelôadásának örömteli befejezése egyaránt a Magyar Zsoltár zenéje volt.
Részlet a 100 éves Operaház ünnepi évkönyvébôl, Mihály András igazgató elôszavából:
„Száz év alatt kiszolgált a színpad mozgását lehetôvé tevô gépezet, megújításra szorult
a gyönyörû épület és berendezés. De ugyanez
a száz év vezetôk, mûvészek, technikai dolgozók számos generációjának munkája nyomán
kialakította azoknak az elveknek, döntéseknek
összefüggésrendszerét, melyeken az intézmény
mûködése alapszik.
Ezen elvek közül fontosságban kiemelkedik
az, amit a legenda Mahler Gusztávnak tulajdonít – a magyar nyelven való éneklés elve. Ez
az elhatározás megszüntette a monarchiára
oly jellemzô nyelvi zûrzavar összevisszaságait
és ráirányította a magyar közönség figyelmét
az operák tartalmára…
Száz év alatt vitathatatlanná edzôdött még
két elv, …Az egyik a repertoár színház elve.
Egy másik százesztendôs elv a repertoár gazdagságára vonatkozik. Igyekszik a színház és
igyekezett mindenkor annyi zenemûvet tartani
mûsorán, hogy ne panaszolhassa egyetlen magyar operalátogató-generáció sem: nem volt
módja az operairodalom, vagy a magyar opera-költészet valamelyik gyöngyszemét meghallgatni.”
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A SZÁZHUSZONÖTÖDIK ÉVAD
(2009–2010)
Ez folyik jelenleg. Huszonöt éves lépésekkel
mérve az ötödiknél tartunk, kezdjük a hatodikat. Most éppen nincs Erkel Színház, csak kevesebb nézôt tudunk fogadni, éppen azokat
nem, akik a magyar operajátszás törzsközönségét jelentik, akiket tervszerû gondoskodással évtizedek alatt neveltek operaszeretô és
igénylô emberekké a mindenkori kormányok.
Ma az anyaszínház akár napi húsz órában
is, maximális fordulatszámon járatva mûködik, próbál, szerel, világít, hogy azután énekeljen, táncoljon este héttôl. Világszínvonalon, mindannyiunk örömére. De ez nem
elég. Ezért említettem az Erkel Színházat.
Emlékezzünk: 1952-ben, amikor leégett az
Operaház színpadának teteje, hónapokra az
Erkel jelentette a menedéket. Ugyanúgy,
ahogyan 1980–84 között, az Operaház újjáépítése idején, amikor csaknem négy évig
otthonunk volt. Most is szükség lenne rá,

már csak azért is, mert az Operának megint
szüksége van egy nagyobb lélegzetvételre,
játékszünetre, javításra, felújításra.
És akkor megint csak az „Erkelre” szorulunk, mert csak az az épület és színpad tudja
befogadni az opera 125 év óta nagyra álmodott gyönyörû elôadásait, zenekarát, kórusát
és díszleteit. Az, hogy ez a régi, vagy egy új
épület lesz, tulajdonképpen másodlagos kérdés. A lényeg a napi 3000 nézô, a két színházépület, bennük a tehetséges társulat és a
szép elôadások.
Csak kevesen tudják, hogy Erkel Ferenc
eleve 3000 férôhelyes operaházat álmodott,
és hogy Ybl Miklós a férôhelyek számát már
a félig kész épület átalakításával volt kénytelen jelentôsen csökkenteni a szomorú bécsi
színháztûz tanulságai és az akkor születô szigorúbb elôírások miatt. Lehet, hogy most, az
ünnepi évadban elindul valami? Lehet, hogy
Erkel Ferenc álma mégis megvalósul?
Borsa Miklós

SZÍNPADGÉPÉSZET

A színpadtechnika

csúcsa

lenniük, hogy az akár a folyamatos gyártás
elvárásainak is megfeleljenek.
Az iparból ismert jellemzôk, mint a meghibásodások között eltelt átlagos idô (MTBF,
Mean Time Between Failers), illetve a két javítás közötti átlagos idô (MTTR, Main Time
To Repair) fontosak a színpadgépészetben is,
mivel akár a legkisebb meghibásodás miatt is
félbeszakadhat az elôadás.

Az ipari alkalmazásoktól eltérôen, ahol a
konstruktôrök a hajtásokat gyakran szigorúan megszabott sebességekre és lökethoszszakra tervezik, a színpadtechnikában a maximális rugalmasság az elsôdleges. A rendezéstôl függôen akár 32 tonnás színpadi
emelvényeket kell igen gyorsan vagy éppen
ellenkezôleg, a teljes elôadás idôtartama
alatt „úsztatva”, extrém lassan emelni vagy ➤

Fotó: Bosch Rexroth AG

Bár a nézôknek könnyûnek tûnik, de a korszerû
színpadtechnika többtonnás színpadelemeket
mozgat nagy pontossággal, és számos díszletelemet helyez szinkronizáltan a színpadképbe.
A színpadtechnikával szemben támasztott
követelmények hasonlatosak az ipari alkalmazások igényeivel. A villamos és hidraulikus
hajtások, valamint a vezérlések hardver- és
szoftverelemeinek olyan megbízhatónak kell

A Bosch Rexroth szállította és építette be az új Oslói
Opera színpadgépészetét. Öt éven át tartó tervezés
és kivitelezés eredményeként 2008 ôszén adta át
a Rexroth az új Oslói Operaház színpadgépészeti
berendezéseit. A Bosch Rexroth a komplett vezérlés- és hajtástechnikát, valamint a színpadtechnika
acélszerkezeteit kulcsra készen szállította.

Oslói Operaház: rövid idô alatt az oslói fôpályaudvartól délkeletre fekvô új Bjørvika városrész központjává vált
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Fotó: Bosch Rexroth AG

Szivattyúk és nyomástárolók:
az elôadások alkalmával a szivattyúk 180 másodperc alatt
töltik fel az alsógépezet hidraulikus hajtásainak nyomástárolóit.

Az új Oslói Opera

➤ süllyeszteni. Eközben folyamatosan ügyelni

kell a lógó terhek, illetve a mozgó színpadelemek alatt tartózkodó színészek és nézôk
biztonságára. Mindezek alapjait megfelelô
szabványok tartalmazzák.

Az említett mûszaki feltételeken túlmenôen a
színpadgépészetnek még egy dolgot semmiképpen sem szabad: nem zavarhatja mûködése zajjal a mûvészi élvezetet.
A korszerû színpadgépészeti berendezések
tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése
mára olyan bonyolulttá vált, hogy a színpad
üzemeltetôje ezekben a feladatokban szinte
mindig – a teljes projektet koordinálni képes
– színpadtechnikai generálkivitelezôre támaszkodik.
Mint például a Rexrothra! A Bosch Rexroth
e területen ugyanis az elmúlt években a
kulcsra kész színpadtechnikai rendszerek világszerte vezetô szállítójává vált. Az új építéseknél, mint például a budapesti Nemzeti
Színháznál ugyanúgy, mint a nemritkán
több mint százéves hagyományos színházépületek mûszaki korszerûsítésénél, mint például a Genfi Operaház esetében.
A Rexroth elnyerte az új Oslói Opera színpadtechnikájára a középületeket építô, berendezô és karbantartó norvég Statsbygg
cég által kiírt nemzetközi pályázatot is.
A színpadgépészetben a színpad szintje jelöli a határt: a színpad felett elhelyezkedô
mûszaki berendezések – a színpadi díszletek,
függönyök pont- és díszlethúzói, a világítási
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Fotó: Bosch Rexroth AG

Együttmûködve
a generálkivitelezôvel

A felsôgépezet csörlôi: akár egytonnás terheket emelnek
és süllyesztenek másodpercenként legfeljebb 1,8 méteres
sebességgel

hidak és a függönyvezérlések – képezik a felsôgépészetet.
A színpad alatti teljes technika, azaz az alsógépészet ezzel szemben a színpadi pódiumok emelésére és a forgószínpadok mozgatására szolgáló hajtásokat, illetve a személyi
süllyedôket foglalja magában. Az elôadás
közben mindkét gépezet végezhet önálló és
összehangolt mozgatásokat is.
A középkor óta Norvégia legnagyobb kulturális projektjének számító új Oslói Opera a színpadtechnikában rekordot mondhat magáénak:
a csak a felsôgépészet több mint 200 hajtásával
jelenleg a világ legnagyobb ilyen rendszere.

A közvetlenül a kikötôben épült új Oslói
Operaház épülete szinte a tengerbôl emelkedik ki. A szürkésfehér homlokzat egy sodródó
jéghegy hatását kelti, miközben az 54 méter
magas épület egyharmada a víz alatt helyezkedik el. Az összesen 8300 négyzetméter
alapterületû színpadokon a színészek, zenészek és a norvég nemzeti balett táncosai akár
2000 nézôt is szórakoztathatnak. A nagyterem a változtatható zenekari árok méretétôl
függôen maximum 1364 nézô befogadására
alkalmas. A 400 férôhelyes „Lille Sal” terem
fôként drámai elôadásokra szolgál.

Kulcsra kész hajtástechnika
A Rexroth által a nagyszínpad, a színházterem és a próbaszínpad számára – kulcsra készen – szállított felsô- és alsógépezet a villamos és hidraulikus hajtásokat külön a színpadgépészet számára kifejlesztett vezérléssel
kombinálja. A fôszínpadot négy, egyenként
16×4 méter alapterületû primer süllyedô pódium alkotja. Az akár 32 tonnás süllyedôket
két hidraulikus csörlô mozgatja nyolc drótkötéllel. Az emelvényeknek nincs kibiztosításuk
és reteszelésük, ami dinamikus mozgatásokat
tesz lehetôvé a teljes 12,5 méteres emelômagasságon, másodpercenként akár 0,7 méteres sebességgel, a reteszelés feloldásának
idôvesztesége nélkül.
Egy finomszabályozó rendszer kiegyenlíti
a pódium sarkai közötti, a kötél nyúlásából,
illetve a dobok vagy a drótkötél tûrésébôl
adódó magasságkülönbséget. Ehhez hidraulikus hengerek a pódiumok rövidebb olda-

A fôszínpad alatti süllyedôtér

romdimenziós színpadformák is kialakíthatók. Az alsó rész szegélyein elhelyezett mechanikus biztonsági kapcsolók azonnal kioldanak, ha idegen tárgy kerül az egyes pódiumok közé.

Nyomástárolók a gyors
mozgatásokhoz

lain mindaddig egy terelôkerék-csoportot
mûködtetnek, amíg a pódium vízszintes
helyzetbe nem kerül. A finomszabályozó
rendszer a pódium mozgatása alatt, vagyis
a fôcsörlôk aktív állapotában mûködik.
Amint a mûködésük megszakad, dörzsfékek
hatnak a terelôkerekekre. Ez lerövidíti a ható kötélhosszt, és növekszik a rendszer merevsége.
A primer süllyedôk négy, egyenként 4×4
méteres szekunder pódiumból állnak, így egy
sakktáblaszerû színpadot képeznek. Valamenynyi szekunder pódiumot négy görgôvezetésû,
nagy pontosságú emelôszerkezet mozgatja.
A maximális lökethossz 2,5 méter, az elérhetô
sebesség másodpercenként 0,3 méter.
A hidraulikus hengerek külön szabályozása a szerkezeten belül lehetôvé teszi a színpadelemek tetszôleges szögbe történô állítását, így ferde, valamint síkokból álló há-

Fotó: Bosch Rexroth AG

Az összesen mintegy 175 kW szivattyúteljesítményû hidraulikus tápegységet, valamint a
6000 literes olajtartályt a Rexroth az épület ➤

Az alsógépezet csörlôje

Az alsógépezet hidraulikus tápegysége az Oslói
Operaház pincéjében: 6500 kW teljesítménnyel
mozgatja a négy, egyenként 32 tonnás fôsüllyedô
pódiumot 12,3 méter lökethosszon, 0,7 m/s sebességgel.

Fotó: Bosch Rexroth AG

A nagyszínház nézôtere
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➤ legmélyebb pontján, a pincében helyezte el.

Az elôadásokhoz ez 180 másodperc alatt tölti fel a hidroakkumulátorokat. A tárolt nyomás elegendô ahhoz, hogy a reteszelés nélküli hajtások pozícióváltozásait gyorsan és a
mûvészek számára észrevétlenül ki lehessen
egyenlíteni. A hátsó színpadon tárolt forgószínpadkocsit egy villamos fogazottrúd-hajtás
mozgatja igény esetén a fôszínpadra elôre.
A 15 méter átmérôjû, 3 méter magas forgószínpad felépítése lehetôvé teszi, hogy a
szereplôk alulról léphessenek fel rá. Nyugalmi állapotban a forgószínpadot rugóterhelésû dörzsfelületre süllyesztik. A forgatáshoz
24 kerékcsoport préselôdik hidraulikusan a
forgószínpad futófelületének, 6 villamos hajtású kerékcsoport pedig az elôtolásról gondoskodik.
Az alsógépezetet 3 zenekariárok-süllyedô
pódium, további fôszínpadi kiegyenlítô pódiumok, valamint 24 aktív, távmûködtetésû színpadi kocsi egészítik ki, melyek változtathatóan
összekapcsolva szabadon vagy adott görbe
mentén programozható mozgásokra képesek.
A felsôgépezetbe a Rexroth több mint 130
villamos hajtást épített. Az egyes csörlôknek,
melyek a díszlettartókat és a ponthúzókat
mozgatják, akár 1 tonnás terhet is kell mozgatniuk másodpercenként max. 1,8 méteres
sebességgel. A teljes színpadgépészet villamos és hidraulikus hajtásai távkarbantartásra
képesek, és számos diagnosztikai lehetôség
segíti a tervszerû karbantartást.

lyozza. A színpadmesterek a színház több, különbözô pontján elhelyezett vezérlôpultokról a
felsô- és az alsógépezet valamennyi, rendszerbe foglalt hajtásával különálló vagy csoportos
mozgatásokat tudnak végrehajtani. A vegyes
csoportok integrált együttfutási szabályozása –
a pillanatnyi helyzet folyamatos felügyeletével
– a megbízható mûködést teszi lehetôvé a
színpadkép változtatásakor. A kezelô bármelyik
vezérlôpultból manuális mozgatásokat is végrehajthat, illetve programozhatja az elôadások
alatt automatikusan futó mozgássorrendeket.
Valamennyi vezérlôpult és a rendezôi számítógép egymástól függetlenül mûködik,
így lehetôség van az egyik helyen paraméterek bevitelére, mialatt egy másik helyen éppen mozgatásokat hajtanak végre.
Mikófalvi Tamás
Bosch Rexroth Kft.
www.boschrexroth.hu

Stúdió színház

Decentralizált vezérlôpultok
A teljes színpadgépészetet a Rexroth legújabb
generációs SYB 2000 színpadvezérlése szabá-

Fotó: Bosch Rexroth AG

Légi fotó az építkezés közben
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KÜLFÖLDI HÍREK

Csanádi Judit
Ezüst-díjas a díszlettervezôk
világversenyén
World Stage Design 2009. Szöul

Ibsen: Peer Gynt

Az egri Gárdonyi Géza Színházban készített
három díszletével Csanádi Judit Ezüst-díjat
nyert a World Stage Design 2009 kiállításon.
Szöulban (Dél-Korea) egyszerre tartották
az OISTAT (International Organization of
Scenographers, Theatre Architects and Technicians / Szcenográfusok, Színházépítészekés Technológusok Nemzetközi Szervezete)
tisztújító Világ Kongresszusát és a World Stage
Design 2009 kiállítást (WSD). Ez utóbbira
díszlet-, jelmez-, világítás- és hang(osítás)ter-

vezés kategóriában több mint 1000 pályamû
érkezett, huszonhat országból 247-en pályáztak – és a seregszemle jelentôs magyar sikert hozott. Csanádi Judit díszlettervezô
mindhárom beküldött munkáját beválogatták a legjobb 50 pályamû közé (Márton L.:
A nagyratörô, H. Ibsen: Peer Gynt, Márton L.:
Az állhatatlan – mindhárom az egri Gárdonyi
Géza Színházban valósult meg), és a végsô
döntésben A nagyratörô díszletével elnyerte a
World Stage Design Ezüst-díját.

A WSD 2009 Nagydíját Monica Raya (Mexikó) kapta több beküldött munkája alapján:
The Skin (díszlet és jelmez); Rappaccini’s
Daughter (díszlet, jelmez és világítás);
Twelfth Night (díszlet és világítás); Autopsy
to a Snowflake (díszlet és jelmez); AUTOPSIA
(világítás) elôadásokhoz készített munkáiért.
A Világ Színpadtervezése (WSD) kiállítás
gondolatát Eric Fielding amerikai díszlettervezô és egyetemi tanár vetette fel még
2003-ban. A Prágai Quadriennálé hagyomá- ➤
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➤ nyos, nagy kiállítása a világ számos országá-

nak, nemzeti alapú díszlet- és jelmeztervezési seregszemléje. Erre a kiállításra a jelentôs
költséggel készített kiállítási installációk egyre fokozódó versenye vált jellemzôvé. Egyes
országok – különösen a tengerentúliak – számára a kiállítási anyaguk elkészítésének és
szállításának költségei jelentôs terhet jelentenek. Ez a tény a PQ továbbfejlôdésének akadályává vált. Ennek elkerülésére – a mai internetes világunk kommunikációs lehetôségeinek kihasználásával – született meg a WSD
ötlete, mely a PQ négyéves periódusai között
kerül megrendezésre. A rendezvény már a
nevével is jelzi, hogy valóban a világ összes
díszlet- jelmez- világítás- és hangtervezô versenyének a fóruma kíván lenni. A pályázók
egyénenként küldik el interneten bemutató
anyagaikat, mely anyagból a zsûri válogatja
ki az általa legjobbnak ítélt 50 pályázatot.
Ezek után kérik fel a kiválasztott tervezôket
arra, hogy munkáikat fotótablókon, maketteken, ill. video- és hanganyagban küldjék el a
WSD helyszínére. A kiállítás értelemszerûen
egyszerûbb és kisebb, mint a PQ-é. A videoés hanganyagokat egy külön erre a célra kialakított vetítôben lehet megnézni, meghallgatni. A pályázat teljesen nyilvános, valóban
a világ bármely tervezôje beküldheti – kis
költséggel dokumentált – terveit. A nemzetközi bírálóbizottság ebbôl a hatalmas anyagból tud meríteni és véleményt alkotni. Maga
a World Stage Design kiállítás is kevés pénzbôl létrehozható.
A kiállítást négyévente rendezik meg. Négy
évvel korábban a tárlatnak Toronto adott otthont, 2009-ben Szöul, és elôreláthatólag
2013-ban egy európai városban rendezik
majd meg a World Stage Design kiállítást.
Díszlet kategóriában Arany-díjas Liu Xinglin (Kína), Csanádi Judit mellett Ezüst-díjat

Márton László: Az állhatatlan

Fotó: Szabó-Jilek Iván

Márton László: A nagyratörô

Louis Janssen, az OISTAT új elnöke (a felvétel Berlinben
készült 2001-ben)
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nyert az új-zélandi Dorita Hannah, Bronz-díjas Tsang Man-Tung (Hong Kong, Kína).
Jelmez kategóriában Dorita Hannah mellett Arany-díjat nyert Heng-Cheng Lin (Tajvan). Ezüst-díjas Edyta Rzewuska (Mexico) és
Hye-sook Chang (Kína).
Világítástervezésben az Arany-díjas Beto
Bruel (Brazília); hangtervezésben nem adtak
ki díjat, hanem számos pályázót közösen részesítettek elismerésben.
A zsûri tagjai voltak: Kate Burnett (UK),
Martin Godfrey (UK), Michael Ramsaur
(USA), Peter McKinnon (Kanada), Rien Bekkers (Hollandia), Sean Crowley (UK), SeokDol Seo (Korea), Simona Rybaková (Cseh
Köztársaság) és Steven Brown (UK).
Az OISTAT Világ Kongresszusát minden

negyedik évben rendezik meg, és fô feladata
a nemzetközi szervezet tisztségviselôinek
megválasztása a következô négyéves periódusra. A 11 millió lakosú Szöulban 23 ország
színházi szakemberei tanácskoztak a közös
képzési rendszerrôl, valamint a csereprogramokról, továbbá színházépítészeti és publikációs kérdésekrôl. Egyben megválasztották
az OISTAT új elnökét és a Végrehajtó Bizottság tagjait. A Magyar OISTAT hivatalos küldötte Csanádi Judit volt.
Az OISTAT elnöki tisztségére pályázott
Louis Janssen (Hollandia), valamint Sung
Chul Kim (Korea. A választáson 15:4 arányú
szavazattal Louis Janssent választották meg
elnöknek a küldöttek. Ezzel ismét Európa adja az OISTAT elnökét.

Márton László: Az állhatatlan

Márton László: A nagyratörô

Ibsen: Peer Gynt

A Végrehajtó Bizottság megválasztott tagjai:
Duncan Ei Eu Chang – Tajvan
Al Cushing – Kanada
Richard Bauer – Svédország
Bert Determann – Hollandia
Sarka Havlickova – Cseh Köztársaság
Jerome Maeckelbergh – Belgium
Michael Ramsaur – USA

bizottság a World Scenography új kiadványait készíti elô, a 80-as évektôl évtizedenként kívánják bemutatni a világ színpadi látványmûvészetnek metszetét. Készül a Theatre Words új, digitális változata is. Kiemelt témájuk volt a Scenofest gazdag programjának
elôkészítése, ami a világ minden tájáról öszszesereglett diákok nagy találkozója a következô PQ-n.
A kongresszus utolsó napján a résztvevôk
számra látogatást szerveztek a szöuli színházi
létesítmények megtekintésére. A program

során bemutatták az LG Elôadómûvészeti
Központját, a Szöuli Kulturális Központot, a
2007-ben felújított operaházat. Végezetül
meg lehetett tekinteni a buddhizmus szellemiségében épült „Titkos kertet”, ahol a
stresszes látogatók meditatív kikapcsolódásban részesülhetnek.
Csanádi Juditnak ezúton is gratulálunk
nemzetközi elismeréséhez, jó egészséget és
sok sikeres munkát kívánunk!

Az új vezetôségnek sok sikert kívánunk munkájához a következô négy évre.
A kongresszus lehetôséget adott arra, hogy
az OISTAT munkabizottságai:
Technológiai Bizottság (TC)
Építészeti Bizottság (AC)
Publikáció és Kommunikáció Bizottság (PCC)
Történeti és Elméleti Bizottság (H&TC)
Oktatási Bizottság (EC)
Szcenográfiai Bizottság (SC)
együttes ülésükön megvitassák eddigi tapasztalataikat és a jelenlegi elképzeléseket,
közös feladatokat a jövôre vonatkozóan. Lehetôség nyílt természetesen a szorosabban
együttmûködô bizottságok megbeszéléseire
is. Így a technikusok és építészek a 2011-ben
esedékes színházépítészeti pályázat elôkészítését tárgyalták meg. Míg az oktatási és szcenográfiai bizottságok együtt beszélték meg
az internet adta új lehetôségek kiaknázását, a
tervek nemzetközi publikálását. A publikációs

Szerkesztôség

Ibsen: Peer Gynt
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VARILITE, a változó fény,
de sokkal inkább állócsillag
SZÍNPADVILÁGÍTÁS

A piacvezetô cég az automatizált fénytechnológiában
Hiszik vagy sem, de attól még kezelhetjük
tényként, hogy a „mûszaki kreatív lélek” az,
ami már hosszú évtizedek óta a fénytechnológiai piac egyik legékesebb zászlóshajójaként tartja csúcson a VARILITE-ot. A ’60-as
évek végéig visszanyúló gyökerekkel rendelkezô, igazi haveri sufnicégként indult vállalkozás létrejötténél, mint oly sokszor már a
történelemben, a szükség, az ötletesség és a
korszakalkotó elgondolásokra jellemzô, „de
hiszen tudjuk mi ezt jobban is” hozzáállás
bábáskodott. Cifrázhatjuk bárhogy, ezt a vállalatot bizony azzal a hittel alapították, hogy
a folyton új megoldások után kutatómérnöki
munka a kreatív világosítással összefogva új
dimenziókat adhat bármilyen elôadásnak
vagy prezentációnak. Így is lett…
Klasszikus fordulattal élve azt mondhatnánk, az egész akkor kezdôdött, amikor
Rusty Brutsché és Jack Maxson megalapította
a Showco nevû céget még 1970-ben. De kár
lenne ennyivel elintézni a sztori elejét, hiszen
az origó idôpont a veszélyesen izgalmas és
szabados (legalábbis a világnak azon a boldogabb, még büszkén nagybetûs Amerikaként istenített felén) hatvanas évek, és még

20

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

egy helyre kis texasi bluesbanda is szerepel
benne, amely saját maga építgette a hangcuccát. Ez olyan remekül sikerült, hogy a
többi helyi csapat is mind tôlük kezdett bérelni. A Showco-t többek között pont az innováció tette vezetô hang- és világítástechnikai eszközök kölcsönzôjévé a koncertturnéiparban, amit jól tükröz az is, hogy a hetvenes évek elejére már egy olyan illusztris név
is felbukkan az ügyféllistájukon, mint az akkoriban minden kétséget kizáróan a világ
legmenôbb zenekarának számító Led Zeppelin. Mégis, alig pár évvel a Showco kezdeti sikerei után a cég vezetôi azon kapták magukat, hogy már egy másik technikai szint elô-

VL fényvetôk a Genesis koncerten

szobájában álldogálnak. Elérkeztek az automatizált fénytechnológia területéhez.
1980-ig a koncert- és színházi fénytechnikai rendszerek rendkívül nehézkesek, tetemes munkaigényûek, és igen nagy méretûek
voltak, számos felfüggesztéssel. Gondoljunk
csak bele, egy tipikus rockkoncert általában
úgy 3000 különféle fényt igényelt, és mindegyik lámpát kézzel kellett fókuszálni és színezni, természetesen külön színfóliákat használva minden egyes lámpa elôtt. Éppen ezért
a ’70-es évek során különféle mérnökcsapatok dolgoztak azon, hogy kifejlesszenek végre egy színváltót a lámpák számára. Végül
megoldást találtak: felhagytak a lámpák kiegészítését követô sémákkal, helyette a lámpák belsejére koncentrálva elkezdtek fémhalogén izzókat és dichroikus bevonattal ellátott üveg színszûrôket alkalmazni.
A dichroikus színszûrôk megjelenésével ekkor végre lehetôség nyílt a színek majdhogynem azonnali cseréjére, és olyan szaturált színek használatára, amiket a hagyományos színfóliákkal korábban nem lehetett megtenni.
Könnyen lehet, hogy a fejlesztések menete
itt véget is ért volna, ha fôhôseink nem ültek

volna össze egy zseniális ötletekkel tûzdelt,
vidám grillezôs ebédre 1980 ôszén. Itt született meg az az áttörést jelentô ötlet, hogy a
lámpához két extra motort adjanak mozgatásuk érdekében. Ez a „heuréka” pillanat indította el azt az összetett folyamatot, amelynek eredményeképpen 1980 decemberében
megszületett a teljesen automatizált világítástechnikai rendszer prototípusa.
Pár nappal késôbb a mérnökcsapat már
London felé repült, hogy bemutassa a késôbb „VL Zero” névre keresztelt prototípust
a Showco régi ügyfelének, a Genesis együttesnek. A brit progresszív rockzenekar már
régóta egyik úttörôje volt a legmodernebb
showtechnológiák használatának, és épp a
soron következô turnéjukat próbálták. Egy
angol vidéki stúdióban, egy 500 éves

VL Zero prototípusa

csûrben debütált az új fénytechnika. A prototípust beprogramozták két egyszerû fényjel
lejátszására, ám a rendszer üzembe állítása
azért nem volt zökkenômentes. Az albioni
télben keményre fagyott évszázados csûrgerendákra csak komoly nehézségek árán sikerült felszerelni a tartószerkezetet, és a fagypont körüli hômérsékleten, a mozgatómotorok csak a lámpák által termelt hô hatására
keltek lassan életre. Elsôként a zenekar egyik
gitárosa, Mark Rutherford reagált: „Azt gondoltam, hogy színt még fog váltani, de azt
végképp nem, hogy meg is mozdul.”
Ez elég volt ahhoz, hogy azonnal meggyôzzék a Genesist, hogy befektessenek az új
technológia további fejlesztésébe. A Genesis
az „Abcab” turné nyitóestjén, Barcelonában,
1981. szeptember 25-én kápráztatta el elôször a közönséget az elsô VARILITE Series
100™ rendszerrel, amelyet 50 darab VL1™
lámpa és egy számítógépes fényvezérlô konzol konstellációja alkotta.
Az azóta anekdotaként is elhíresült angliai
vidéki prezentáció jelentette az új vállalat, a
VARILITE genezisét, amelyet a Genesis menedzsere, Tony Smith javaslatára hoztak létre

és neveztek el. Az új rendszert a fejlesztés során kiegészítették olyan programozható konzolokkal, amelyek lehetôvé tették a látványtervezôk számára a fénytechológiai ipart
megreformáló fényeffektusok létrehozását.
Ez jelentette kezdetét a napjainkban is zajló
technológiai forradalomnak.
A programozható színváltás, fényerô-szabályozás és lámpamozgatás lélegzetelállító
vizuális effekteket eredményezett. A dichroikus színváltó rendszer lehetôvé tette, hogy a
maximálisan hatvan elôre kiválasztható színt
egy másodperc tört része alatt lehessen váltani. Az eredeti VARILITE rendszert 1983ban védték le az USA-ban, majd késôbb számos országban.
A tulajdonosok abban állapodtak meg,
hogy a kezükben levô technikai újításokat saját berkeken belül kívánják tartani. Ez pontosan azt jelentette, hogy a már bevált mérnökcsapatot újabb mozgókengyeles lámpák
kifejlesztésére ösztönözték, de ezek a lámpák
nem kerültek kereskedelmi forgalomba.
Természetesen a technológia nem maradt
rejtve a konkurencia elôl, így nôttek fel azok a
cégek, amelyek a mai napon már meghatározói a világítástechnika ezen szegmensének,
mint a Martin, a Coemar vagy Clay Paky,
hogy csak a legjelentôsebbeket említsem.
Amíg a mérnökök szorgalmasan újabb
prototípusokat gyártottak, a gyár létrehozta
európai lerakatát a Londonban megalapított
PRG Lighting cégnél, és kezdetét vette az
európai kontinens meghódítása. Az ekkor
már létezô VL5 és VL6 modellek a legnagyobb turnék fôszereplôi lettek, a rock and
roll látványtervezôk sorban álltak a Genesis, a

Depeche Mode, Madonna, Pink Floyd és
még számos banda koncertjein.
A pénzügyesek Dallasban addig nézegették a számadatokat, amíg 2002-ben a londoni PRG Distribution-nál dolgozó Philip Norfolk erôs behatására, a gyár megváltoztatta
politikáját, és kinyitotta a kapukat a kereskedôk részére. Ettôl kezdve a legkülönösebb
gyártó is kivonult a nemzetközi piacra, hogy
részt vegyen a nem ritkán gyilkos ár- és minôségversenyben.
A megfontolt mûszaki megoldások sohasem születnek meg három perc alatt. Ez hasonlóan volt a LED-es termékek fejlesztésével
is. Mire a konkurens gyártók nagy része már
rendelkezett valamilyen megoldással ezen a
területen, a cég fejlesztôi még mindig csak
tesztelték a különbözô fényforrásokat és néha egy-egy kiállításon bemutatott prototípussal nyugtattak meg minket arról, hogy
lesz termék, és biztos, hogy nem lesz ellenfele – és ez így is történt. A VARILITE VLX
nevû LED-es fényvetôje a maga 7x120 wattos fényforrásával megint vezetô helyet vívott ki magának.
A VARILITE a kezdetek óta a világ egyik
vezetô vállalata az automatizált fénytechnológia terén kimagasló minôségben elôállíott
úttörô termékeinek köszönhetôen. Napjainkban a világ vezetô látványtervezôi a színház,
a televíziózás, a zene, a filmgyártás, a vállalati rendezvények és a reklámszakma területeirôl szinte kizárólag a VARILITE-hoz fordulnak inspirációért, és természetesen használják azt produkcióikban, elgondolásaik megvalósításának eszközeként.
Kovács Áron

VariLite VLX LED-es fényvetôje
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SZÍNPADVILÁGÍTÁS

Család-

regény
Az intelligens lámpákat gyártó világhírû,
nemzetközi referenciaként elismert cég,
a Clay Paky lassan elkészül a gyártmány
cseréjével. Már most látszik, hogy szép
nagy családdal sikerül lecserélni a páncélmechanikával készült „STAGE” szériás professzionális lámpasorozatát. A tíz
évvel ezelôtt született széria bár bizonyítottan kiállta az idôk próbáját, lassan nyugdíjba vonul.

Mindössze három vagy négy évvel ezelôtt jelentek meg az új ALPHA névre keresztelt család elsô példányai a világ színpadain, és
kezdték meg etalon jellegû mûködésüket a
show business világában. Az elsô darabok az
akkor még a csúcsot jelentô HMI 575 GS
„izzót” kapták a lámpaházba, ami köztudottan a legjobb paraméterekkel rendelkezô
fényforrás volt, és talán még ma is az. Ezt mi
sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy
az elsôszülött ALPHA SPOT HPE fényereje
más gyártók 1200 W-os lámpáival egyenértékû fényerôt produkált. Kialakítása megôrizte a Clay Pakytól megszokott erôs és precíz
mechanikai kialakítást, de magáévá tette a
korszerû fényvetôk élé támasztott magas követelményeket is. Mi több, olyan újdonságokat is bevezetett, mint a hálózati áram nélküli adatlekérdezés, és a DMX vonalon történô
szoftverfrissítési lehetôség. A profil nem
egyedül látta meg a napvilágot, hanem
mindjárt többedmagával, ami az „STAGE”
szériában lévô 575 W-os izzóval ellátott ûrt
volt hivatott betölteni. Tehát a társak az APHA SPOT, és az ALPHA WASH volt. A SPOT
575 a HPE egyszerûsített változata volt, míg
a WASH a világon elsôként 4–80 °-os lineáris
zoomolhatóságával alkotott nagyot. A következô lépés az akkor még unikumnak számító
ALPHA WASH HALO volt. A HALO változat
1000 W-os halogénizzóval készült, elsôdlegesen a színházak igényeinek figyelembevételével. A nagy fényerô, a korszerû elektronika és a újszerû design meghozta az új lámpák sikerét. A széria kezdô darabjai bizonyították a fejlesztések irányának helyességét,
ami a Clay Paky legjelentôsebb az 1200-as

22

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

ALPHA SPOT 1200 fényvetôk az olasz RAI TV2 „Voyager” mûsorának egyik jelenetében a piramisoknál

kategóriájának típuscseréjét segítették elô.
Ennek hatására búcsút inthettünk a jó öreg
és legendásan megbízható STAGE ZOOM
1200-nak. Az 1200-es ALPHA sem egyedül
lépett be a családba, hanem mindjárt új kategóriát is hozott a gyártó palettájára. Az
ALPHA SPOT HPE 1200 társaként mondhatni
Light verzióként megjelent az ALPHA SPOT
700 is. Az 1200-es HPE sem okozott csalódást senkinek. Fényereje és lehetôségei olyan
nagy produkciók munkáját teszik könnyebbé, mint a Disney On Ice aki az akkor készülô elôadásához közel 100 darab ALPHA fényvetôt vásárolt. A kiemelkedô képességû lám-

pák munkáját mi is láthattuk a közelmúltban,
mikor a világhírû jégcirkusz hazánkba látogatott. Ezután szép csendben, mondhatnám
suttyomban elkészült további két 1200-as
spot az ALPHA SPOT 1200 és az ALPHA SPOT
EASY 1200. Ezekkel az egyszerûsített verziójú
1200-as lámpákkal immár 10 típusra szaporodott a új generációs lámpacsalád. Ôket követte egy szerény kiegészítés, mégpedig az
elsô, azaz az 575-ös Wash lámpának egy kiegészítô testvére az ALPHA WASH TH. A TH
a névben a „top hat” szó rövidítése, ami a
nálunk ritkán használt a fénytölcsér kiszélesedését gátló egyszerû, de mégis nagyszerû

Jelenet a Friedrichstadtpalas
show-mûsorából

eszköz beiktatásával terelte összébb, szedte
ráncba a remek kis derítôlámpa fénykévéjét.
Ez az egyszerû újítás tette még hatékonyabbá az amúgy sem elhanyagolható használati
értékû, de közepes izzóteljesítményû derítôt.
Ez idô tájt kristályosodott ki a színpadvilágítás-tervezôk (Lighting Designer) részére
létrehozott KNIGHT OF ILLUMINATION-díj.
A CLAY PAKY mindig is támogatta a fénnyel
és látvánnyal foglalkozó szakemberek nemzetközi versengését, és ezért örömmel vállalta fel e míves vetélkedés támogatását. A Rock
& Roll, Stage és Arena kategóriában kiírt díjak átadásának és a vele járó ceremóniának

technikai hátterét és a díjakat is a cég biztosította. Ehhez az eseményhez kapcsolhatóan
mutatkozott be két új fényvetô, amelyek
szintén az 1200-as csoportot erôsítették.
Ezek az ALPHA WASH 1200 és az ALPHA
PROFILE 1200 típusok voltak. Az új Wash érthetô szükségszerûségbôl jött létre, kiegészítve ezzel a nagy kategóriás lámpacsaládot.
A PROFILE 1200 életre hívását az elôzô széria
csúcsának leváltása tette szükségessé. Az
egyedülálló fényvágó késes mechanika és a
belefektetett energia nem veszhetett el a
STAGE PROFILE plus 1200 nyugdíjba küldésével. Az adoptált és korszerûsített szerkezet

bemutatkozó anyaga olyan jól sikerült, hogy
egyesek szerint a gyár weboldalán látható
demófelvétel nem is lámpákkal, hanem videoanimációval készült.
Akár úgy is érezhetnénk, hogy nincs több
lehetôség 1200 wattos lámpák készítésére,
de ez nem igaz. Szerény kiállítási keretek között bemutatkozott az ALPHA WASH HALO
1200. Igen-igen, valóban sárga fényû 1200
még nem volt, de most már van. A 80 volt
1200 wattos izzóval szerelt spot egyesítette
magában az eddigi derítôlámpák jó tulajdonságait, mint a CMY színkeverés, az ovalizer, és a top hat. Mindezek együttese remek ➤
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➤ színházi lámpát eredményezett, amivel im-

már 14-re bôvült az eddig sem kis választék.
Közben a fényforrásgyártók sem tétlenkedtek. Az Osram és a Philips gyárak egymástól
függetlenül – vagy függve – visszahozták a
már-már eltûnô bajonettzáras foglalatmegoldást „Lock It” és „Fast Fit” néven. Céljuk a
fényforrások foglalatainak uniformizálása és a
lámpapozíció biztonságos rögzítése. Nem
kevés szerepet tulajdonítanak a szerszám nélküli, egy kézzel végezhetô, balesetmentes
cserélhetôségnek is. Hallottam olyan törekvésekrôl is, hogy egyféle aljzathoz lehetôleg
többféle izzó is kompatibilis legyen, bár ez
valószínûleg nem állta ki az idôk próbáját.
Tény az, hogy az új fényforrások megjelenése és fokozódó terjedése lehetôvé tette a parabolatükrös lámpák továbbfejlôdését.
A fenti lehetôségek is elôsegítették a kisméretû STAGE 300-ok típusváltását. A most
már néhainak mondható Stage Light 300-at
alphás egyszerûséggel mindjárt két típus váltotta az ALPHA SPOT HPE 300 és az egyszerûbb ALPHA SPOT 300. A remek fényû
Stage Color 300-at is két személyes búcsúztatócsoport küldte a halhatatlanok panteon-
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jába. Az elsô az ALPHA WASH 300, ami értelemszerûen a régi háromszázas helyét tölti
be jóval több fénnyel és némileg magasabb
tudással. Majd egy kis hatásszünet után a fejlesztôk ismét dobtak egy nagyot. Bemutatkozott a legújabb forgófejes lámpafajta az
eddig fôleg csak rockkoncerteken alkalmazott „AIRCRAFT” intelligens változata az ÚJ,
és Forradalmi ALPHA BEAM 300! Még leírni
is borzasztó, de a kis 300-as izzóval 10 mé-

terrôl 33000 lux! fényérték mérhetô 8°-os
optikai nyílásszög mellett. Különlegessége
abban rejlik, hogy az eddig megszokott
rendkívül látványos ACL csóvákat immáron
tetszôleges színnel, különleges forgatható
gobókkal, és nem utolsósorban az eddig fix
fényirányok dinamikussá, mozgóvá tételével
fokozza a show és látványvilágítás egy kaptafás termékeinek variálhatóságát. A kis BEAM
valóban nagyot ütött, és már az elsô eladott
darabok is bizonyították az ötlet nagyszerûségét. Ezt mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy a Tina Turner – Live in Concert
turné fénytechnikája – ami 80 darabot vonultatott fel a kis fényágyúból – elnyerte az
év legjobb látványshow-ja kitüntetô szakmai
díjat. Ez a díj és még több kiállítási elismerés
tette újra követendô példává a CLAY PAKY
nevet. Nem is csoda, hogy egyre több ilyenolyan gyártó is megjelentette a saját Beam típusú lámpáját. Példás igyekezet és szándék,
de eddig sehol nem láttam a fent ismertetett
adatokat az „ellenfelek „adatlapjain.
A kis testben példás rendet és csendet sikerült összehozni, ami arra késztette az ötletgazdákat, hogy tovább szélesítsék a család
rokoni ágait. A Clay Paky igényei alapján világra jött egy új izzótípus, mely a keresztségben egy spanyol grandot megszégyenítô
hosszúságú nevet kapott. Az MSR Gold
700/2 Mini fastFit izzó életre hívta az ALPHA
széria régi-új termék típusát, a 700-asokat.
A kisméretû izzó kompakt testterjedelmet
engedélyezett, ami a korai nagy testû 700-as
végét is jelentette. A család ismét bôvült három közepes teljesítményû taggal: az ALPHA
SPOT HPE 700, az ALPHA WASH 700, és ki
hitte volna, az ALPHA BEAM 700 szaporította a népes családot. Mellettük bemutatkoztak a mostanában egyre népszerûbb stadionméretû terekhez készített király kategóriás
lámpák, amik immáron 1500 W-os izzót kaptak. Nevük: ALPHA BEAM 1500, és egy viszonylag új név az ALPHA WASH 1500 LT
vagyis Long Throw, ami a nagy távolságú
használatra utal.
A közel 4 éves fejlesztési folyamat során kialakult néhány olyan jellegzetes tulajdonság,
ami fémjelzi az eddig ismertetett márkanevet, ezek pedig a precíz mechanikai kialakítás, a halk mûködés, a modulárisan bontható és karbantartható szerkezeti egységek.
Jelen pillanatban tehát 21 tagú a Clay Paky
forgófejes lámpa családja, de ahogy az eddigi fejlesztéseket látom, lesz még néhány
nagyszerû újdonság, ami színtén a Clay Paky
ALPHA névvel fogja elkápráztatni a nézôk és
a fénytechnikusok egyre igényesebb tömegeit.
Jerzsa Attila

KRITIKA

Bayreuthban jártam
2009. augusztus 18.
Nem szoktam cikkeimben személyes, mondhatni magánügyekkel elôhozakodni, természetesen nem is illik lapunk stílusához, de bizonyos személyes vonatkozású események említése nélkül érthetetlenek lennének azok a benyomások, amelyek utazásom során értek, ezért az olvasó szíves elnézését kérem.

Fotók: a szerzô felvételei

Számomra egyszeri és megismételhetetlen,
jubileumi év volt a 2009-es. Ennek okán családom és barátaim összefogásának eredményeképpen (teljesítve ezzel évtizedes vágyamat) vettek nekem jegyet Bayreuthba, a
Festspielhausba, A nürnbergi mesterdalnokok
elôadására, 2009. augusztus 18-ra.
Utazásunk során megnéztük Linz, Regensburg, Nürnberg, Pilzen, Česky Krumlov és
természetesen Bayreuth városokat. Nem
hagyhattuk ki az említett városok színházainak megtekintését, sajnos csak kívülrôl, mert
a nyári szünet miatt többségük zárva volt, a
pilzeni színház pedig felújítás alatt áll. Česky
Krumlovban szerettem volna megnézni a vár
barokk színházát belülrôl, de két alkalommal
is zárva találtuk. A vár parkjában szabadtéri
színpad áll, amelynek technikai érdekessége,
hogy forgó nézôtérrel rendelkezik. A díszlet-

váltásoknál, kihasználva a természeti és épített környezetet, a nézôtér fordul el a játszási helyek irányába.
Bayreuthnak, a Festspielhaus felépítése
elôtt is volt operaháza. A barokk színházat
építtetôjérôl nevezték el Markgräfliche
Opernhausnak, építômesterei Giuseppe Galli Bibiena és fia (1744–1748) voltak. Az eredeti állapotában gyönyörûen restaurált épületben rendszeresen tartanak elôadásokat,
építôinek szándéka szerint eredeti funkciójának megfelelôen mûködik. Az ünnepi játékok
idején nyári szünet volt, de az épületet meg
lehetett tekinteni. Az egyszerûnek mondható
külsô fantasztikus, barokk módon díszített,
belsôt takar. A belépôjegy megváltása után a
látogatót az elôcsarnokból a nézôtérre invitálják, ahol vetített képes, zenés elôadást
nézhettünk meg a színház történetérôl. A né-

zôtér különbözô díszeit egyenként, hatásos
fényjátékkal megvilágítva mondták el a
mûvek készítôinek, készítésének és mondanivalójának történetét.
Amikor kigyönyörködtük magunkat a közönségforgalmú helyeken, elindultunk a
színház üzemi részére. Az öltözôk folyosóin
át jutottunk el a színpadra. A folyósokon láthattuk a korabeli elôadásokról készített rajzokból, képekbôl, díszlettervekbôl és jelmezekbôl álló kiállítást. A színpadon az elôadásokhoz használt különbözô hatáskeltô eszközök, illetve ezek makettjei, voltak kiállítva.
Láthattunk tengeri vihart, villámlást, hallhattunk esôzuhogást, mennydörgést, puskalövést, szélsusogást. Ezeket az eszközöket fiatalok, valószínûleg nyári munkán levô tanulók
kezelték, és így tekinthettünk meg, mûködés
közben egy eredeti barokk kulisszák díszletváltását is. A színház bemutatása német precizitással látványosan, hatásosan megszervezve igazi színházi élményt nyújtott.
Elzarándokoltunk a Wahnfried-villához,
ahol a Cosima Liszt és Richard Wagner házaspár élt, a villa közelében van Liszt Ferenc
lakóháza is, ma mind a két épület múzeum.
A Wagner-villa parkjában van a házaspár sírja, ahová a rajongók mindig letesznek egyegy szál virágot.
Ilyen élmények után indultunk el utunk
igazi céljához a „Zöld dombra”. Richard
Wagner elképzelései alapján Gottfried Sem- ➤

Bayreuth
Festspielhaus:
A nurnbergi
mesterdalnokok
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Bayreuth
Festspielhaus
fôbejárat

➤ per által tervezett Festspielhaushoz. Uralko-

dók és királyok adományaiból, Európa zenekedvelô közönségének támogatásával 1876ban a világ elsô fesztiválszínpadaként nyitotta meg Wagner saját színházát. Richard
Wagner volt, aki megreformálta korának
színházát, színpadtechnikáját. Például „megkomponálta” a színházi világban újszerû hatást keltô, összecsapódó függönyt, ma az
egész világon így zárul össze a függöny. Ez
csak az egyik eleme a megújított technikai
apparátusnak, amelyet az 1996-os felújítás
keretében a kor követelményei szerint modernizáltak.
A színházépület körül levô parkolókból az
elegáns közönség – a férfiak többsége szmokingban, a hölgyek estélyi ruhában – vonult
az augusztusi 40 fokos hôségben, a délután
4 órakor kezdôdô elôadásra. Bár elég sok bejárata van a nézôtérnek, mégis nagy a tolongás az elôadás és a felvonások kezdetén. Különösen igaz ez a nézôtér hátsó részén levô
zárt székekre, ahová szûk lépcsôházakon
több emeletet gyalogolva lehet felmenni.
A nézôteret úgy alakították ki, hogy a figyelem kizárólag a színpadra irányuljon, körív alakú, görögös hatást keltô ornamentikával, amfiteátrumszerûen emelkedô széksoraival, oldaltámasz nélküli faüléses székekkel
(tapasztaltabb nézôk párnát hoztak maguk-
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kal) koncertteremre emlékeztet. A nézôtér
1900 személy befogadására alkalmas, és a
színház fennállása óta minden elôadáson telt
ház van. Bayreuthi reform az is, hogy néhány
perccel az elôadás elôtt bezárják az ajtókat,
és „zárás után” nem engednek be senkit a
nézôtérre. A legyezô alakú nézôtér egy mezôbôl áll, vagyis semmilyen járás nem osztja

kisebb részekre. Egy-egy sorban 40-50-60
szék van, a sorok elég szûkek. Ez a helyzet
szinte lehetetlenné teszi, hogy valaki a többórás felvonások alatt kijöjjön. A szünetben is
eltart vagy húsz percig, amíg kiürül a nézôtér.
Wagner elgondolása alapján alakították ki
a színházterem egyedülálló akusztikáját,

A Festspielhaus legyezô alakú nézôtére – Wagner forradalmi újítása

Bayreuthi Operaház rekonstruált színpadi
eszközei – balra a vízesésdíszlet, jobbra
a hangkeltô gépek: hátul mennydörgésgép,
elöl a szélgép

mely a lehetô legjobb hangzását biztosítja a
zenéjének. A nézôtér oldalában a bejárati részek maguk a hangzó kamrák. A zenekart
mély árokba süllyesztették, így láthatatlanná
vált, de réteges lépcsôzô kialakításának köszönhetôen az egyes hangszerek gyönyörû
hangszíne külön is hallható. A nézôtér felôl
fedett zenekari árokból a zenekar hangzása a
színpadra árad, így jön létre a leszûrt kamaratónus, az énekesek hangja pedig közvetlenül a nézôtérre jut, ez azt eredményezi, hogy
az énekesek minden hangot tisztán hallanak,
és gyönyörûen ráénekelnek a zenére. Mivel
az énekhang egyenesen a nézôtér felé árad,
könnyedén áténeklik a wagneri méretû zenekart. Számomra amiatt, hogy sem a zenekart, sem a karmestert nem láttam, az egész
olyan hatást nyújtott, mintha play-back szólna a zene, és az énekesek ráénekelnek a gépzenére.
Az elsô felvonás vége felé rosszul lettem,
úgy döntöttem (muszáj volt), megpróbálok
kijutni a terembôl. Szerintem addigra már
volt vagy 50 C-fok, és elfogyott az oxigén is,
hiszen több száz ember már majdnem két
órája fogyasztotta. A légkondicionálás, de
még a levegôcsere sincs egyáltalán megoldva a nézôtéren. Nehezen tudtam utat törni a
sorból, néhány lábra taposva értem a végére.
Ekkor vettem észre, hogy minden nézôtéri
ajtóban háttal a színpadnak, a közönséget figyelve ült egy-egy hostess, amikor meglátott, felpattant és az ajtóhoz lépett, zsebébôl
kulcsot vett elô, és kinyitotta az ajtót, vagyis
itt az összes ajtó kulcsra volt zárva (!), és bent
ült majdnem kétezer nézô. Amikor kijutottam a lépcsôházba, láttam, hogy a hostess,
aki velem tartott, egy nagyméretû szatyrot

A barokk
Bayreuthi
operaház
fôbejárata

cipelt a vállán. Kiderült, hogy mindenféle elsôsegélynyújtó eszköz van benne, nekem is
felkínált egy „repülôgépeken használatos”
zacskót. Közöltem, hogy nem erre van szükségem, hanem friss levegôre. Ekkor elôrefutott a lépcsôházba, és az elôcsarnokban kerített egy portást, aki kulccsal kinyitotta elôttem a színház egyik kapuját. Így derült ki számomra, hogy nemcsak a nézôtér, hanem az
épület is kulcsra van zárva! Orvosi ügyeleti
épület van a színház mellett, mentôautó állt

készenlétben, és több ápoló várta a hozzám
hasonló pácienseket. Voltak is páran, úgy látszik, ez itt szokványos eset, szerencsére a szabad levegôn jobban lettem, és nem volt
szükségem orvosi ellátásra
Vissza szerettem volna menni, de a hostess
közölte, hogy ez csak a szünet után lehetséges. Elvitt egy kis terembe, ahol már voltak
néhányan, és kivetítôn, kényelmes székeken,
jó hangzás mellett, hûvösben nézhettük a
➤
felvonás hátralevô részét.
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Az operaház királyi páholya
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A második és harmadik felvonás alatt láttam, hogy az „úri” közönség ingre vetkôzik, a
hölgyek a derekukig felhajtogatják a hosszú
estélyi ruhájukat. Az elôadás végén csapzott,
ziháló közönség távozik a nézôtérrôl, a mellettem ülô japán nézô megjegyezte: „szauna”.
Illik, hogy írjak néhány szót az elôadásról.
Több mint 100 év után is azon folyik a vita,
hogy múzeumba kell-e zárni, vagy szembesíteni kell a korral Wagner zenéjét. Katherina
Wagner, a fiatal, újonnan kinevezett mûvészeti igazgató rendezésérôl elmondhatom,
hogy egyáltalán nem tekintette „múzeumba
zárt” mûnek dédapja alkotását. Meglehetôsen átértelmezte a darabot, kis túlzással azt is
mondhatnám: átírta. Az elôadás címe szerint
dalnokversenyt hallani jön a közönség, és a
mesterdalnokok helyett írót, festôt és szob-
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rászt lát! Modern ruhákban és díszletekben,
szinte mindent és mindenkit megfricskázva
adják elô A nürnbergi mesterdalnokokat. Talán
olyan szándékkal, hogy „Magamat kigúnyolom, ha kell….”, de inkább a (fizetô) közönségen gúnyolódnak. A nézôtéren ülôk döbbenten ismerik fel magukat, a színpadon nyílt
színen estélyi ruhásra átváltozó kórusban! Ha
Wagner szelleme jelen volt ezen az elôadáson, akkor valószínûleg sértôdve távozott.
Wagner korának legmodernebb színházát
hozta létre. Utódai, e szellemi örökség jegyében, a Festspielhausban megteremtették a
mai kornak megfelelô legmodernebb színpadtechnikát. Nem kellene a nézôtéri körülményeket is – a hagyományok megtartása
mellett – modernizálni?
Kárpáti Imre

HAZAI HÍREK

iLive a Vígszínházban
Komoly elôkészületek után, 2009. augusztus
hónapban került telepítésre a Vígszínház új
keverôrendszere. A színház a meglévô Yamaha M7CL típusú keverôpultját szerette volna
kiváltani egy, a színházi felhasználásnak szabadabban megfelelô rendszerre. A fontosabb kívánalmak között szerepelt a nagyobb
csatornaszám, a flexibilis buszstruktúra, illetve az esetleges nézôtéri vezérlés valamilyen
hardveres kiegészítôvel. Az egyeztetések, illetve a színház egyik bonyolultabb darabjának a pulton történô felkonfigurálása után
döntöttek az Allen&Heath iLive rendszere
mellett. Pontosabban egy iDR48-as DSP és
hozzá egy T–112 kezelôfelület került beszerzésre. A DSP frame magában foglalja a 48
analóg (mikrofon/vonal) bemenetet és a 24
analóg kimenetet. A rendelkezésre álló 32
buszt szabadon konfigurálva alakíthatók ki a
szükséges csoportok, auxok, effektek, mátrixok száma. A kezelôfelület 28 szabályozója

(fédere) 3 csoportba rendezve szervezhetô
rétegekbe (layer), így összesen akár 112 csatornát is vezérelni lehet. Bemeneti processzálásban elôfok, delay, kapu, 4 sávos parametrikus EQ, kompresszor, de-esser, limiter segíti a munkát, kimeneti oldalon a PEQ, kompresszor, limiter hármason kívül grafikus EQ és
delay áll rendelkezésre. Ezenkívül 8 db effektprocesszor, illetve a PFL buszon spektrum
analizátor is bevethetô.
A kezelôfelület és a DSP között CAT5 kábeles, ún. ACE kapcsolat van, de DSP oldalon a
rendszer továbbfejleszthetô Ethersound
irányba is. A rendszer jelenleg 24 csatornás
ADAT kimenettel van kibôvítve, ez biztosítja
a soksávos felvevô felé a jeleket.
A rendszer a kezelôfelületen kívül WIFI
kapcsolat segítségével számítógéprôl is vezérelhetô, ill. kiépült a nézôtéren, a színpadhoz közel, egy dedikált RJ-45 csatlakozó,
melyhez az iLive rendszerekhez illeszthetô,

szabadon konfigurálható 8 féderes, hardveres vezérlô csatlakozik (PL–6), így a hangmérnök a próbák során ki tud ülni a nézôtérre, egy laptopon, és nyolc fizikai féderen keresztül tudja vezérelni a pultot.
A színházi hangcsapat Hunyadi Alex vezetésével mára már belakta a pultot, hasznos
ötleteikkel a rendszer további fejlesztését is
segítik.
Zöld Zsolt
Aud-Max

Áramszünet a József Attila Színházban
2009. október 25-én délután 14 órakor
tûz ütött ki a József Attila Színház pincéjében
lévô fôkapcsoló helyiségben. A tûzet a tûzoltóság eloltotta.
A Fôvárosi Önkormányzat megrendelése
alapján, a színház területén villámvédelmi
hálózat felújítását végezték. A munkák folyamán a fôelosztó helyiségben túlfeszültségvédelem beépítését építették ki az üzemi fôkapcsoló cellájában, amikor a túlfeszültséglevezetô berendezés kábeleinek behúzása
közben fáziszárlat keletkezett. A munkálatokat végzô kft. szakemberei nem gyôzôdtek
meg a munka megkezdése elôtt a feszültségmentes állapotról.
Október 26-án a színház épületének teljes
átszellôztetése után a Déryné köz mûvészbejáró oldalán egy 150 kW-os, 3 fázisú aggregátort telepítettünk le, ezzel a közönségforgalmi területeket teljesen, a kiszolgáló területeket részlegesen feszültség alá tudtuk helyezni, a fôkapcsoló helyiség teljes kiszakaszolása után. Emiatt „csak” a 25-i és a 26-i
elôadások maradtak el.
Miután felvettük a kapcsolatot az épület vagyonbiztosítójával, megtudtuk az Általános

Szabályzatra hivatkozva, hogy „Nem téríti
meg a biztosító a jogszabály alapján megtérülô, illetve más biztosítással fedezett károkat”.
Jelen esetben a kárt okozó vállalkozás – az
általuk végzett elektromos rendszer átalakítási munkája során – ezzel összefüggésben és a
megrendelés tárgyában okoztak kárt, melyért felelôsséggel tartoznak. A károkozásért
a felelôsséget részlegesen el is ismerték, azzal
az állásponttal, hogy a tartós zárlat következményei nem jelentkeztek volna ilyen mértékben, ha a trafóvédelem lekapcsolt volna
(ELMÛ oldal). Miután a trafóvédelem nem a
kivitelezô felelôsségi körébe tartozik, ezért az
ezzel összefüggô és ebbôl következô károk
nem is róhatók fel. A kivitelezô felelôsségbiztosítással rendelkezik, azonban a limit értéke
csak a töredékét tudja fedezni a kárnak.
A Fôvárosi Önkormányzat képviselôivel
egyeztetve két fázisban beszéltük meg a
helyreállítás ütemét.
Elsô fázisban a tartalék betáp oldaláról,
ami viszonylag épp maradt, kilenc nappal a
leégés követôen direktbe, a biztosítók cseréjével, valamint a sínek és szekrények tisztítása után újraindítottuk a színház elektromos

megtáplálását. Ez csak ideiglenes megoldás,
hiszen a másik üzemi betáplálás ELM oldalig leégett, valamint a helyiségben lévô szekrényeket nem lehet a portáról távvezérelni.
Második fázisban a Fôvárosi Önkormányzat – a kivitelezôvel fennálló szerzôdése értelmében – a kivitelezôt jelölte ki a munkák elvégzésére. A kivitelezô ezt egyébként saját
maga kérte, mind a színháztól mind az önkormányzattól.
A színház, mind az intézmény különleges
mûködésére való tekintettel, mind a hibák
szakszerû kijavításának összetett volta miatt,
önálló független mûszaki szakértô foglalkoztatását kérte.
A második ütem munkálatai még nem kezdôdtek el, mivel az elôbbiekben említett kérdésekben még teljes mértékben nem sikerült
megállapodni.
A felújítási károk kifizetésének tekintetében, a fôelosztó helyiség helyreállítását leszámítva, egyenlôre semmilyen információnk
nincs.
Horváth Gábor
mûszaki vezetô
József Attila Színház
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Egyszerûen alkalmazható lámpák
minden alkalomra
A Philips PAR lámpákat megbízható
minôség jellemzi. Hatékony világítást
eredményez a kiváló minôségû, gondosan megtervezett, robosztus méretû
lámpákba illesztett Philips alkotóelemek
alkalmazása.
Amennyiben valóban hatékony lámpára
van szüksége, úgy válassza a Philips PAR
fényforrást.

sense and simplicity

HAZAI HÍREK

Új fénypult az Örkény Színházban
A budapesti Örkény Színház nemrégiben
úgy döntött, hogy szakítva a korábbi gyakorlattal, egy olyan pulttal kezdi az új évadot,
amely eddig kevésbé volt elterjedt a hazai
színházakban. Csornai Leventével, az Örkény
Színház fôvilágosítójával arra kerestük a választ, hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni egy színház esetében, ha
olyan szerencsés helyzetbe kerül, hogy gépparkját fejlesztheti.

pasztalatai alapján már tudtam, hogy melyik
eszközökkel voltak korábban zûrök például
amiatt, hogy folyamatosan fagytak le a dolgok. Az ETC-vel kapcsolatban nem voltak negatív tapasztalatok.
– A korábban használt pultotok, a
Compulite gyártója is megbízható,
nagy cég. Ez lehet az oka, hogy a legtöbb színház ma is ezzel a típusú
pulttal dolgozik?

– Mióta dolgoztok az új pulttal?
Tavaly nyáron már egyértelmû volt, hogy a
régi, Compulite Smart 4D pult elavult, és egy
technikailag nagyobb tudású pultra kell váltanunk. A Congo Junior pultot (gyártó: ETC,
a szerk.) már több mint egy éve használjuk.
A döntést közel 8 hónap alatt hoztam meg.
Megpróbáltam megszerezni a gépkönyveket, elkezdtem olvasgatni, böngészni, hogy
melyik pult mit tud, mennyire lehet könnyen
programozni, és végül e mellett döntöttem.
Amelyik pultot lehetett, természetesen megnéztem élôben is. Szerintem, ha valaki egy
ekkora beruházásra készül, mindenképpen
jó, ha veszi a fáradságot, és körülnéz a piacon, hogy milyen lehetôségek vannak.
– Miért nem a Compulite új verzióját
választottátok?
Tudtam, hogy milyen funkciókra van szükségünk itt, a színházban. Tudás és kezelhetôség szempontjából ez volt a legkézenfekvôbb döntés. Amikor egy bemutatónapon
elôször kipróbáltam – nyilván üzemi körülmények között nem volt erre lehetôség –, akkor viszonylag gyorsnak tûnt. Az éles használat során ki is derült, hogy valóban nagyon
gyorsan lehet vele dolgozni. Bármilyen új
pultot választottunk volna, a használatát
mindegyiknek meg kell tanulni, ezt az idôt
nem lehet megspórolni. Tíz év alatt hatalmasat fejlôdött a technika, így ugyanannak a típusú pultnak a régi és új változata között is
hatalmas különbségek lehetnek. Ezenkívül jó
ára is volt. Tulajdonképpen ennyi elég is volt
a döntéshez.
– Szempont volt a kiválasztásnál,
hogy ki a pult gyártója?
Természetesen elvárás volt, hogy a gyártó
cég megbízható legyen. A többi színház ta-

Igen, a Compulite mindig nagy tudású pultnak számított, és ennek volt az egyetlen igazán jó szervizháttere is. Ez sokat nyomott a
latban. Ha bármilyen mûszaki probléma adódott, egy telefonhívással el tudtam intézni,
hogy két órán belül kijavítsák, esetleg hozzanak egy cserepultot. Ma már viszont változott a helyzet, mert minden komolyan vehetô gyártó cégnek van szervizháttere.

száj, le kell ülni, és csináljuk. Miután rácsodálkozott néhány dologra, hogy miként
mûködik, átesett úgymond egy holtponton,
és ô is nagyon megszerette az új pultot.
Egyébként úgy gondolom, hogy ha nincs
mindennap átállás egy új elôadásra, akkor
egy hónap alatt 100%-os biztonsággal meg
lehet tanulni a pult kezelését.
– Kaptatok ehhez segítséget?
Persze, személyesen elmondták, megtanították a kezelését. Ez nagyon nagy segítség
volt, de a gépkönyvben is hibátlanul benne
van minden. Ha elôkerül egy új világítási szituáció, akkor tudom, hogy hova fordulhatok
segítségért.

– Ki tudnál emelni esetleg általad
kedvelt funkciót az új pult lehetôségei közül?
Van egy, ami nagyon-nagyon fontos, és mi
nagyon szeretjük. Ezt a funkciót a régi pulton
is sokat használtuk. A Compulite is tudta a
memóriát részekre bontani, egy memóriát
összesen 7 részre. Ennek a 7 résznek viszont
csak beúszási idôt lehetett adni. A Congóval
minden egyes csatornának lehet külön idôt
adni, és nemcsak beúszást, hanem kiúszást,
késleltetést, mindent. Ez egy színházban nagyon nagy elôny. Mi nagyon sokat használjuk, mert nagyon jó dolog. Ugyanazt a dolgot most összerakom 2 jelbôl és mondjuk 3
csatornaidôbôl, míg a régi pultnál ugyanezt
8 jelben lehetett megcsinálni, és akkor sem
lett ugyanaz az eredmény.
– Egyszerûbb vagy bonyolultabb ennek a pultnak a kezelése?
Más. Ha a kezelôje fejben átáll arra, hogy
nem Compulite-logika szerint mûködik, én
merem állítani, hogy egyszerûbb. Gyorsabban és jobban használható, csak nem Compulite-os. Attól eleinte féltem, hogy a kollégáim hogyan fogják fogadni, mert ôk tartanak minden újdonságtól. Ma már viszont ôk
is nagyon szeretik, a magukénak érzik. Az
egyik kollégám eleinte nem nagyon akarta
használni, de én mondtam neki, hogy mu-

– Kihasználjátok a Congo tudását?
Megérte nagyot lépni és váltani?
Az összes hagyományos csatornára vonatkozó funkciót használjuk. Nálunk, mivel az Örkény prózai színház, a pult intelligens lámpa
funkciója sajnos nincs kihasználva. A direktorunk (Mácsai Pál – a szerk.) különösen érzékeny mindenféle forrású zajra, így ezt nem
engedi. De zenés daraboknál az intelligens
lámpa nélkülözhetetlen, és ezzel a pulttal nagyon egyszerûen programozható.
10-15 éven keresztül a Compulite használata ivódott belénk. A Congo használatát
meg kell szokni, de egyszerûen és megbízhatóan mûködik. Egy új elôadásunkba annyi
effekt bekerült, amit a Smart 4D-be nem is
lehetett volna beprogramozni. A Congónak
nagyobb a tudása, tehát egyértelmû elôny,
hogy ezzel a pulttal meg lehet oldani ezentúl
az új igényeket is.
Szabó Kriszta

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

31

HAZAI HÍREK

Színházcsinálók az inotai erômûben
Retroszínház sörrel és virslivel. November hetedike táján kezdi meg mûködését a várpalotai retroszínház, azaz a veszprémi Pannon
Várszínház „kihelyezett tagozata”. Tökéletesebb helyszínt nem is választhattak volna a
Béke Mûvelôdési Háznál.
Ecetfa nôtt a Várpalota inotai városrészében lévô Béke Kultúrházban. Nem elôtte
vagy a belsô udvarban, hanem odabent, a
bejárati ajtó mögött. Nem csoda, hiszen az
egykor élettel teli mûvelôdési ház hosszú ideje üresen áll, az inotai erômû bezárása megpecsételte az idôközben védetté nyilvánított
épület sorsát is. De nem sokáig izmozhat
már a természet, ugyanis hamarosan
mûvészemberek jönnek, akik kivágják az
ecetfát, és birtokba veszik az ötvenes évek
szocreál építészetének egyik gyöngyszemét.
Az új honfoglalók a veszprémi Pannon Várszínházból érkeznek, és retroszínház néven
egy állandó játszóhelyet alakítanak ki a Béke
Kultúrházban.
– Minden, amit a retroszínházban játszunk
majd, az a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas
éveket idézi fel – mondja Vándorfi László, a
teátrum igazgató-rendezôje. – Nem nosztalgiázni vagy ironizálni akarunk, mint ahogy
kerülni fogjuk a politizálást is. Szeretnénk felidézni a Kádár-korszak életérzését, ami persze annyira összetett, bonyolult és sokszínû,
hogy a vállalkozásunk elég merésznek tûnik.
A részben Vándorfi tulajdonában lévô Pannon Várszínház Nonprofit Kft. lassan egy évtizede mûködik, és mára a térség egyik meghatározó teátrumává vált. Tavaly tíz különbözô településen 205 elôadást tartottak, a fizetô nézôik száma elérte a nyolcvanezret. Az
új színházi törvény értelmében jövôre már

rendszeres állami támogatást is kaphatnak,
mivel két várossal – Balatonfüreddel és Várpalotával – is sikerült úgynevezett közszolgáltatási szerzôdést kötniük.
A retroszínház anyagi hátterét jórészt a
várpalotai önkormányzat biztosítja, a város
évi tízmillió forintot ad az egyelôre öt évre
tervezett vállalkozásra. Az elsô évad repertoárja fôként zenés darabokból áll. Bemutatják
többek között a Tánc-dal-fesztivál címû produkciót, a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról címû musicalt, a Hotel Mentholt, a Boldog idô címû Zorán-dalokra komponált elôadást, valamint a Miénk ez a cirkusz címû
LGT-cirkuszmusicalt. A színházigazgató vendégprodukciókat is szeretne meghívni a Béke Kultúrházba, eddig a Pécsi Harmadik Színház és a budapesti Örkény Színház vezetôivel
ült tárgyalóasztalhoz.
Bár az inotai létesítmény infrastruktúrája
szintén retró, az épület a jelenlegi állapotában is alkalmas kulturális rendezvények megtartására. A színházterembe – amelynek egészen kiváló az akusztikája – 450-en férnek be,
az elôcsarnokban 80–100 fôs kamaraterem
alakítható ki, a büfé és a mosdók egyetlen takarítással használható állapotba hozhatók.

Vándorfi tervei szerint a retroszínház elôadásain korabeli árakon lehet majd sört, virslit és
kenyeret kapni.
– Az elsô elôadás valóban ünnepi lesz, az
inotai erômû egykori dolgozóit, illetve a rokonaikat szeretnénk vendégül látni – mondja
Vándorfi László. – Találtunk egy hatalmas
transzparenst a raktárban azzal a felirattal,
hogy „Köszöntjük az 50 éves erômû dolgozóit!” A premieren ki is tesszük, csak az évszámot írjuk majd át rajta. Reményeink szerint az emberek úgy fogják érezni magukat,
mint régen.
A Béke Kultúrházban található Kovács
Margit keramikusmûvész Körtánc címû, 8,3
négyzetméteres terrakotta dombormûve,
Bernáth Aurél: Mûvelôdés a szabadban címû
14,5 négyzetméteres festménye és Hintz
Gyula: Ünneplôk címû 49 négyzetméteres
mozaikja az elôcsarnokban. A külsô homlokzaton látható Pátzay Pál és Somogyi József
szobrászmûvészeknek a Szén feldolgozása
címû alkotása, a téglába vésve.
(Cseri Péter – Népszabadság
2009. október 3.)

KEMO 3000 ALUSPEC
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Az EU vonatkozó rendelete értelmében 2009. szeptember 1-tôl fokozatosan megszüntetik a kevéssé
energiahatékony fényforrások forgalmazását. Nézzük meg, hogy pontosan mi történt, és az elkövetkezô években mi várható ezen a téren, különös tekintettel a színházakban is használatos izzókra.

FOLLOWSPOT

Az EU, az izzók
és az energiahatékonyság
Elôzmények
Az Európai Unió ambiciózus tervvel rukkolt
elô, amikor elvállalta, hogy 2020-ra legalább
20%-kal csökkenteni fogja a Földünk klímaváltozásáért felelôs üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest. Célul
tûzte ki továbbá, hogy 30%-os kibocsátáscsökkenést érjen el abban az esetben, ha a
kérdésben – elsôsorban az ENSZ 2009 decemberében Koppenhágában megrendezendô éghajlat-változási konferenciáján –
megfelelô megállapodás születik.
A fentiek szellemében az Európai Unió
még 2005-ben irányelvet – 2005/32/EK – alkotott azon energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezési követelményeirôl, melyek lényeges értékesítési és kereskedelmi volument képviselnek, lényeges környezeti hatással járnak, s eme hatásuk túlzott költségráfordítás nélkül lényegesen javítható.
Az alapelvek, a sarokszámok rögzítése után
megindult az elvek gyakorlatra váltása.
A fenti irányelv értelmében minimális, a
technológiától független energiahatékonysági követelményeket írtak elô számos hétköznapi termékre, így pl. kötelezôvé tették a
háztartási célú fényforrások csomagolásán az
egységes energiacímke feltüntetését, vagy
megtiltották a nagy veszteségû fénycsôelôtétek forgalmazását. (1. ábra)

Az EU 244/2009 rendelete
Az energiahatékonysági követelményeket a
fényforrások háztartásokban használt típusaira vonatkozóan az EU 244/2009 számú, ez
év márciusában megjelent rendelete szabályozza. Az energiatakarékos világításra való
áttérés az európai, világítási célra fordított
energia iránti keresletet a becslések szerint
akár 30%-kal is csökkentheti. Ezáltal 160 milliárd kWh villamos energiát lehet megtakarítani, és ezzel az össz-európai CO2-kibocsátás
több mint 60 millió tonnával csökkenthetô.
A 2. ábra a háztartásokban ma használatos
fényforrások energiaosztály szerinti besorolását mutatja.
A rendelet ez év márciusában jelent meg

is, amelyek jobb elôkészítést és lassúbb átmenetet, valamint technológiától független
szabályozást szerettek volna elérni.
A meglehetôsen terjedelmes, és a nem
szakemberek számára nehezen érthetô nyelvezettel megfogalmazott rendelet hivatalos
szövege a http:/data.hu/url/izzo oldalon érhetô el 22 nyelven, köztük természetesen
magyarul is.

A kivonás menetrendje

1. ábra: Az Európai Unióban használatos energiacímke

az EU hivatalos közlönyében, és az elsô kötelezô határidôig, 2009. szeptember 1-ig alig
féléves felkészülést adott csak.
A fényforrásokra vonatkozó energiahatékonysági rendelet idôhatárokat húz, melyeket elérve egyre jobb hatékonyságú fényforrásokat használhatunk csak. A rendelet tehát
egyfajta menetrendet állít fel az alacsony
energiahatékonyságú fényforrások fokozatos
kivonására. A rendelet elôkészítésébe bevonták a nagy európai fényforrásgyártó cégeket

A 80 W (950 lm) feletti izzólámpákat – Magyarországon ez a 100 W feletti izzókat érinti – és az összes olyan, nem átlátszó (matt,
opál, belül homályos) burás lámpákat, amely
nem „A” energiaosztályú, 2009 szeptemberétôl már nem lehet forgalomba hozni. Ezután évente, 12 hónapos lépésekben további lámpafajtákat és teljesítményeket érint a
tilalom. 2012-ben az utolsó, klasszikus „villanykörték” is eltûnnek a polcokról. Kivételként megmaradnak a legfeljebb 7 Wattos
lámpák, a spotlámpák és a különleges célú
lámpák. Ezekrôl valószínûleg a 2010 tavaszán megjelenô második EU-szabályozás fog
intézkedni.
Azok a fogyasztók, akiknél 2009. szeptember 1. után még mindig használatban vannak már kivont teljesítményû izzólámpák,
természetesen továbbra is használhatják azokat. Magától értetôdôen azok a kereskedôk
is, akik rendelkeznek még raktárkészlettel az
érintett típusokból, eladhatják a készletüket, ➤

2. ábra: Háztartásokban használatos fényforrások energiaosztály szerinti besorolása

energiaosztály
A

fényhasznosítás
< lm/W

ide tartozó termékek
LED-ek és minôségi kompakt fénycsövek

B

20 < lm/W < 50

elavultabb kompakt fénycsövek

C

15 < lm/W < 20

minôségi halogénizzók (30W felett)

D

13 < lm/W < 15

minôségi halogénizzók (30W-ig)

E

11 < lm/W < 13

hagyományos izzók és standard halogénizzók

F

9 < lm/W < 11

spec. bevonatú hagyományos izzók (pl. softizzók)

G

lm/W < 9

–
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➤ a tilalom csak az elsô forgalomba helyezésre,

vagyis a gyártótól kikerülô termékekre, vagy
az EU-ba irányuló importra vonatkozik.
A jobb érthetôség kedvéért táblázatos formában is megadom a következô évek menetrendjét, a kivonás dátumával és a kivont
teljesítményekkel (a zölddel jelölt energiaosztályok maradhatnak, a pirossal jelöltek kivonásra kerülnek): (3. ábra)

A színházak, elôadótérrel rendelkezô intézmények érintettsége
Már az EU-szabályozás megjelenése elôtt sok
színházban, mûvelôdési intézményben elindították a hagyományos izzók cseréjét kompakt fénycsövekre. Ezt mindazon a helyeken
meg lehetett tenni, ahol az izzókat nem szabályozták, csak kapcsolták. A hagyományos
izzólámpa fénye 2700 Kelvinnek felel meg.
A „melegfehér” kompakt fénycsövek most
már szintén 2700 Kelvin színhômérsékletûek.
A kompakt fénycsövekkel komoly energiamegtakarítás érhetô el, melyet valószínûleg
sokan jól ismernek, de talán nem árt ismétlésként még egyszer átnézni (4. ábra – a táblázat adatai 44,7 Ft/kWh átlagos energiaköltség feltételezésén alapulnak).
Az általánosan használt izzók közül többféle matt üvegû lámpát használnak a színházak
a színészöltözôkben a tükrök körül. Ezek közül már most szeptembertôl is csak azok maradhattak meg, melyek az „A” energiaosztályba tartoznak (megjegyzem, nem nagyon
találni ilyet...). A melegfehér, hagyományos
izzóburába épített kompakt fénycsöves lámpák jó alternatívát nyújthatnak ezek kiváltására.

A színházak, mûvelôdési házak nézôterén
gyakorta
használnak
fényszabályzóval
mûködtetett izzólámpákat vagy halogénlámpákat. A hagyományos izzók helyett itt nem
használhatunk kompakt fénycsöves lámpákat, mivel ezek teljes 0–100%-os szabályzása
még nem megoldott, bár vannak már olyan
típusok, melyek részben már szabályozhatók.
Jó alternatívát jelenthetnek itt a belsô halogéncsôvel rendelkezô típusok, melyeket egyre nagyobb választékban találhatunk meg a
gyártóknál.
Végezetül mi a helyzet a színpadvilágításban leggyakrabban használt halogénizzókkal? Ezek zömmel a „B” és „C” energiaosztályba tartoznak, és ezen halogénlámpák kivonását nem tervezik, különösen, hogy e
szabályozás elsôsorban a háztartási lámpákra

vonatkozik, és nem a speciális felhasználási
területû izzókra. Például a leggyakrabban
használt 1000 W-os (T19) izzó 21000 lm
fényáramú, azaz 21 lm/W hatásfokú, tehát a
„B” energiaosztályba tartozik.
Böröcz Sándor

Utóirat:
A színházak kényes világítási problémája az
öltözôasztalok és a fodrászat színhelyes, eddig izzólámpás megvilágítása. Ezzel a kérdéssel következô számunkban foglalkozunk részletesen.
Felhasznált irodalom:
Elektrotechnika 2009/10
OSRAM partnertájékoztató
www.vilagitas.org

3. ábra: Az izzók kivonásának menetrendje

MATT BURA
minimum
hatékonyság

Dátum

VILÁGOS BURA
minimum hatékonyság

2009. szept. 1.

A/BCDEFG

≥950 lm = ABC/DEFG (80 W feletti teljesítmények)
<950 lm = ABCDE/FG

2010. szept. 1.

A/BCDEFG

≥725 lm = ABC/DEFG (65 W feletti teljesítmények)
<725 lm = ABCDE/FG

2011. szept. 1.

A/BCDEFG

≥450 lm = ABC/DEFG (45 W feletti teljesítmények)
<450 lm = ABCDE/FG

2012. szept. 1.

A/BCDEFG

≥60 lm = ABC/DEFG (7 W feletti teljesítmények)

2013. szept. 1.

műszaki és minőségi kritériumok szigorodása

2014. szept. 1.

újraértékelés az EU Bizottság által

2016. szept. 1.

A/BCDEFG

AB/CDEFG *

* Kivéve a G9 és R7s foglalatú fényforrások (230V csepp- és ceruzahalogének) – itt 2016. 09. 01. után is elfogadott
marad a „C” kategória.

4. ábra: Izzólámpák és kompakt fénycsövek üzemelési költségei

Izzó
Teljesítmény [W]

Izzó
1 óra üzemeltetés ára [Ft]

Kompakt fénycsô
Teljesítmény [W]

Kompakt fénycsô
1 óra üzemeltetés ára [Ft]

Megtakarítás óránként [Ft]

15

0,69

3

0,14 Ft

0,55 Ft

25

1,14

5

0,23 Ft

0,92 Ft

7

0,32 Ft

1,51 Ft

8

0,37 Ft

1,46 Ft

9

0,41 Ft

1,42 Ft

11

0,50 Ft

2,24 Ft

12

0,55 Ft

2,20 Ft

15

0,69 Ft

2,75 Ft

16

0,73 Ft

2,70 Ft

20

0,92 Ft

3,66 Ft

21

0,96 Ft

3,62 Ft

23

1,05 Ft

4,44 Ft

24

1,10 Ft

4,39 Ft

40

60

75

100

2x60
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1,83

2,75

3,43

4,58

5,49

DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZÉS

A színházi szezon indítását jelzô fontos esemény az egyik legrangosabbnak számító szakmai elismerés, a Színikritikusok Díjának átadása, amelyet a Színházi Kritikusok Céhe adományoz az elôzô évad legjobbjainak. A céhtagok, legalább kilencven magyar nyelvû, hazai
és határon túli premier megtekintése után, tizennégy kategóriában szavaznak a legkiemelkedôbb alkotókra. Az idei díjátadóra 2009.
szeptember 25-én került sor a Thália Színházban, amelyen a 2008/2009-es évad díjazottjai,
hagyományosan az elôzô évad kitüntetettjeitôl, vehették át az elismerést
A Színikritikusok Díjának nyertese, a legjobb díszlet kategóriában Ambrus Mária építészmérnök, díszlettervezô, az Egri Gárdonyi
Géza Színház Shakespeare A velencei kalmár
címû elôadásának díszlettervezôje lett. Ezért
a bemutatóért kapta Zsótér Sándor a legjobb
rendezés díját.
Ambrus Mária Budapesten született 1947ben. 1977-ben a Budapesti Mûszaki Egyetemen építészmérnöki diplomát szerzett.
1978–1980 között a Magyar Építômûvészek Szövetsége Mesteriskoláját végezte.
1982–1998 között a BUVÁTI-nál épületek felújításának, átalakításának tervezése, újjáépítése volt a feladata. 1991-tôl Zsótér Sándor
rendezô felkérésére kezdett díszleteket tervezni. Azóta szinte az ország összes színházában, minden prózai mûfajban, klasszikus és
modern darabokhoz készített terveket.
1999-ben kiállították díszletterveit a Prágai
Quadriennálén. 2002-ben Jászai Mari-díjjal
ismerték el munkásságát.

Jógyerekek képeskönyve

Fotók: theather.hu

Gratulálunk!

A velencei
kalmár

A Színikritikusok Díjának nyertese a legjobb jelmez kategóriában Nagy Fruzsina textil- és jelmeztervezô, a Jógyerekek képeskönyve címû elôadás jelmeztervezôje. Julian Crouch–Phelim McDermott–The Tiger Lillies,

Parti Nagy Lajos: Jógyerekek képeskönyve
címû színdarabját a Mûvészetek Palotája és
az Örkény Színház közös produkcióban mutatta be Ascher Tamás rendezésében. Az elôadás a legjobb zenés-szórakoztató elôadás
Színikritikusi Díját is elnyerte.
Nagy Fruzsina 1993–1994 között Londonban, a Barnet College mûvészeti alapképzô
kurzusán kezdte tanulmányait. 1996-ban a
Nottingham Trent University színházi díszletés jelmeztervezô szakán tanult tovább, 1997ben Dublinban, a National College of Art
and Design textiltervezô szakán végzett.
1994–1998 között a Magyar Iparmûvészeti
Egyetem textiltervezô szakán is diplomát
szerzett. 2001-ben Los Angelesben a Makeup Designory speciális effekt maszk kurzusán
tanult. 2004-ben a Magyar Színház- és
Filmmûvészeti Egyetemen a doktori fokozatot (DLA) szerezte meg.
1999-tôl rendszeresen tervez jelmezeket,
eleinte az alternatív társulatok (TÁP Színház,
Bozsik Yvette Társulat, Krétakör Színház, Derevo Táncegyüttes, Szabó Réka Társulat, Le
Phune Társulat, Divat-Filmszínház) részére és ➤
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➤ divatperformanszokhoz tervezett. 2005-tôl

az úgynevezett hivatásos társulatok (Katona
József Színház, Egri Gárdonyi Géza Színház,
Kolibri Színház, Merlin Színház, Pécsi Balett,
Színház és Filmmûvészeti Egyetem, Szegedi
Nemzeti Színház, Vidám Színpad, Bárka,
Szombathelyi Weöres Sándor Színház) elôadásaihoz készít jelmezterveket. Nagy Fruzsina az Örkény Színházban 2007-ben Parti
Nagy Lajos: Ibusár címû mûvének jelmezterveivel mutatkozott be.
2009. szeptember 16-án ünnepélyes keretek között adták át a Gerbeaud cukrászdában
az idei fôvárosi színházi díjakat a
2008/2009-es színházi évad teljesítményeinek elismeréseiként. A díjak odaítélésérôl a
Színházi Kritikusok Céhének javaslata alapján
a Fôvárosi Közgyûlés Kulturális Bizottsága
döntött, és Horváth Csaba fôpolgármesterhelyettes adta át a díjakat.
A Kreatív-különdíjat Benedek Mari jelmeztervezô kapta a Magyar Állami Operaház G.
F. Händel: Xerxes, a József Attila Színház M.
Gorkij: Éjjeli menedékhely és a Nemzeti Színház J. Racine: Atália címû elôadásainak jelmezeiért.

Éjjeli menedékhely

Benedek Mari jelmeztervezô 1960-ban Budapesten született. A Képzômûvészeti Szakközépiskola elvégzése után a moszkvai Szurikov Akadémia díszlet-, jelmeztervezô szakának hallgatója lett. Diplomáját 1984-ben a
Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán szerezte
meg. Szabadúszóként közel száz színházi elôadás és négy film jelmezterveit készítette el

az elmúlt években. 1998-ban és 2004-ben az
Országos Színházi Találkozón, a legjobb jelmeznek járó díjban részesült. 2004-ben Jászai Mari-díjat kapott, valamint négyszer
nyerte el a Színikritikusok Díját.
A díjazott mûvészeknek gratulál, további
sikereket és jó egészséget kíván a
Szerkesztôség

HAZAI HÍREK

Építkezési helyszínen nyitotta évadját
a debreceni Csokonai Színház
Rendkívüli helyszínen, az épülô Latinovits
Színház majdani nagyszínpadának helyén tartotta idei évadnyitó társulati ülését a Csokonai Színház szeptember 1-jén, Debrecenben.
Kósa Lajos polgármester azzal indokolta a
helyválasztást, hogy szerették volna, ha a társulat tagjai megismerik az új, már szerkezetkész színházi épületet, amelyben a belsôépítészeti munkák és a színpadtechnika telepítése után, várhatóan a 2010–2011-es évadban
kezdôdhet meg a mûvészi munka.

A város jövô évi költségvetésében biztosítja a pénzt a befejezô munkálatokhoz, de remélhetôleg egyszer központi forrást is kap
Debrecen erre célra, csakúgy, mint korábban
más városok – tette hozzá a polgármester.
Kósa Lajos szerint a leendô színház mûködtetésének szervezeti formája még nem dôlt el,
azt a színházi vezetéssel közösen alakítják ki.
Valószínûleg nem lesz két szervezetileg különálló színház, de két teljesen más profilú
játszóhelyként, más közönséget megcélozva

mûködik majd a Csokonai, illetve a Latinovits
Színház – mutatott rá a polgármester.
Vidnyánszky Attila színidirektor rendkívül
eredményesnek nevezte a nyári színházi évadot, amely mintegy 50 millió forintos bevételével megalapozza a Csokonai Színház kiegyensúlyozott mûködését. Komoly mûvészi
sikernek nevezte, hogy a társulatot immár
rendszeresen visszahívják vendégszerepelni a
különbözô fesztiválokra.
(MTI 2009. szeptember 1.)

MS-MP16S (EGT-11) Csoportkábel, 16 érpár külön árnyékolva és szigetelve. 18 mm átmérô: bruttó 1240,– / 1 m
MS-MP24S (EGT-13) Csoportkábel, 24 érpár külön árnyékolva és szigetelve. 22 mm átmérô: bruttó 1870,– / 1 m
MS-MP32S (EGT-15) Csoportkábel, 32 érpár külön árnyékolva és szigetelve. 28 mm átmérô: bruttó 2530,– / 1 m
MS-ML009 6 m mikrofonkábel, XLR: bruttó 1390,–
HST 02A kondenzátoros mikrofon: bruttó 9990,–

Nyitvatartás:
RH SOUND KFT. 1033 Budapest III., Mozaik utca 8.
kedd–szerda–
Telefon: 1-240-5906, Mobil: 06-20-577-8715, Fax: 1-439-0003
csütörtök
web: www.rhsound.com, e-mail: postmaster@rhsound.t-online.hu
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TRANTEC S6 sorozat
A felsôkategóriás S6 rendszerrel a Trantec a
nagy sikerû és díjnyertes S6000 sorozat
nyomdokain haladva egy modern megjelenésû, korszerû, rugalmas, moduláris felépítésû és rendkívül üzembiztos vezeték nélküli
rendszert ad a felhasználók kezébe.
Az egyedülálló koncepciójú elôd hagyományait követve a vevôkeret 19”-os, 2U magas házba került beépítésre, mely 8 db vevômodult tartalmazhat. A vevôkeret
fémházába a táp-

egység mellett antennaelosztó és antennafûzési lehetôség is beépítésre került, így 5 db
8 csatornás vevôkeret (azaz összesen 40 csatorna!) minden külsô antennakiegészítô nélkül felfûzhetô, és 2 db külsô antennával üzemeltethetô. A vevôk a 606–865 MHz-es frekvenciatartományban üzemelnek, 10 frekvenciacsoportba (bank) szervezve.
A rendszer mind számítógép segítségével,
mind az elôlapi kezelôszervekkel is konfigurálható és monitorozható. Önálló módban a
felhasználó állíthatja a frekvenciákat (választhat elôreprogramozott lehetôségek közül,
vagy 25 kHz-es lépésekben állíthatja be az
igényeknek megfelelôen), a némítási szinteket és a felhasználói neveket. Az elôlapi kezelôszervek lezárhatók, így az illetéktelenektôl
is megvédhetjük beállításainkat. Az aktuális
szintek és az elemek állapota az LCD kijelzôn
is monitorozhatók, illetve az egyes hangcsatornák a fejhallgató kimeneten át meghallgathatók. A frekvenciabeállításokat az adókba infravörös kapcsolaton keresztül is le lehet
tölteni.
PC alkalmazásával a felügyelet távolról is
megoldható Ethernet hálózaton keresztül.
A szoftverrel lehetôség nyílik rádiófrekvenciás
spektrumanalízisre, valamint egy walk-test
funkció is rendelkezésre áll a vételi szint ellenôrzésére. Számítógép segítségével 5 keret,
azaz 40 csatorna követhetô nyomon egy idôben.
Az S6LTX zsebadó és az S6DTX kézi adó
elnyûhetetlen fémházas kivitelûek. Egyetlen
AA ceruzaelem segítségével akár tíz órán keresztüli mûködésre is képesek, továbbá az
adók informatív LCD kijelzôin a beállított frekvencia, az elemállapot és a beállított erôsítés
tekinthetô meg.
Az új rendszer vevôi kompatibilisek az
S6000 adókészülékeivel, a cserélhetô mikrofonkapszulás S6000DTX kézi- és az
S6000LTX zsebadóval.
Az új S6 rendszer a felhasználói igényeket
maximálisan kielégíti, moduláris felépítésébôl következôen helytakarékos, a szoftverbe

beépített RF analizátorfunkciók pedig nagymértékben megkönnyítik a telepítést, üzembe helyezést.
Interton Kft.
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Újdonságok az Art Light & Soundnál
TBL asztal
TBL családunkhoz tartozik az
asztalmegvilágító, amelyet elsôsorban egyedi színezésre terveztünk. 24 db (3x8) 1 W-s, 90°-os
nyitásszögû LED van benne.
Legpraktikusabb, ha vezeték nélküli DMX-el mûködtetjük. A lámpához szükség van 24 V-s akkumulátora is.
24 V esetén az áramfelvétel
1,1A, 230V esetén 0,15 A.

TBL Mega Line
TBL családunk legújabb tagja.
Max energiafogyasztása 50 W,
45 db (színenként 15) 1 W-os
LED, továbbfûzési lehetôség
max. 30 db-ig. Belsô programok
igény szerint is, lencse 28° (rendelhetô 60°), fényerô-szabályzás
0-100%, mérete 930x140x80
mm, súlya 8 kg.

tanak nálunk. Legújabb fényvetôjük a 2 kW-s profilgép, 30/55°os nyitásszöggel. 2000 W izzó,
GY 16 fejjel használható hozzá.
Lámpatartozék: 4 db fényvágó
kés.
Színváltónak opcióként az LDR
Xpress 19 készüléket ajánljuk.
www.ldr.it

ViperS 4c

Acoustic Line A8
hangfal
Az A8 sorozat multifunkcionális
felhasználásra készült. Két utas,
széles sávú hangfal 45 Hz–20

Folyadékfogyasztás max. teljesítménynél 60 ml/perc. Füstgép
súlya: 5, 4 kg.
Mérete: 350x180x190 mm.
Nagyobb testvérei: Viper NT, Viper 2, 6

Q-MaX színszûrô
Az új, kifogástalan minôségû,
kedvezô árú színfóliacsaláddal
kapcsolatban egy kérdés merülhet fel, az a színek számozása.
A számozás megegyezik a Rosco

LDR Tono 2000W
30/55 profilgép
Az L.D.R. cég termékei – immár
11. éve – nagy favoritnak számíA8 hangfalpár

Tono 3055

kHz-ig. Folyamatos terhelése
400 W/8 Ohm. A magas hangszóró tölcsérének nyitásszöge
90° x 60°, ez abból adódik hogy
igény szerint elforgatható.
Kisebb hangrendszerek hangsugárzójaként ajánljuk.
www.acoustic-line.de

Look Viper S ködgép
A Viper család 650 W-s verziója.
Folyadéktartálya 750 ml. Elsô
felfûtési idô kb. 7 perc. Folyamatos füstölés. A füstgépbôl kijövô
füst hossza elérheti a 8 m.

E-colour illetve a Lee színmintákkal, kivéve egy-két új színt.
Létezik hôálló változatban is
Q-Max HT elnevezéssel.
www.q-max.net
További információk:
www.artlightsound.hu

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

39

KIÁLLÍTÁS

Hangfoglalás 2009
2009. október 2-4., Budapest
Harmadszor került megrendezésre a SYMA
Sport- és Rendezvényközpontban a zenélést
népszerûsítô és egyben a hangszereket, hangtechnikai eszközöket felvonultató nagyszabású
zeneipari kiállítás. A kiállítók között találtunk
olyan cégeket is, amelyek a szabadtéri koncertek színpadi technikáját mutatták be. Nem hiányoztak azok a cégek sem, amelyek a zenés
produkciók világítási eszközeit forgalmazzák.
A SYMA A csarnokában volt maga a kiállítás és a büfé, míg a C csarnokban voltak felállítva a színpadok, ahol különbözô zenei bemutatókat, rögtönzött koncerteket hallhatott a közönség. Ezeken számos neves zenekar és mûvész szerepelt. Az idei jó szervezésnek köszönhetôen a koncertek nagy hangereje nem zavarta a kiállítást. Az emeleti demoteremben pedig a hangosítás minôségét
próbálhatták ki az érdeklôdôk. (A rendezvény jelentôségét növeli, hogy az országban
számos nagyvárosban a Hangfoglaláshoz
kapcsolódó zenés programokat szerveztek.)
A Vodafone által szponzorált, profi expón
mintegy 70 kiállító mutatta be
termékeit. A legnagyobb népszerûségnek a kipróbálható,
elektronikus, digitális hangszerek örvendtek. A látogatók számát sajnos most sem ellenôrizték, a kiállítás ingyen volt látogatható, és sokan tévedtek be
a szomszédos csarnokban
megrendezett cipôvásárról is.
A szervezôk fô célkitûzése
lassan megvalósulni látszik: a
Hangfoglalás valóban a hanggal foglalkozó cégek legrangosabb és színvonalas kiállításává
növi ki magát. A színháztechnikával néhány területen erôs
átfedések vannak, elsôsorban
az elektroakusztika és valamelyest a színpadvilágítás, de hiányoznak – az ide nem kapcsolódó – szakterületek: színpadgépészet, díszlet- és jelmezgyártás stb. A HANOSZ a kiállítás profiljának kibôvítésére törekszik, a jövô a
Event Expo Hungaryvel és a SceniTechkel kiegészülô rendezvénysorozat felé mutat. Ebben az ügyben tárgyalások kezdôdtek a Magyar SzínházTechnikai Szövetséggel.
– szji –
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Színházak támogatása a 2010. évben
Az elôadó-mûvészeti törvény elsô igazi próbája a 2010-es költségvetési törvény lesz. Elsô alkalommal határozzák meg a törvény szerint az elôadó-mûvészeti szervezetek fenntartóit megilletô állami támogatást. A sok találgatás után a költségvetési
törvénytervezet nyilvánosságra hozása után vált mindenki számára egyértelmûvé, hogy ki hogyan jár, kinek kedvez, és ki lesz a
vesztese az új elosztásnak. Vagy mégsem?
Tekintsük át, mit is jelent az új támogatáselosztás. Az állami színházak támogatásának
módja gyakorlatilag nem változik.
Az önkormányzati és a magánszínházak
helyzete változik jelentôsen. A magánszínházak jelentôs javulást könyvelhetnek el, mert a
törvény garantálja, hogy a regisztrált színházaknak nyújtott támogatás 10%-át ôk kapják. A szabadtéri színházak a korábbi pályázati úton való elosztás helyett az önkormányzati támogatásuk alapján részesülnek az állami
támogatásból.
A továbbiakban a helyi önkormányzatok
által fenntartott színházak támogatásának
változásával kívánok bôvebben foglalkozni.
Ahhoz, hogy tisztán lássunk, néhány szót
szánjunk az eddigi támogatási rendszerre.
A rendszerváltást követôen kettô évig normatív támogatást kaptak a színházakat fenn-

tartó önkormányzatok. Ezután a színházak
tényleges mûködési költségeinek felmérése
alapján, annak a fôvárosi színházak 50, a vidékiek 60%-át kapták meg az államtól. (Természetesen a tényleges költségek jelentôsen
függtek attól, hogy a korábbi években a
fenntartó önkormányzatok milyen szinten támogatták színházaikat.)
Egy újabb váltás volt 1996-ban, amikor
ugyancsak a tényszámok alapján került meghatározásra az egyes színházaknak a mûvészeti költségeket nem tartalmazó épületfenntartási kiadási szintje, amelynek fedezetét az állam „bevállalta”. Ezenfelül a mûvészeti kiadásokhoz úgy járult hozzá, hogy az e
célra elkülönített keretet az önkormányzati
támogatások arányában osztotta el az önkormányzatok között. Sajnos a folyamatos forráshiány miatt már a bevezetést követô évek-

ben sem tudta az állam „vállalását” teljesíteni, a tényleges épület-fenntartási kiadásokra
fordított rész változatlan maradt, vagy ha
változott is, a változás lényegesen elmaradt
az inflációtól. Az eredeti tervek szerint a
mûvészeti támogatás minden önkormányzati forint mellé egy állami forintot rendelt volna. Ez azonban már az elsô évben sem érte
el a 70 fillért. Ezért amikor többletforráshoz
jutott az ágazat, általában ebbe a keretbe került az emelés, de köszönhetôen a rendszer
elônyeit felismerô önkormányzatoknak, akik
saját színházaik támogatását egyre növelték,
az egy forintra jutó mûvészeti támogatás
egyre csak csökkent. Amikor a „fillérpénz” 50
fillér alá esett, – annak érdekében, hogy a
rendszer ösztönzô hatása megmaradjon –
bevezetésre került az a szabály, hogy a támogatását növelô önkormányzat emelését dup- ➤

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

41

➤ lán vette figyelembe a rendszer. Minden kí-

sérlet ellenére nem volt tartható az eredeti
szándék, s meg kellett szüntetni a mûvészeti
támogatást, s a két forrás összevonásával alakult ki az utolsó évek támogatása. Az elmúlt
12 év alatt a többszöri elvonások, illetve a kiszámíthatatlan forrásbôvülés miatt az egyes
színházak állami támogatása már teljesen
elszakadt a tényleges költségigénytôl, ezért
mindenképpen változtatni kellett a rendszeren.
Ekkor született meg az elôadó-mûvészeti
szervezetekre vonatkozó törvény, amelynek
a finanszírozásra vonatkozó szabályait elsô
alkalommal a 2010. évben kell alkalmazni.
Az új rendszer fôbb elvei:
– Az állam nem közvetlenül a színházakat,
hanem a fenntartó önkormányzatokat támogatja.
– Az állam ösztönzi a színházakat, hogy a
lehetô legtöbb fizetô nézôt érjék el, és ösztönzi az önkormányzatokat, hogy a lehetô
legmagasabb szinten támogassák színházaikat.
Az egyes színházak besorolási kérelmük során regisztrált adatai alapján az Elôadómûvészeti Tanács tesz javaslatot a kultuszminiszternek a kormány által meghatározott
keretösszeg felosztására. A felosztás során a
tanács mozgástere elég szûk. Az egyes kategóriákra jutó összegeket, az elsô és második
kategóriában az önkormányzati ösztönzô és
a mûvészeti ösztönzô részhozzájárulásra fordítható összegek arányát, valamint az egyes
mûfaji kategóriák nézôszámának szorzóit határozhatja meg.
Egy új rendszer bevezetése csak akkor lehet sikeres, ha mindenki jól jár vele. Ugyanakkor a siker a korábbi torzult viszonyok konzerválását is jelentené! A törvény elôkészítése
során készült elemzések meghatározták az
állami támogatás emelésének a bevezetéshez szükséges mértékét. Ennek az összegnek
nagyobb része meg is jelent az idei költségvetésben. A gazdasági válság miatt azonban
nem a tervek szerint folytatódott a történet.
Ezért most az volt a feladata a tanácsnak,
hogy a 2009. évi támogatási szinthez képest
csökkentett összeg felosztására tegyen javaslatot, annak tudatában, hogy óhatatlanul
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lesznek az új rendszernek kárvallottjai. A
nagy kérdés az, hogy kell-e és ha igen, akkor
milyen mértékben és miképp lehet a kiesô támogatási összegeket ellensúlyozni. A válasz
természetesen az, hogy igen, kell ellensúlyozni a veszteségeket. Erre egyetlen jogszerû lehetôség van; egy olyan alapot kell képezni, amelyet pályázati úton lehet szétosztani.
A fentiek figyelembevételével a 2010-es
költségvetési törvénytervezetébe az alábbi
összegek kerületek:
I. kategória (színházak, bábszínházak)
9 461,5 millió Ft
II. kategória (produkciós, befogadó
500,0 millió Ft
színházak)
III. kategória (balett- vagy
táncegyüttesek)
53,0 millió Ft
IV. kategória
(színházak, bábszínházak)
365,0 millió Ft
V. kategória (szabadtéri, etnikai
és kisebbségi színházak)
330,0 millió Ft
VI. kategória
(független színházak)
1 278,9 millió Ft
Kiemelt mûvészeti célokra
elkülönített összeg
800,0 millió Ft
Összesen
12 788,4 millió Ft
Az önkormányzati ösztönzô részhozzájárulás és a mûvészeti ösztönzô részhozzájárulás
arányát az I. és a II. kategóriában 50-50%ban állapították meg, az egyes mûfaji szorzókat pedig az alábbi százalékokban rögzítették:
báb
gyerek
opera
klasszikus operett
balett és tánc
stúdió

0,5
1,4
3,0
1,2
2,0
2,0

Az önkormányzatok általában több színházat tartanak fenn. Ezért a fentiek alapján kialakult támogatások csak ott jelentik egy
konkrét színház támogatását, ahol az önkormányzatnak csak egy színháza van.
A törvény csak a mûvészeti ösztönzô részhozzájárulást határozza meg névre szólóan.

Az önkormányzati ösztönzô részhozzájárulás
elosztásáról a fenntartó szabadon dönt, s az
ô felelôssége, hogy az a saját támogatásával
együtt színházai között – még akkor is, ha
azok nem ugyanabba a kategóriába tartoznak – milyen arányban osztja fel.
A 2010-es költségvetésben sajnos vannak
olyan önkormányzatok, amelyeknek, bár
több színházuk van, támogatáscsökkenéssel
kell számolniuk. A költségvetési törvényben
szereplô 800 millió forintnyi kiemelt mûvészeti célokra elkülönített összeg egy része erre a célra használható. Ebbôl lehet majd enyhíteni a veszteségeket.
Természetesen valamennyi színháznak/önkormányzatnak meg kell vizsgálnia, hogy miért lett vesztese az új rendszernek.
Ennek több oka lehet, pl.:
– csekély az önkormányzati támogatás,
– nagyon alacsony a fizetônézô-szám,
– a korábbi években státuszához, teljesítményéhez képest kapott többet,
– az élôzene nélkül játszott zenés produkciók nézôinek elvesztése.
Az elsô három esetben vagy tud változtatni saját erôbôl a pozícióján, vagy a színháznak kell berendezkedni hosszabb távon az
alacsonyabb színtû támogatásra. A negyedik
esetben – a szakma egyöntetû véleménye
szerint a törvény módosításra szorul, mert itt
kicsit túllôtt a célon.
Az már ma is látszik, hogy egyes színházak
illetve önkormányzataik megpróbáltak az
adataikkal úgy taktikázni, hogy a legmagasabb szintû támogatást vehessék igénybe.
A törvény lehetôséget ad arra, hogy ezeket
az esetleges visszaéléseket az ÁSZ vagy az
Elôadó-mûvészeti Tanács megvizsgáltassa, és
akkor a jogosulatlanul igénybe vett támogatást kamatokkal együtt kell visszafizetni.
Lapzártánkkor kaptuk a hírt, hogy az elôadó-mûvészeti törvényben megfogalmazott
társasági adótörvény-módosítás, amely szerint
a színház jegybevétele 80%-a erejéig befogadott adományt az adományozó az adójából
írhatja le, az Európai Bizottság elfogadta, s az
a 2010. évtôl várhatóan a fentiekben vesztesként megjelölt önkormányzatokat/színházakat is a nyereséges oldalra állítja.
Wettstein Tibor

Fotó: Bege Nóra
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Baltazár Színház
Vörös István–Darvas Ferenc: Kôválasz

Kezdjük máris a társulat vezetôjével, Elek Dórával, akinél elhivatottabb, derûsebb emberrel ritkán találkozni. Ahogy sugárzó tekintettel mesél a társulata tevékenységérôl, egészen idilli kép alakul ki bennem egy szép új
világról, ahol természetes, hogy egy ilyen intézmény létezni tud. Kicsit tovább beszélgetve azért már elôkerülnek a kényes témák, a
pénzkérdés és a megélhetési gondok. Látszik, hogy a derûs arc mögött rengeteg kínkeserves munka és önfeláldozás van, de ha ô
is feladná, mi lenne ezekkel a kivételes színészekkel? Nem tudom, ki a szerencsésebb,
Elek Dóra, hogy megtalálta a társulatát, vagy
a társulat, hogy egy ilyen kivételes vezetôt
kapott. Úgy érzem, ez egy csodás találkozás,
és bárki, aki megnézi az elôadásukat, kap valamit ebbôl a szeretetbôl, ami köztük van.

A társulat története
A társulat, mely a Vétlen Baltazár címû francia film egyik alakjától kölcsönözte nevét, betöltötte a tizedik életévét, túl van kilenc bemutatón és jó néhány költözésen. Hosszú út
vezetett addig, míg az elsô foglalkozást

1998. január 28-án meg tudták tartani. Elek
Dóra külföldi tanulmányai alkalmával ismerkedett meg ezzel a különleges színházzal,
ahol értelmi fogyatékos emberekkel dolgoznak. Hazatérvén megkeresett néhány sérült
emberekkel foglalkozó szervezetet, és meghirdette a színházat. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy Elek Dóra nem pedagógusként kívánt az emberekkel foglalkozni, hanem mint rendezô, mint színházi szakember,
aki valódi színházat akar létrehozni. A heti
három alkalommal tartott foglalkozás még
csak a bemelegítés volt a késôbbi munkákhoz képest. Fél év elteltével komolyra fordult
a dolog, megszaporodtak a próbák, napi
nyolc órára a hét öt napján, a résztvevôknek
ez már a munkája lett, amiért fizetést kaptak.
A média rögtön megkedvelte és felkarolta
ôket. A Magyar Televízió két filmet is forgatott velük, mellyel sikerült felhívniuk magukra a figyelmet. A Zelki János rendezte Játék az
egész címû film az 1999-es Filmszemlén, dokumentumfilm kategóriában díjat is nyert.
Sok helyen megfordultak már, a Ferencvárosi Mûvelôdési Központban, ahol elkezdték

Fotó: Dusa Gábor

A már tíz éve mûködô Baltazár Színház különlegessége, hogy értelmi fogyatékos színészekkel hoz létre hivatásos színházi elôadásokat, mellyel
egyedüli Magyarországon. Egy gazdasági cikknél az olvasó tényszerûséget
vár el, adatokat, logikus következtetéseket. Ez most nem fog menni. Találkozásom a Baltazár Színházzal elsô látásra szerelem volt, így nehezen
tudok nem szubjektíven foglalkozni velük.

Picasso: A világ teremtése

a foglalkozásokat, a Semmelweis utcai bérleményben, melyet ôk újíttattak fel, befogadta
ôket a Merlin, a Budapesti Kamaraszínház, a
Bárka és a Trafó is. Akadályt jelentett, hogy
nem tudtak eleget játszani, mert mindig
egyeztetni kellett az adott befogadó színház
programjával. Jelenleg a Kuruclesi úton találtak otthonra, ahol egy közel 170 nm-es területen berendezhették központjukat. Itt munkálkodik a Baltazár Alapítvány, melynek két
fô feladata az oktatás és a színház.
Kezdetben csak a társulat tagjainak tartot- ➤
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képpen hoznák ôket össze az egészséges
gyerekekkel, hogy mihamarabb megtanulják
egymást elfogadni.

Gazdálkodás

Fotók: Éder Vera

Bevétel

Picasso: A világ teremtése

➤ tak foglalkozásokat, de mára már egy komp-

lex oktatási intézménnyé nôtték ki magukat.
Felismerték, hogy milyen nagy igény van a
mûvészeti képzésre a fogyatékosok körében,
így 2005-ben megnyitották az intézet kapuit
a szélesebb közönségnek is.
Magyarországon nem megoldott a szellemileg sérült emberek továbbképzése, bármennyire is kiváló képességekkel rendelkezik
egy adott területen az illetô. A társulat tagjai
eltérô szellemi képességûek, jóllehet nem
okoz gondot egy szöveg oda-vissza felmondása, de akár egy egyszerûbb matematikai
képlet már igen. Emiatt nem tudják letenni az
érettségit, nem tudnak tovább tanulni, és a
színészvizsgát sem tudják megszerezni. Ez a
probléma továbbgyûrûzik: hivatalosan sosem
ismerik el ôket mint professzionális színházat,
ezáltal a támogatásokból, pályázatokból is kimaradhatnak. A társulat tagjai a Színmûvészeti Egyetem helyett a Mûvészeti Központban tanulhatják meg a színészmesterséget,
több más hasznos ismerettel együtt (ének,
beszédtechnika, tánc, báb, képzômûvészet).
Az elôadások célközönsége igen széles, hiszen egyaránt várják a rendszeres színházba
járókat, és azokat is, akik szociálisan érzékeny,
nem feltétlenül színházkedvelô emberek.
Mind ez ideig kilenc elôadást hoztak létre,
melyeket mind Elek Dóra jegyzi. Többnyire zenés, mozgásszínházhoz hasonlóan pontosan
koreografált darabokról van szó, énekbetétekkel és viszonylag kevés prózával, olykor mindenféle szöveg mellôzésével, csak a táncra építve (például Picasso: A világ teremtése). Mintha
egy lassított régi filmet néznénk csodálatos zenékkel, ami egyszerre vidám és szívfacsaróan
megható. A mindig praktikusan egyszerû, állandóan változtatható és mutatós díszlet Preisich Anikó és Flamm György munkáját dicséri.
A 14 társulati tag közül nincs vezetô színész, mindannyian egyaránt fontos tagok.
A társulat tagjai eltérô velük született betegségekkel élnek (különbözô mértékû értelmi
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fogyatékosság, Down-szindróma), van, aki
nehezebben tanul, és több figyelmet kell neki szentelni. Egytôl egyig remekül teszik a
dolgukat, táncolnak, énekelnek, van köztük
már több kiállítást rendezett festômûvész, és
van olyan, aki verset is írt egy darabhoz.
Egy kis adat: „A statisztikák szerint minden
600 szülésnél egy újabb Down-baba jön világra. Minden 3-4. világra jött Down-babáról
a szülôk lemondanak, így ezek a gyermekek
nem a testvéreikkel nônek fel.” (Népszava)
Magyarországon 500 ezer sérült ember él,
ebbôl Budapesten körülbelül 200 ezer. Még
ha csak csepp a tengerben, akkor is csodálatos dolog, hogy létezik egy ilyen intézmény,
amelyik segít, hogy ezek az emberek magukra találjanak, és a színházon keresztül illeszkedjenek be a társadalomba. „Ôk »igaz emberek«, akik a világot teljes egészében élik
meg, tisztán és nagyon bölcsen.” (Elek Dóra)
A társulatot Elek Dóra vezeti szûnni nem akaró optimizmussal és lelkesedéssel, végzi az alapítvány faladatait, szervezi az elôadásokat, és
megpróbál támogatáshoz jutni. Mellette dolgozik Nagy Réka, a mûvészeti központ vezetôje. A napi folyamatokban a marketinges szakemberük segíti ôket, a mûvészeti munkában a
fénytervezô, tér- és látványtervezô, zeneszerzô,
zenész, mûszaki vezetô, beszédtechnika-tanár
és koreográfus. Az elôadásban hangtechnikus,
mûszaki munkatárs illetve a promóció elkészítésében grafikus és fotográfus vesz részt. Elek Dóra munkásságának elismeréseként már több díjat is kapott (Pannon Példakép Díj – 2007, Vámos László Díj – 2006, Gundel Díj – 2005, Cosmopolitan Díj – 2003), sôt a színházat 2002ben Pro Culture Urbis díjjal jutalmazták.
Jövôbeli terveik között kiemelt helyen áll az
utánpótlás-nevelés. Azt szeretnék, ha már fiatalabb korosztállyal, tizenévesekkel el tudnának kezdeni foglalkozni a mûvészeti képzés keretén belül. Ezután jönne a következô
lépés, amikor már nem csak a sérültek számára lennének nyitottak a foglalkozások, ek-

A pénzügyek elemzéséhez a 2007-es adatok
állnak rendelkezésre. A 2007-es évben a Baltazár Színház Alapítvány összesen 18 millió
940 ezer forint közhasznú bevételt könyvelhetett el, amibôl alapítványi bevétel 16 millió 139 ezer forint volt, az alapítvány céljait
szolgáló, számlával igazolt bevétel 2 millió
797 ezer forint, továbbá 4 ezer forint kamat.
A központi költségvetésbôl 10,35 millió forint nem normatív támogatást ítéltek meg
nekik, míg az önkormányzati keretbôl 100
ezer forintot. Sok adózó szívesen ajánlja fel
nekik 1%-át, melybôl 2007-re 1,76 millió forintot gyûjtöttek. (2005-ben volt eddig a
legmagasabb 2,26 millió forinttal). Belföldi
vállalati támogatásból 2,78 millió forint gyûlt
össze, míg belföldi alapítványi támogatásból
400 ezer forint, belföldi magánszemélyi támogatásból pedig 750 ezer forint. Jelenleg
nem tudni vállalati támogatóról vagy szponzorról, csak a 2004-es évrôl van erre vonatkozó adat, amikor az egyik mobilszolgáltató
igen nagy összeggel támogatta ôket (6,09
millió Ft). Egyelôre nem találta meg ôket
olyan mecénás, aki érdemben tenni tudna
értük. Az éves és oly fontos Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt mûködési támogatásból szerencsére növekvô mértékben részesülnek. 2005-ben 2,5 millió forintot,
2007-ben 3 millió forintot, 2008-ban 3,4
millió forintot 2009-ben pedig már 5 millió
forintot ítéltek meg nekik. Ezeket a támogatási pénzeket fôként az alapítvány mûködésére, fenntartására fordítják. Rendszeresen
pályáznak NKA-s forrásokra: vidéki vagy külföldi vendégszereplésekre (Kôválasz címû darab bemutatása Erdélyben 1,4 millió forint –
2009. május), új produkciók létrehozására (A
11 parancsolat címû elôadás bemutatására
1,2 millió forintot – 2009. június). Mint
ahogy más társulatoknál látni, náluk is a külföldi vendégszereplés az, ami komoly bevételt jelenthet. Szerencsére kapnak is meghívást több helyrôl, fôként Nyugat-Európából.
Színházi jegyértékesítést maga az alapítvány nem folytat. Az egyes befogadó helyek
végzik az értékesítést a saját csatornájukon
keresztül, a saját infrastruktúrájukkal, majd az
elôadás végeztével a megállapodott arányban osztoznak a bevételen. Ez így kényelmes
mindkét félnek, a befogadónak átláthatóbb
az értékesítés, a Baltazárnak pedig nem kell
külön szervezetet ezért fenntartania. Más

lesz persze már akkor, amikor a saját központjukban tartanak nyilvános, belépôjegyes
elôadásokat, de hogy mikor lesz ilyen, arról
egyelôre nem tudni.
Elhanyagolható bevételük származik a
2004-ben kiadott igen igényes Öröknaptáruk eladásából, mely a színészek képeit, kézírásait gyûjti össze.
Sajnos a társulatról készült dokumentumfilmek nem beszerezhetôek, a tv-ben sem
láthatóak, az elôadásokról pedig nem készült
még DVD. A kiadással nem csak közvetlenül
juthatnának újabb bevételhez, hanem bemutatkozó anyagként is használni tudnák
akár külföldi kapcsolatok építéséhez.

Kiadás
2007-ben az alapítvány összes kiadása 24
millió forint volt. Ennek nagy részét az intézmény fenntartására költötték, anyagjellegû
költségként 21,86 millió forintot számoltak
el. Személyi jellegû költségük 221 ezer forint
volt (a színészek bérezése az Összefogás Ipari Szövetkezeten keresztül történik), tagi kölcsön visszafizetésére 250 ezer forintot költöttek, a banki, adó és egyéb költségek 116 ezer
forintot tett ki, tárgyi eszköz vásárlására pedig 1,56 millió forintot költöttek.
Összességében a 2007-es év egy kevésbé jó
év volt számukra. Az alapítvány 6,14 millió forintos nyitóegyenlege az 5,07 millió forintos hiány következtében 1,07 millió forinttal zárult.
Ez a költségvetés évente körülbelül 30 elôadás létrehozását teszi lehetôvé. Ez igen alacsony szám más alkotómûhelyek viszonylatában. Ez a probléma pedig olyan ördögi kört
eredményez, hogy ha keveset szerepelnek,
keveset hallani róluk, nem hívják ôket fellépni, kevesebb támogatást kapnak, amibôl
még kevesebb elôadást tudnak létrehozni.
Ezen kellene – persze ezt könnyû mondani –
hamar változtatniuk.

Hirdetés, kommunikáció
Miközben a háttérben gôzerôvel folyik a
munka, ez kívülrôl kevésbé látszik. Talán a
külsô kommunikációra már nem jut elég
energia. Az internetes megjelenésüket tekintve a foglalkoztatottabbak közé tartoznak, valóban sok cikk megjelenik róluk – a nyomtatott médiában azonban igen kevés –, de
mintha mindig csak ugyanaz a rövid bemutatás lenne, sehol egy kritika. Talán nem
mernek úgy viszonyulni hozzá az újságírók,
mint más professzionális darabhoz?
Ahhoz persze hogy a média foglalkozzon
egy társulattal, eseményt kell teremteni. Mindig kell valami új mondanivaló, amit el lehet
adni. Ez mintha egy kicsit hiányozna. Sokkal
jobban meg kellene ragadni a lehetôségeket.

Jobban jelen kellene lenniük a színházi világban. A kommunikációjukban hangsúlyozni
kellene a nyitottságot, hogy az emberek ne
tartsanak tôle, hogy elmenjenek megnézni
ôket. Ne tartsanak a másságtól, lássák azt,
hogy ebben a sokszínû világban ez is egy szín,
ez is hozzánk tartozik. Az kell, hogy „az elôadásokat ne ahhoz képest ítéljék meg, hanem
önmagukért.” (http://baltazarszinhaz.hu).
Fontos ATL-eszköz lehetne a honlap, de sajnos ritkán frissül, csak a fôoldalra kerülnek új
hírek, de oda sem mindig. Kevés az új információ, ami odacsalogatná újra meg újra az érdeklôdôket. Amiért ennyire kevés fellépésükrôl adnak hírt a honlapjukon, hajlamosak lennénk
azt hinni, hogy nem is aktívak igazán. Pedig az
országos programkeresô portálokon rábukkanni egyéb elôadásokra is. Tehát látszik, hogy valami történik, de még rá kellene erôsíteni a nézô-alkotó kommunikációra. A vendégkönyvük
sem igen élô, de persze ez a közönségen is
múlik. A honlap egyébként nagyon mutatós,
teli vidám színekkel, mely tükrözi a társulat vi-

Fizetett hirdetésre nem telik, csak rövidebb
cikkekben, alkalmankénti interjúkban és
programajánlókban tudnak megjelenni.
A külfölddel való kapcsolattartás jól alakul, többször kaptak már meghívást egyegy elôadás, vagy workshop erejéig Németországba, Franciaországba, Belgiumba és
Spanyolországba. Voltak próbálkozások
már együttmûködésre is, de változó eredménnyel. Nyilván, mivel ez egy különleges
és nagyobb kihívásokkal teli színházi terület,
mindenhol máshogyan élik meg, és foglalkoznak az értelmi fogyatékos színészekkel.
Szerintem mi nagyon büszkék lehetünk a
Baltazár Színházra, mert igazán magas színvonalon teljesítenek, és ami még különlegességüket hangsúlyozza, hogy Kelet-Közép-Európában nincs más ilyen jellegû társulat.
„A Baltazár Színház Alapítvány nagyon
fontos feladatának érzi, hogy tájékoztassa az
egész társadalmat: a sérült társadalomról az
elôítéletektôl eltérô képet adjon. Az embe-

Picasso: A világ teremtése
Jelmez: B. Kiss Gabriella

dámságát, játékosságát. Sok tájékoztatást találhatunk az alapítvány tevékenységérôl és a
mûvészeti központról is. Az összes eddigi elôadás színlapja megtalálható, némelyek videobejátszással együtt, ami nagyon jó, így azok,
akik még nem láttak egy elôadást sem, képet
kaphatnak róluk. Minden közremûködôrôl találunk kis leírást fényképpel, ami közelebb hozza ôket hozzánk. Sokkal vidámabbak és bensôségesebbek a képek, mint amiket más színház
szigorú tablóin láthatunk. Külön tetszik a színészek egy-egy magukat jellemzô mondata.
Ami kommunikációs eszköz még elôfordul,
az a plakát és a szórólap, melyeket az elôadások színhelyén tesznek ki. Máshol nem igazán találkozni velük. Szóróanyaguk designját
mindig az adott elôadás képi világához igazítják, így egymással nem mutatnak hasonló
vonásokat, csak a logó tekintetében, illetve
maximum abban, hogy visszatérô motívum
a kézzel írott szöveg. Ami mindrôl elmondható, hogy élénk, színes, megkapó.

rekre az érzelmeken – a mûvészeten – keresztül lehet leginkább hatni. A hatás eléréséhez
az elôadásaik magas színvonala a biztosíték.”
(Elek Dóra)
Javaslom a pedagógusoknak, hogy azonnal fogják össze a gyerekeket, és látogassanak el egy Baltazár Színház-elôadásra tolerancia címû osztályfônöki óra keretében. Talán, ha megtesszük ezeket a lépéseket, a következô generáció már nem lesz ennyire kirekesztô és idegen a mássággal szemben, mint
mi vagyunk.
„Boldog vagyok, hogy színésznô lehetek. Én
hiszek abban, hogy nagyon sokat kell dolgozni
ahhoz, hogy valami legyen belôlünk. Idôrôl
idôre le kell mondani mindenrôl és magunkra
csukni a próbaterem ajtaját. A sok munkának
meg lesz az eredménye.”
(Keresztes Anna, a Baltazár Színház
színésznôje)
Véner Orsolya
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SZABADTÉRI SZÍNHÁZAK TÖRTÉNETÉBÔL

Szentendre,
a mûvészetek városa
Idén volt ötvenéves a Szentendrei Nyár programsorozat. Az elmúlt évtizedekben a hangulatos, ezeréves Duna-parti város utcái, terei, templomai, kertjei és udvarai a nyári hétvégeken színházi elôadásoknak, koncerteknek, filmvetítéseknek, kiállításoknak, gyerekprogramoknak és hagyományôrzô eseményeknek adtak otthont.
Szánthó Imre korabeli grafikái

Táncház a Fôtéren

A negyven éve indult Szentendrei Teátrum az
ország egyik legrégebbi nyári színháza. A Fô téren és a barokk városháza udvarán elsôsorban
klasszikus színmûveket mutattak be, a MûvészetMalomban izgalmas kortárs mûvek és for-
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mabontó elôadások szerepeltek mûsoron. A
Duna-parti Mûvelôdési Ház meghitt udvara a
szórakoztató, vidám darabok helyszíne volt, a
kicsiket minden évben izgalmas gyermekprogramokkal várták. A Fô téri táncházak, az újabb

kori események, az Ister-napok, a „Szentendre
éjjel-nappal nyitva” és a Performance-fesztivál
rendezvényein minden korosztály kedvére való
szórakozást talált. Az idô kerekét visszafordítva
írásunk az utóbbi ötven év történetébôl merít.

Szerelmi bájital – Sikeres
vállalkozás, élményteli színház született Szentendre
barokk fôterén

„Kis dobogó kell csak ide,
nem ékes színpad”
Ezerkilencszázhatvannyolc tavaszán az Operaház akkori rendezôje, Békés András és a
Színházmûvészeti Fôiskola egyik hallgatója,
Zsámbéki Gábor azzal az ötlettel állt elô,
hogy nyári elôadásokat szeretnének rendezni
Szentendrén. Elképzelésüket vonzó és alapos
érvekkel támasztották alá:
„A város centrumában lévô tér leginkább
barokk hatást keltô mûemlék házaival, gyönyörû hangulatával, természetességével ideális arra, hogy egy szabadtéri elôadás kerete
és fôszereplôje legyen. Fölöslegessé tesz minden színpadot, festett díszletet. A színészek
nem díszletek közül, hanem a környezô épületek kapuiból lépnek elô, a történet szinte a
nézôk között és az ô részvételükkel zajlik.
Olyan színház lenne, amely csak itt és csak
szabad téren látható” – áll a korabeli szándéknyilatkozatukban.
1969 februárjában már folytak a próbák,
elkészült a részletes költségvetés, ami a várható bevételt is magában foglalva közel hatszázezer forintra rúgott. Az összeg több mint
felét, egyenlô arányban megosztva, az akkori megyei tanács és a Mûvelôdési Minisztérium vállalta magára.
A Szentendrei Teátrum elsô játéknapján,
1969. július 5-én ötszáz nézô elôtt lépett
színpadra Pikko herceg és Jutka Perzsi, a Comico Tragoedia-val karöltve. A megnyitón
Básti Lajos szép magyar nyelven elmondott
prológusa meghirdette a programot: „…elfeledett értékeink feltámasztását”.
„Játszik itt minden ház, balkon, játszik a
templom…, játszanak a szûk kis kanyargós si-

kátorok, amint kíváncsian bekandikálnak a fôtérre. Játszanak maguk az ablakon kikönyöklô
szentendreiek. Csupasz kis dobogó kell csak
ide, nem ékes színpad, a színpadot maga a
fôtér és a sikátorok adják” – így Balassa Imre
a Nôk Lapjában. „Minden készen is van
Szentendrén: csak a zöldséges cégtábláját kávéházra, a tejboltét pedig játékházra kellett
változtatni, néhány kávéházi széket kirakni,
utcán teregetett mosott ruhával, színes zsalugáterekkel olaszosítani, és Szinte Gábor szellemes megoldásában a környezet máris sugallja a kis közösség hétköznapjait pergetô
epizódokat” – írta Pór Anna Goldoni A kávéház címû darabjáról szóló kritikájában.
A szentendreiek még ma is felemlegetik,
hogy Szabó Gyula – mára a Nemzet Színésze
– az egyik vígjátékban a tér egy valóságos
boltját még a prozódiába is beépítette: „Itt
ez a zöldség-gyümölcs verem…” Ez persze
nagyon tetszett a helybélieknek, mindenki
tudta, hogy az ott áll, és e mondat sehol másutt semmit nem jelent, csak a Fô téren.

után a véleményformálók egyik tábora úgy
vélte, hogy a nagy klasszikus mûsorra tûzése
„holtába hamvasztott egy nagyszerû ötletet”,
azaz olyan újabb mûvek felfedezését, melyeket
az elôzô években élvezhetett a közönség. Ezzel
szemben a másik vélemény pont ellenkezôleg
úgy találta, hogy „a siker azokat igazolta, akik
hittek az új útban és vállalkoztak arra, hogy az
ötesztendôs Teátrum hagyományaitól radikálisan elfordulva, új lehetôségeket keresnek az országos hírû színpad számára.”
Hogy melyik nézôpont a helyes, nehéz eldönteni, és talán nem is szükséges. Minden vitán felül áll viszont az a tény, hogy a Szentendrei Teátrum már az elsô húsz évében országos
viszonylatban egyedülálló kuriózum volt.
Az elôadások mûszaki hátterét az elsô idôszakban fôvárosi színházak biztosították,
elôbb a Vígszínház, késôbb a Madách, majd
a Nemzeti Színház vállalta e fontos szerepet.
A helyszín – kiváló adottságai okán – nem kí-

„Színház az egész város”
A lelkesedés mind rendezôi-elôadói, mind nézôi oldalról belengte a következô évadokat.
Zsámbéki Gábor a második nyár után már
felhívta a figyelmet egy veszélyre: „Egy olyan
lehetôség veszélyét érzem, hogy élô színház
helyett kellemes idegenforgalmi érdekességgé változik a Teátrum, ami ha színházi nagyüzemmé válna, eredeti jellegét veszítené el.”
Iglódi István az ötéves Teátrumban „fergeteges nyáresti kavalkádot rendezett a mediterrán
kisváros fôterén”. Shakespeare Vízkereszt, vagy
amit akartok címû vígjátékának bemutatója

Zene, tánc, szín és forma – A Roma legenda
a Szentendrei Teátrumban

vánt technikai arzenált. A jól elhelyezett
mûszaki toronyba, a környezô házak ablakaiba és a térre futó sikátorba állított lámpákkal
közel negyven kilowatt áramot fogyasztott
➤
az akkori megvilágítás.
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A jubileumi évad megnyitója a MûvészetMalomban. Színpadon – mint 50 éve is – a Budapesti Mûszaki Egyetem Kamarazenekara, a hátterükben a régi képek…

➤

Hangosítás akkoriban még nem volt, a tér
akusztikai adottságai, az emelkedô tribün és a
mindenkor kiváló teljesítményre törekvô színészek karakteres alakítása mellett nem is volt
rá szükség. Az egyes darabokban szereplô zenekarokat a színpadi térhez csatlakozó Görög
utcában helyezték el, így a muzsikusok jó része maga is látszott, és vált a darab részesévé.
A 600 fôs nézôteret a Cirkuszi Varieté Vállalattól bérelte a teátrum, érdekesség, hogy a tribünt 1972-ben 25 000 forintért csak akkor volt
hajlandó felújítani a vállalat, ha azt utána a
színház 87 ezerért végleg meg is veszi.
1975-ben nagy sikert aratott a Botcsinálta
doktor és a La Mancha lovagja Ádám Ottó rendezésében, 1976-ban a program a Templomtéri Játékokkal bôvült. 1977-ben Kerényi Imre
a „Színház az egész város” gondolat szellemiségével rendezte meg a Tévedések vígjátékát.
Az elkövetkezô években már közel húszezren
voltak kíváncsiak az elôadásokra, a Duna-parti
vigasságok, a Városházudvari Színjátékok tovább gazdagították a hagyományokat.

Gazdag programok egyre több
helyszínen
Miközben a Szentendrei Nyár évrôl évre gazdagította programjait (kiváló dzsessz- és folkkoncertek a Barcsay-udvarban, irodalmi es-
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Magyar Komédiás Játékok – Az elôadások elôtt a tribün
hátsó részét színmûvészeti fôiskolások foglalták el, vidám
szórakoztatást nyújtva az érdeklôdôknek.

tek a belváros kávéházaiban) a teátrum éppen a rendszerváltás évében kapott rendhagyó, emlékezetes születésnapi ajándékot: a
belváros egyes vendéglátó egységeinek, üzleteinek és a lakosság egy részének kezdeményezésére az akkori megyei tanács a nézôtéri tribünt nem engedte már felállítani. Rövid
átmeneti korszak után a színház a barokk Vá-

rosháza belsô udvarán talált otthonra, a
klasszikus színjátszás legjobb hagyományait
idézô darabok és a vasárnap délelôtti gyerekelôadások 2008-ig itt kerültek színre.
A következô játszóhely a Dunaparti Mûvelôdési Ház udvara lett, ahol a kis színpadot
körülölelô tornyos polgárház azóta is természetes díszletként szolgál a vidám, kamara
jellegû elôadásokhoz.
1999-ben Szentendre új kulturális intézménnyel gazdagodott. A régi fûrészmalom
felújításával létrehozott MûvészetMalom képzômûvészeti kiállítások mellett a társmûvészetek rendezvényeit, köztük a Szentendrei Teátrum egyes elôadásait is befogadta. A malom
félkész épületének izgalmas belsô terében új
játszóhely alakult, amely ideális helyszíne a
mûfajok határait átlépô stúdió-elôadásoknak.
A Szentendrei Nyár egyedi helyszíne volt a
Nosztalgia kávéház, ahol szólódarabok, duettek voltak láthatók az alig 60 személyes, így
igen közvetlen színész-nézô kapcsolatot létesítô
nézôtér elôtt. Legendás sikereket aratott itt például Ruttkai Éva, Gálffi László és Eszenyi Enikô.

A jubileumi nyár több mint
százféle programot kínált
A jubileumi évad elôadásaihoz olyan rendezôket és társulatokat hívtak meg, akik az elmúlt

Zenés nyár. A Kerekes Band a hangulatos Barcsay-udvarban

évtizedekben meghatározó szerepet játszottak a Szentendrei Teátrum programjában,
például Zsámbéki Gábor, Kerényi Imre, Alföldi
Róbert, Máté Gábor és Mácsai Pál, valamint a
Katona József Színház és az Örkény Színház
társulata. Rendezett még Huszti Péter, Kyrú,
Bencze Ilona és Cserje Zsuzsa, a Színház- és
Filmmûvészeti Egyetem hallgatói három produkcióval szerepeltek a nyári programban.
A nyárnyitó, étvágygerjesztô SZAFT (Szentendre Art Fest) után tartották a X. Dunakorzó vigasságokat, augusztusban negyedik alkalommal volt Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál.
Mint minden évben, idén is valamennyi
zenei mûfaj képviseltette magát a városban,
így többek között Lajkó Félix tartott lemezbemutató, a Szentendrei Kamarazenekar ünnepi koncertet. A Barcsay-múzeum udvarán
aratott sikert a Vujicsics Együttes, Berecz András és Juhász Zoltán, Szalóky Ági, a Muzsikás
Együttes és a Kerekes Band.

A színészek hangját 16 darab Shure UC
mikroport, AKG határfelület és Beyerdinamic
térmikronok közvetítették az Allan and Heat

Stabil technikai háttér
A színházi programokat a MûvészetMalomban 10x10 méteres színpad és 10x12 méteres nagy teherbírású TomCat fedés szolgálta.
Ugyanitt az L-Acoustics KIVA Line Array
fronthangrendszer volt hallható, LA KILO
mély hangsugárzókkal, LA8 meghajtással.

Bánk bán – Alföldi Róbert rendezô: „A színpadon álló
medence sokrétû szimbólum, jelenthet sírgödröt, bizonytalan, folyékony közeget, amelyben meg lehet fulladni,
de azt is szimbolizálhatja, hogy a szereplôk szeretnének
úgy élni, mint hal a vízben.”

PM3000 analóg, illetve Sony DMX R100 digitális hangkeverô pultok felé.
14 darab 2 kW-os, 12 db 1 kW-os, 8 db
650 W-os hagyományos színházi lámpa, illetve 64 db Altmann, 15 profil és 16 Clay
Paky forgófejes lámpa fényesítette az elôadásokat, ADB mentor fényvezérlô pulttal, 100
dimmer áramkörre illesztve. Mindehhez öszszességében az 50 évvel ezelôtti szükségletek
sokszorosára, 3x400 A áramfelvételre volt
szükség. A Bánk bán-elôadáshoz a speciális,
8x1 méteres üvegmedencét a Nemzeti Színház biztosította.
A jubileumi év technikai szolgáltatói a
Hanghármas Bt. és Mitech Kft. voltak. A fotókat Aknay Csaba, Dévényi Veronika, Bácsi
Róbert László készítették.
Forrásmunkák:
– Érdekességek az ezeréves Szentendre múltjából – Török Katalin
– A Szentendrei Teátrumról – Pór Anna
– Drámatörténeti emlékeink újjáélesztésének
kísérletei Szentendre fôterén – G. Sin Edit
A cikk megírásához nyújtott segítségükért
köszönet Perjéssy Barnabásnak, Pethôné Német Erikának és Kurdics Valériának.
Zsidei János „Zsono”
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A MAGYAR SZÍNHÁZTECHNIKA TÖRTÉNETÉBÔL

A villanyvilágítás bevezetése
az Operaházban
25 évvel ezelôtt
– az Operaház 100 éves
jubileuma alkalmából –
írta az alábbi cikket az
akkor 93 éves Tolnay
Pál. Pali bácsi
– az Operaház mûszaki
problémáinak kitûnô ismerôje – egy évvel halála elôtt hihetetlen
szellemi frissességrôl
tesz tanúbizonyságot
érdekes színháztörténeti beszámolójával.

Az Operaház díszlépcsôje
az 1900 években
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Forrás: Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tár

Az Operaház nézôtere gázlámpákkal megvilágítva

1983. év december 14-én a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Technikatörténeti Bizottsága saját elôadótermében elôadást hirdetett
meg: ,,100 éve készült a régi Nemzeti Színház
villamos világítása” címmel. Az elôadó dr.
Asztalos Péter kandidátus, a Ganz Villamossági Mûvek mûszaki tanácsadója igen értékes,
dokumentációkkal alátámasztott elôadásban
számolt be az áttérésrôl a régi (a mai Rákóczi
út elején, az úgynevezett Grassalkovich-telken) álló Nemzeti Színházban a gázvilágításról a korszerû villanyvilágításra. 1883-ban e
színházban hazánkban elsôként tértek rá a
villanyvilágításra. Itt nemcsak a haladást jelentô tény a fontos, hanem az évszám is.
1882. április 19-én alakult meg Németországban Emil Rathenau elnökletével az azóta
híressé vált AEG (Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft). 1881-ben a párizsi nemzetközi kiállítás mutatta be azokat az elektromos világítási berendezéseket, melyeket az amerikai
Edison találmánya indított el világhódító útjára. 1882-ben már a müncheni Glaspalastban, az elektromos kiállításon, az erre a célra
épített színházban mutatták be az elektromosság csodáit. Az elektromosságnak mint
értékes energiaforrásnak felbukkanására
gombamód szaporodtak minden ipari államban az elektromos energiaszolgáltatók és a

világítási berendezések gyártói. Így az AEG
Rt.-n kívül Németországban a Siemens cég,
nálunk Magyarországon a Ganz-féle Villamossági Rt. alakult.
Most azonban az akkori Magyar Kir. Operaház világításának fejlôdését kívánjuk ismertetni. Az idén 100 éves jubileumát ünneplô
színház építéstörténetét csak a legfontosabb
dátumaival idézzük fel. 1873. évben hirdették meg a Magy. Kir. Operaház tervpályázatát. A pályázaton Ybl Miklós tervét értékelték
a legjobbnak, és ôt bízták meg a kiviteli tervek kidolgozásával. Az építkezés 1875 augusztusában vette kezdetét. A falegyenünnepet 1879-ben tartották. A színház ünnepélyes megnyitása 1884. szeptember 27-én
volt, vagyis kereken 9 év alatt épült ez a csodálatos szépségû, rendkívül gazdag belsô díszítésû és nagy befogadóképességû operaépület, melynek alig van párja a világ operaházai között. E helyen is meg kell említeni,
hogy a munkálatokat vezetô bizottság elnöke Podmaniczky Frigyes volt, a Nemzeti Színház és késôbb az Operaház intendánsa, egyben a Fôvárosi Közmunkák Tanácsának elnöke. Az építés mûszaki ellenôrei Zofahl Lajos
min. mérnök, ill. fômérnök, majd halála után
Szilágyi Lajos min. mérnök voltak.
Pedig voltak késleltetô okok, elsôsorban

anyagi természetûek, de lényeges okot szolgáltatott a bécsi Ringtheater 1881. december 8-án történt tûzkatasztrófája is, amely
felbolygatta a világ összes színházi szakemberét. Ez a borzalmas tûzkatasztrófa feltárta
az akkori színháztervezés, kivitelezés és üzemeltetés tûzbiztonsági hiányosságait. A katasztrófa után új biztonsági elôírások egész
sora lépett életbe. De ezenkívül az is közbejátszott a tervezett gépezet átdolgozásába,
hogy az Operaház tervezôje a színpadberendezést még az addig szokásos, fából készülô
kulisszarendszerként alakította ki.
A bécsi Ringtheater-tûz után egy évvel,
1882-ben ismertetô füzet jelent meg a következô címmel: „Az Asphaleia-rendszerû korszerû színházak létesítésére alakult társaság
színház-újítási tervezete” A társaság rendkívül
új és ötletes megoldásokat javasolt, melyekrôl érezni lehetett, hogy alaposan felmérték a
színházak veszélyes és már-már alig elviselhetô állapotát. A füzetet gondosan elolvasó
színházi ember felismerheti, hogy ezek az újítások már korábbi elgondolásokban lappangtak, de a tûzkatasztrófa nyomán érettek
meg arra, hogy világszerte figyelembe vegyék. A Társaság lelke a bécsi Robert Gwinner
gépészmérnök volt, színházi vonalon pedig a
bécsi Operaház nagy hírû szcenikusa: Joseph ➤
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➤ Kautzky, valamint Karl Dengg gépgyártó és

Franz Roth városi építômester voltak a tagjai.
Podmaniczky Frigyes intendáns rábeszélésére Ybl Miklós Bécsbe utazott, és ott ismerkedett meg az Asphaleia-társaság új színpadrendszerével. Így került sor a tervek átdolgozására, és arra, hogy a világon elsôként adtak
megbízást az Asphaleia hidraulikus színpadgépezet kivitelezésére.
Az új javaslat elsôsorban a tûzbiztos gépezettel, acélszerkezetekkel, másrészt rendezési
és színpad-világítási problémákkal foglalkozik. A világításra nézve érdekesen az Asphaleia-társaság már 1882-ben az elektromos
energiaforrást javasolja, az ún. Krizik-rendszert, melyet akkor már a csehországi Pilsenben alkalmaztak. A társaság azonban a gázvilágítást is alkalmazhatónak ítéli. Fôleg
azért, mert az új elektromos világítási rend-

szer, abban az idôben, még nem volt megnyugtatóan üzembiztos. Így fennállott a rövidzárlattól való félelem, gyengék voltak a
szerelési alkatrészek, foglalatok, csatlakozások, a szigetelések, ez utóbbiak számára még
nem voltak kötelezô szabványok. A kezdeti
idôszakban csak ívlámpa-világítás volt, de ott
is problémák mutatkoztak az ívlámpaszeneknél, majd az akkor még csak szénszálas Edison-féle izzólámpák élettartamával. Egyszóval az akkori színpadvilágítás gyakran boszszúságot okozott. Az elektromágneses gépek
túl drágának bizonyultak. Werner Siemens
csak 1886-ban fejlesztette ki a dinamót. De
itt is gyermekbetegségek mutatkoztak, melyek megnehezítették, sôt meggátolták a nagyobb méretû elterjedését.
Ezalatt a gázvilágítás elônye fokozódott.
1780-ban fedezték fel, hogy kôszénbôl fehér

fénnyel égô gázt lehet létrehozni. Ez a gáz
fényt és meleget tudott szolgáltatni. Elônye,
hogy könnyû az elôállítása és csöveken továbbítható.
A világítás terén természetesen nagy harc
indult meg, mert túl nagy volt a tét. A német
Werner Siemens arra emlékeztet, hogy 1873.
évben szabadalmat kapott az ívlámpák differenciális szabályozására. Ezt fejlesztette tovább a kimagasló képességû szerkesztô, Hefner-Alteneck, és 1878-ban megalkotta az elsô
üzembiztos differenciál ívlámpát. De az izzólámpa vonalán is nagy haladás indult meg,
mert létre lehetett hozni az izzólámpaburákban az elegendô vákuumot. A nagy versenyben a Menlo-Park-beli Edison vitte el a pálmát a fémszálakkal, de nem utolsósorban
azért is, mert ô szállítani tudta a lámpatestet,
a foglalatot, a kapcsolót, a biztosítót, sôt
még az áramszámlálót is.
Mégis döbbenetesnek kell tartani Werner
von Siemens 1878. december 30-án egyik
ügyfeléhez intézett levelét: (csak kivonatosan) „A gáz elônye a villanyfénnyel szemben a
kényelmessége, a könnyed és biztos alkalmazhatóság. Ha rendelkezésre áll a csôvezeték, akkor biztosan és mindenütt fényt lehetett kapni,
mely biztosan nem fog elaludni. A gázszolgáltató mû kivételével nincs szükség gépekre, a
fény szolgáltatásához is csak azt a gázt kell
megfizetni, melyet elfogyasztottak. Kétséges,
vajon az elektromos világítás valaha is el fogja-e érni és képes lesz-e biztosítani az azonos
kényelmet, még akkor is, ha tovább fejlesztik
...” Imigyen írt az elektromosság pápája!
A kétféle energiaszolgáltatás közötti véres
verseny alapján nem csodálható tehát, hogy
a mi Operaházunk is a gázvilágítást választotta, ezt szereltette fel és addig tartotta
üzemben, amíg a színházakra vonatkozóan
az egész világon a tûzrendészeti hatóságok
betiltották használatát.

A gázvilágítás

A gázvilágítás központi szabályozása a Párizsi Operában 1875-ben
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Célszerûnek látszik, ha e helyen megismertetjük a mai olvasókkal ezt a gázvilágítást,
mely az Operaház megnyitásától terjedôen
1896. évig többszöri fejlesztésekkel fennállt.
Az energiát, ez esetben a gázt, a Budapesti Gázmûvek szolgáltatta. A teljes fogyasztás
mérésére két nagyméretû gázmérôóra szolgált. Ez a két óra henger alakú volt, és mindegyik átmérôje 1,80 m, hossza szintén 1,80
m volt. De szükség mutatkozott arra, hogy a
két nagyméretû órán kívül további 10 mérô
is kerüljön a mérôkamrákba. Ezek a még
szükséges, de nem világítási célt szolgáló hôforrások fogyasztását mérték: az asztalosmûhely, a festôterem enyvfôzését jelezték,
a bádogosmûhelyben a forrasztási munkák-

hoz, a jelmezmûhelyekben a vasaláshoz, a
házmesterlakásban a takaréktûzhely fûtésére
használtak gázt. A városi gáz utcai hálózatához a csôcsatlakoztatás 200 mm átmérôjû
volt, ezek egyike a Hajós utcában, a másik a
Dalszínház utcában volt elhelyezve. A mérôórák két csôelosztóra voltak kapcsolva, és innen vezették a gázt az egyes emeletekre;
összesen 20 fôvezeték volt. A két legnagyobb leágaztatás a színpad világítását biztosította, melyek a fôórákra voltak csatlakoztatva.
A színház összes helyiségeit gáz világította,
és ezek csôvezetékeit késôbb felhasználták a
villanyvezetékek szerelésekor. Az összes gázégôk nyitott pillangóégôk voltak, részben
nyíltan, részben üveggömbökkel vagy sodronyhálóval védve.
A nézôtéri nagy csillárban 200 pillangóégô
volt felszerelve. Ezeket – olajba mártott és
fémhuzalra tekert pamutbéllel – a szolgálatos
világosító gyújtotta meg. Késôbb ezt a feladatot szikrainduktorral oldották meg. Ehhez
a gázlángokat olyan porcelángyertyákkal
burkolták, melyekben egyenként két vörösréz huzalt olvasztottak be. A nagycsillár szelepnyitásakor bekapcsolták az induktóriumot
is, és szikrák ugrottak át a két-két vörösréz
huzal között, ez a szikra gyújtotta be a kiáramló gázt. Fennállt annak a lehetôsége,
hogy a színpadon elhelyezett szelepekkel
több vagy kevesebb égôcsoportot lehetett
gyújtani, a fôszeleppel a gáz mennyiségét lehetett szabályozni, így a nézôtér világítását
növelni vagy sötétíteni lehetett.
A zenekar, illetve a kottapultok világítására
repceolaj lámpákat szereltek fel. A gázzal történô világítás esetében minden pultot rögzíteni kellett volna, ami azonban gátolta volna
a zenekari tagok elhelyezését. Azáltal, hogy
ezek a kottapultok egyenként egy vagy két
olajlámpával voltak felszerelve, a pultok eltolhatók voltak. A repceolaj lámpa azért bizonyult elônyösnek, mert nem növelte a meleget, a lámpa fényét felfelé lehetett irányítani,
vagyis csak a kották voltak megvilágítva.
Ezek a repceolaj lámpák teljesen tûzbiztosak
voltak, mert üveg- vagy máriaüveg burkolattal voltak ellátva. A repceolaj csak bélen át
szíva égett, bél nélkül nem gyulladt meg.
A színpad gázvilágítása a rivaldával és a
függesztett szuffita lámpasorokkal történt.
Ezek a szuffitatestek 1 m magas és kb. 15 m
hosszú pillangóégô sorral voltak felszerelve.
A vaslemez szekrények a színpad felsôgépezeti húzóira voltak felerôsítve, melyekkel a
mindenkori szcenikai szükség szerint lehetett
feljebb vagy lejjebb bocsátani. Ezek a világítási szuffiták tömlôkkel voltak a színpadi oldalfalra szerelt gázvezetékre csatlakoztatva.

Gázszuffita: 3 színû fólia mozgatásával oldották meg a
színváltást 1875-ben

A világítási szuffiták külsô oldalai domború
huzalhálóval voltak burkolva, mellyel védték
a lógó díszleteket, vagy különösen az esetleges tüllfátylakat, hogy a gázlánggal érintkezésbe ne kerüljenek. Ugyanis egy ilyen eset
idézte elô a bécsi Ringtheater tûzkatasztrófáját.
Az említett katasztrófával kapcsolatban
még a következôk is érdekesek hazai szempontból. Az ottani világítási felügyelô, Nitsche József a Ringtheater épületében lakott
családjával együtt, de ki tudta ôket menteni,
fôleg azért, mert a földszinten laktak, és ismerték a járást. A tûz észlelésekor Nitsche rettenetes hibát követett el, elsô izgalmában lezárta a pincében lévô gázórákat, és ezzel
megszûnt a színház világítása. Vészvilágítás
még nem volt, az épület kijárati ajtói mind
befelé nyíltak, és a szûk folyosókon és lépcsôkön nem volt menekülés a közönség számára, egymást agyontaposva szenvedtek füstmérgezést. Nitschét végzetes hibája miatt
börtönbüntetésre ítélték, de néhány hónap
után I. Ferenc József császár és király kegyelemben részesítette. Ezt követôen a budapesti Kir. Operaházba került mint világítási felügyelô. Itt részt vett a gázvilágítási munkák
szerelésénél, és kb. 36 évi szolgálat után
ment nyugdíjba. Operaházunkban fônökeinek teljes megelégedését vívhatta ki, és igen
jelentékeny részben közremûködött a villanyáramra való áttérésnél is.
A színpadi világítás fényének szabályozása,
vagyis a színpadi fényforrások világossága, illetve sötétítése a színpadon, a proszcéniumfalon, az ügyelôpult felett elhelyezett dobogón történt. A gáz szabályozása 20 szeleppel
történt, ezekre gumitömlôvel csatlakozott a
13 db szuffita, 4 pedig a mozgatható díszletek megvilágítására szolgáló gázlámpákat

táplálta, melyek a színpad oldalfalán voltak
elhelyezve. A nézôtéri világításhoz 2 szelep
volt a nagycsillár, egy pedig a nézôtéri mellvéden elhelyezett 12 db, egyenként háromlángú világítás táplálására.
A gázszelepek mindegyike fogaskerékkel
volt ellátva, melyet forgattyúval lehetett a kívánt helyzetbe hozni. A szelep zárócsapjának
mozgatásával be lehetett állítani a gázáramlás mennyiségét. A zárószelepet teljesen le is
lehetett zárni, ilyenkor a világítás megszûnt.
De hogy a szelepet emberi beavatkozás nélkül is üzemeltetni lehessen, minden szelep
megkerülô vezetékkel volt ellátva, valamint
külön zárószeleppel. E szelep zárásával le lehetett fojtani a gázáramlást oly módon,
hogy az egyes gázlángok csak kevéssé, és akkor is kék lánggal égtek, anélkül hogy teljesen kialudtak volna. A szelepek fogaskerekeit
három nagyobb fogaskerékkel 3 csoportba
lehetett összekapcsolni oly módon, hogy
minden gázszuffita vagy állványos lámpa
egyesével vagy egyszerre lett világos vagy
sötétedett el. Ez a megoldás annak idején
nagy találmányként szerepelt, és ezzel lehetett a színpadot világosabbra vagy sötétebbre megvilágítani, valamint a színes zselatinhengerekkel esti vörös vagy holdkék hangulatot lehetett teremteni. A világítási gázszuffiták elôtt a 15 m hosszú, színes zselatinhengereket a színpadról lehetett mûködtetni,
mert minden szuffitáról két lánc lógott le,
mellyel a színszûrô hengert forgatni lehetett.
Ezért minden világítási szuffitához külön kezelôre volt szükség.
Egyébként a színezett világítást még bengáli tûzzel lehetett fokozni, ami azonban nagyon tûzveszélyes volt. Csak szigorú fegyelemmel és nagy lelkiismerettel lehetett megóvni az Operaházat a tûzkártól. Ha például
bengáli tüzet kellett használni, akkor azt csak
tapasztalt világosító gyújthatta meg, de akkor is csak a kijelölt színházi tûzoltó és vizesvödrök jelenlétében. Ilyen kívánságok esetén
mindig a tûzoltóparancsnoktól kellett engedélyt kérni.
Meg kell említeni, hogy mikor a villamosság világszerte fejlôdésbe lendült, és a kereskedelem már dinamógépeket tudott szállítani, akkor az eddig használt gázvilágítást
megerôsítették szenes ívlámpákkal is. Az ívlámpák révén igen szép átmenetet lehetett
létrehozni egyik színrôl a másikra. Ezek az ívlámpás, úgynevezett kísérô fejgépek optikájukkal lehetôvé tették, hogy egy fej vagy
egész személy megjelenését kihangsúlyozzák. Már a közönség elé lehetett varázsolni a
szivárványt, a napot és a holdat.
A hatóság által elôírt vészvilágítás eleinte
olajlámpákkal történt, ezeket késôbb tetsze- ➤
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➤ tôs lámpásokkal pótolták, melyek sztearin-

gyertyákkal voltak felszerelve. Az Operaház
épületében annak idején 95 db vészlámpát
üzemeltettek. Egy-egy gyertya 5 órán át éghetett. Ha a mûsor hosszabb operát játszott
(pl. Nürnbergi mesterdalnokokat), akkor
közben gyertyacserét kellett végezni. Rövidebb zenemûvek esetében gyertyacsonkok
maradtak vissza. Ezeket azután a kézi gyertyalámpákban használták fel a világosítók
vagy a házban 24 órán át, tehát állandóan
szolgálatot végzô, de egyébként hivatásos
házi tûzoltók kapták szolgálati lámpáikba.
Annak idején még nem voltak szárazelemû
kézi villanylámpák. De nappal, így a takarítási munkálatokhoz is kellett a gyertyás kézilámpa.
Minden elôadás végén, a színpadon öszszegyûlt a mûszaki személyzet, a szolgálatos
tûzoltóság és rendôrség, ekkor zárták el az
összes színházi gázvilágítási lámpákat, csak a
színpadon maradt égve két nagy, álló gyertyatartó. Ekkor – a minden gázszolgáltatástól
lezárt állapotban lévô épületben – került sor
a házi körjáratra, mely a pincétôl a padlásig
mindent felölelt. Ennek célja az ellenôrzés
volt, nem maradt-e égve valamelyik lámpa?
Ezen az ôrjáraton részt kellett vennie a bent
lakó hivatásos tûzoltónak, a felelôs színházi
világosítóknak, és annak idején az Operaház
mûszaki vezetôjének is. Csak az ôrjárat végén
léptek le a színpadon várakozó tûzoltók és világosítók, amikor az ôrjárat vezetôje ezt elrendelte.
Ilyenkor az épületbôl már mindenki eltávozott, csak az állandó szolgálatot tartó tûzoltók és a házfelügyelô maradt az épületben
Az ilyen záróvizsgálat néha egy óránál többet vett igénybe. Ezenkívül az éjszaka folyamán az egyik hivatásos tûzoltónak is meghatározott idôben és sorrendben végig kellett
mennie az épületen. Meg kell jegyezni, hogy
ez a tûzrendészeti ellenôrzô bejárás még késôbb, a villanyvilágítás korában is fennmaradt, mert a teljes árammentesítést is ellenôrizni kellett. Ez akkor is igen hasznosnak bizonyult.
Az Operaház gázvilágítási szerelését a budapesti Zellerin cég végezte, melynek mérnöke, Schulze Henrik volt a helyszín munkák
vezetôje, késôbb az Operaház mûszaki felügyelôje, majd a budapesti Általános Elektrotechnikai Vállalat Rt. (vagyis az egyenáramú
társaság) alapító tagja illetve igazgatója.

A villanyvilágításra való áttérés
1893-ban Budapest Fôváros Tanácsa két társaságnak adott engedélyt, hogy a villanyáram-ellátás céljaira erômûveket létesítsen és
a fejlesztett áramot a fogyasztóknak eladhas-
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sa. A két társaság a következô volt: Magyar
Villamossági Rt. váltakozó áramot szolgáltatott 100 V szekunder feszültséggel, 42 periódussal; a másik társaság a Budapesti Villamossági Rt. egyenáramot szolgáltatott 110 V
feszültséggel. Mindkét társaság 1983 szeptemberében kezdte meg az áramszolgáltatást.
Az Operaház már régen érezte, hogy a
gázvilágítás nem felel meg az akkori követelményeknek. Így a színház igazgatósága úgy
döntött, hogy tárgyalásokat kezd, és bevezetteti a villanyáramot az Operaházba. Az
elôzôekben említett két társaság egymással
versenybe került. De az Operaháznak nem
volt elegendô pénze. Becslések szerint az
elektromos felszerelés akkori forintban kb.
100 000 Ft lett volna. Mindkét társaság hajlandó volt, hogy vállalja a szerelési költségeket, és mindkét társaság azonos feltételeket
vállalt, azonos bruttó áramegységárakon. Ez
akkor HWó-ként 6-8 akkori krajcárt tett ki.
Mivel az Operaház e feltétel mellett megtalálta a számítását, csak abban kellett döntés,
hogy melyik társaságot bízzák meg a szerelési, illetve áramszolgáltatási munkákra.
A váltakozó áramnál egyszerûbb a szerelés, sok volt a színpadon a vasszerkezet, az
esetleges földelés ára nem volt túl nagy,
szemben az egyenárammal. A váltakozó áramú társaságnak két, egymástól független városi kábel hálózata volt, az egyik kiesésénél
fennállt a lehetôség az egyik hálózatról a másikra történô átkapcsolásra.
Az egyenáramú társaság a színházak áramellátására azért volt elônyös, mert akkumulátorok révén gyakorlatilag lehetetlen az áramkiesés;
az egyenáramú társaság hajlandó volt Kazinczy utcai állomásáról az áramot közvetlenül az Operaházba bevezetni, ezáltal közvetlen áramot kaphatott az akkumulátorteleprôl
illetve a fôkapcsolótábláról.
Így az Operaház igazgatósága az egyenáramú társaság javára döntött, és feladta a
megrendelést. De megfeledkezett arról,
hogy más hibák miatt is elôállhat áramkimaradás. Ez az eset már az elsô évben elôfordult, amikor kábelhiba miatt 25 percig kiesett az áramszolgáltatás az Operaházban, és
a kötbérszámításnál kiderült, hogy az egész
ország sem tudta volna kifizetni a kötbért.
Ezért az elsô áramszünet esetében a Törvényszék úgy döntött, hogy ezt nem kell komolyan venni, és ezért a kötbért ily címen
megszüntette. Késôbb már nem is volt áramkiesés. Sôt, ki kell hangsúlyozni, hogy
1944/45-ben, a város körülzárásakor és a háborús viszonyok között kb. 400 ember élt a
színház óvóhelynek is kitûnô pincéjében, és

sohasem szakadt meg az akkutelep szolgáltatta áram. (A hidraulikai gépezet érdekében
Ybl a pincék alatt kutakat fúratott, hogy mindig legyen a berendezéshez elegendô víz.
Ezt a kutat nagyon régen használták, de az
ostrom alatt kitisztították és villanyszivattyúról gondoskodtak. Így kapott az Operaház
óvóhelyein állandóan villanyvilágítást és ivóés haszonvizet is.)
Vállalták, hogy a tápvezetéket az alállomáson nem fogják szabályozócellákkal ellátni,
ezáltal nagyobb vagy kisebb áramkivételnél
az operai feszültség állandó marad. Vállalta
az egyenáramú társaság azt is, hogy az Operaházban az ellenôrzés érdekében regisztráló
feszültségmérôket szereljenek. Az esetben,
ha a feszültség 3%-kal eltérne a névlegestôl,
akkor a társaság kötbért fizet.
Amikor a váltakozó áramú társulat errôl az
ajánlatról hallott, ô is vállalta a versenyben
lévô egyenáramú társasággal szemben azt,
hogy külön közvetlen kábelcsatlakozást szerel fel.
Mivel az Operaház e helyzetben tájékozatlan volt, ezért az egyenáramú társaság kijátszotta ütôkártyáját, és vállalta azt, hogy
áramkimaradás esetében az elsô 5 percnél
100 akkori forintot fizet. Részletes táblázatot
is adott, amely a percek növekedésével a fizetendô kötbért tartalmazta. A táblázat teljesen lehetetlenné vált, hosszabb áramkimaradás esetén már 1 638 400 Ft-ot kellett volna
fizetniük.
A választás tehát az egyenáramra esett.
A színház igazgatósága a szerelési munkák
kivitele és minôsége tekintetében igen nagy
követelményeket támasztott az újabb felismerések és tapasztalatok alapján. Ezenkívül
a szerelési munkáknak nem volt szabad a
színházüzemet megzavarnia. A színpad és a
nézôtér szerelésére csak a két hónapos nyári
szünet állhatott rendelkezésre. A többi helyiség szerelését a színházi üzem alatt végezték
el. Az egyenáramú társaság a tervezéssel és
a kivitelezéssel a nürnbergi Schuckert and
Co. céget azzal bízta meg, hogy Max
Hochstrate nevû mûszaki vezetôemberét
küldje Pestre. Hochstrate már különleges tapasztalatokat szerzett a színházi világítás terén, mert ô addig az aacheni, elberfeldi,
nürnbergi és müncheni színházakat szerelte
már fel. Még hazánkban is erre az évre két
másik színház várt felszerelésre: a Vígszínház
és a pécsi Nemzeti Színház. Ez okból kifolyólag Hochstrate az Operai világítási felügyelôvel együtt tanulmányútra indult Bayreuthba,
hogy megismerjék a színház legkorszerûbb
megoldásait. A mi Operaházunk színpada és
nézôtere 1895. június 20-tól került szerelésre, és az év augusztus 20-án már be lehetett

Érdekes megemlíteni, hogy az elsô elektrifikálás után a következô terhelések voltak elérhetôk: (a kábelkeresztmetszetek, az áramszámlálók, a biztosítékok stb. a következô

terheléseket engedtek meg 110 V-nál, 2400
A össz. áramerôsségnél)
a színpadra jutott
a nézôtérre
a színpadot körülvevô elôterek
és mellékhelyiségekre
összesen

1100 A
272 A
1000 A
2372 A

Az áramerôsségek azért nôttek meg ennyire, mert az akkori, gyenge fényhasznosítású
szénszálas izzólámpák gyertyafényenként 3,5
W-ot fogyasztottak, teljesítményük általában
110 W volt. A színpadon használt ívlámpák
közül a két nagy típus egyenként 50 A-es, a
14 kisebb egyenként 20 A-es csatlakozást
igényelt.

Az ellenállásos fényszabályozóban a fényvetôk számára izzólámpás ellenállások voltak.
Az összes fényszóró szén- vagy kézi szabályozóval is el volt látva, ami elônyösnek bizonyult tûzvédelmi és üzemtechnikai szempontból. Az izzólámpás ellenállások részben
a színpad, az ún. elsô utca alatt, részben kétoldalt a színpadi folyosón voltak elhelyezve.
Noha nagy elônyt jelentett az Operaháznak
a gázvilágításról a villanyra való átállás, mind
a technikai fejlôdés, mind az igényes közönség további fejlesztéseket követelt, elsôsorban a színpadi látvány igény miatt, ami egyben a díszletek és a színpadvilágítás igényességét is jelenti.
Ebbôl a felismerésbôl kiindulva az Operaház igazgatósága 1912-ben további kor- ➤

Az illusztrációk Terence Rees: Theatre Lighting in the Age of Gas címû könyvébôl valók

mutatni az elektromos világítást a sajtó képviselôinek.
A színpad világítását három színrendszerben – piros, kék, fehér – szerelték. A színpadon 13 világítási szuffitát létesítettek, a hátsó
színpadra ebbôl 4 került. Természetesen a
szuffiták leereszthetôk voltak és a fényvetô
részt védôráccsal látták el. A szuffiták foglalatait sárgarézbôl öntötték és az Edison-foglalatokat ebbe vágták. Az áramvezetôk csupasz
vörösrézbôl készültek, és ezeket 8 cm vastag
négyszögletes deszkába gyalulták, és ugyancsak deszkával burkolták. Ez a faszigetelés az
egyenáramú hálózatoknál akkor igen jól bevált, üzemzavar nem volt. Ezek a szuffiták
1912-ig voltak üzemben. Érdekes megjegyezni, hogy abban az idôben a tûzrendészeti hatóság még nem engedélyezte a gumiszigeteléseket, hanem csak a csupasz vörösréz kábelek kétrétegû zsírpapírburkolatát, melyeket
azután azbesztzsinórokkal kötöttek körül.
A függôlegesen mozgatható szuffiták
áramvezetékei igen flexibilis rézerekbôl készültek, olajpapírral burkolva, majd kétszeres
paragumival körültekercselve és szigetelômasszába áztatva. Ezt követôen erôs pamutfonallal fonták be és szigetelômasszával ismét átitatták. Az egyes áramvezetô ereket –
6 darabot – egymás mellé fektették, és végül
lóbôrbe varrva kerültek használatba, de úgy
hogy egymással nem érintkezhettek. Így
minden kábel külön bôrtömlôt képezett. Ez a
megoldás annak idején kitûnôen bevált. Persze gondosan kellett arra ügyelni, hogy a
tömlôhosszakat pontosan betartsák, mert
forraszhelyek nem képzôdhettek. A fix szerelésû vezetékeket falba fektették, minden huzalt külön horonyban, melyet azután fafedél
burkolattal láttak el. A faláttöréseknél Bergmann-szigetelôcsövet fektettek. E szereléseknél jól fel lehetett használni a régi gázcsôvezetékeket.
Hasonló gonddal jártak el a fényszabályozó berendezésnél. Itt csak a legfontosabb
adatokat kívánjuk ismertetni. Az akkori fényszabályozó a színpadvilágításra 2 x 19 szabályozókart nyújtott, a nézôtéri világításra pedig 4 szabályozókar volt. A harmadik színpad-világítási színt (szuffiták) csak átkapcsolással lehetett használni. Mai szemmel olvasva, ezzel a szabályozóval nagy szcenikai hatásokat nem lehetett elérni.
A színpadpadlóban 24 padlódugaszoló
volt elhelyezve speciális célokra, és 40 dugaszoló a hatásvilágítás céljaira.

Elektromos szuffita- és oldalvilágítás a Párizsi Operában. A gázégôket cserélték le izzólámpákra. 1887.
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Az Operaház 1906-ban beépített Siemens gyártmányú „modulátora” a színpadvilágítás feszültségszabályozására (Borsa–Tolnay: Az ismeretlen Operaház címû könyvébôl, 1984)

➤ szerûsítésre adott megbízást, egyben az épü-

let bizonyos átépítésére és általában a felújítására. Az átalakítások megtervezésére Medgyaszay István építész kapott megbízást. Az
Operaház indítványára ismét Hochstrate Miksa urat hívták meg, mint a színház régi ismerôsét és idôközben a Holitscher Zsigmond és
társa cég társtulajdonosát. Az elektromos tervezést Morlin Amadé MÁV-fômérnök végezte, aki a Vallás- és Közoktatási Minisztérium
megbízása alapján végezte az elektromos
tervezést és a kiviteli munkák ellenôrzését.
Párizsi tanulmányútja alatt sokat foglalkozott
a színházak szcenikai kérdéseivel. A színház
Hochstrate urat bízta meg mint kivitelezôt az
elektromos színpadvilágítás és az általános
világítástechnikai munkák elvégzésével.
1925-ben Morlin Amadé az Operaház titkára,
majd mintegy két évtizedig terjedô korszak
alatt fôtitkára volt.
E cikknek nem feladata az építészeti átalakítások ismertetése, e helyen elsôsorban a
színpadvilágítás terén végzett újításokat vázoljuk. Legfontosabb újdonság volt a színpadot hátul bezáró, felhúzható festett vászon
horizontfüggöny felszerelése. Újdonság volt
továbbá, hogy az ún. elsô világítási szuffita
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helyett szintén függôlegesen mozgatható világítási hidat szereltek fel, elsôsorban izzólámpás berendezésekkel, a különbözô felhasználások számára. Így irányítható fényszórókat, az ún. fejgépeket helyeztek rajta el
a szereplôk kihangsúlyozására, sokrétû színjátszó feladatok ellátására. Minden fényvetô
irányítható volt, és a hídon lévô szolgálatot
teljesítô személyzet kezelte ezeket. Az új horizont-háttérfelület külön ún. horizontvilágítást kapott, optikai felhôvetítô gépekkel. Az
eddigi fa kapcsolótáblákat márványlapokkal
helyettesítették, az olvadóbiztosítók hatásterülete 20 A-ig terjedt. Az összes dugaszolót
újakra és korszerûekre cserélték ki.
A fényszabályozót és a színpadi villanyhálózatot négyszínû rendszerre képezték ki: fehér, piros, sárga és holdfény kékre.
Nagy újítást jelentett az elektromos vészvilágítás. Eddig az idôpontig a tûzrendészeti
hatóság csak azt engedélyezte, hogy a vészvilágítást gyertya- vagy olajvilágítás szolgáltassa. A rendelkezést megváltoztatni kívánó
tárgyaláson a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium is képviseltette magát, és bizonyítani kellett, hogy a haladottabb németországi színházak között már vannak olyanok, me-

lyekben a vészvilágítást villanyenergia szolgáltatja. Ezeknél az volt az elôírás, hogy minden vészlámpán két, egyenként 3 W-os és 4
V-os izzólámpa volt. Az ehhez tartozó akkumulátorok a falsíkba voltak lemezzel zárhatóan besüllyesztve. Egy akkumulátorra 40 lámpát lehetett sorba kapcsolni. A telepeket
szükség esetén akár naponta fel lehetett tölteni. Ezek bizonyultak a legbiztonságosabbnak. Ezt a megoldást a tûzrendészet el is fogadta, sôt ezt írta elô minden budapesti színháznál. Vagyis az Operaház után következett
az akkori Magyar Színház, a Királyszínház és
a Népszínház (mely azután a Nemzeti Színház lett a Blaha Lujza téren). Ezeknél már
olyan vészlámpát szereltek fel, melybe egy
110 V-os és 2 db 4 V-os izzólámpa volt szerelve, magában a lámpaházban fémlemez
burkolatban volt a kisméretû akkumulátor.
Az elôadás alatt az e házon kívüli 110 V-os
lámpa állandóan világított és folyamatosan
töltötték a telepet. Esetleges áramkiesésnél
(az általános színházi hálózatban) a mágnestekercs átkapcsolt a 2 db 4 V-os izzólámpácskára. Ezek a vészlámpák azért voltak igen
kedveltek, mert nem igényeltek külön tápvezetéket. Viszont hátránya abban mutatko-

zott, hogy az akkumulátorok az állandó töltés révén rövid idô alatt tönkrementek, és így
az üzembiztonság csökkent. Felesleges kezelési költségek is felmerültek.
Új megoldás volt, amikor az akkori Jardin
de Hiver elnevezésû mulatóban (a késôbbi
Radius moziban) eltávolították az egyedi akkumulátorokat, és az összes vészlámpát a váltakozó áramú hálózatra kapcsolták, áramkimaradás esetén központi akkuteleprôl táplálhatóan.
Az Operaházban még kétszer változtatták
meg a vészvilágítást, így a pincében két helyhez kötött akkutelepet létesítettek, melyek
elôadás alatt állandóan a vészvilágítást táplálták, hogy ezzel is elkerülhessék a naponkénti sok kis akku töltését. A színházi hálózat
továbbra is az egyenáramú hálózatra volt
kapcsolva. Késôbb a vészlámpákat is a háló-

zatról táplálták, és csak annak kiesésénél kapcsolódott önmûködôen át a vészvilágítási hálózat a színházban lévô 110 V-os akkutelepre, így az üzemeltetésre állandóan kétféle
egyenáram állt rendelkezésre. A színházban
lévô akkutelep az akkori felfogás szerint a
legbiztonságosabbnak volt tekinthetô.
Az Operaházban a 110 V-os egyenáramú
energiaellátás egészen 1965-ig mûködött.
E cikk színháztechnika-történelmi célja az
volt, hogy ismertesse a korszakváltásként
feltûnô és hallatlan fejlôdést jelentô, ma már
alig érzékelhetô haladást, melyet a gázvilágításról a villanyvilágításra való áttérés jelentett. Az áttérés hatása nemcsak szcenikai és
világításmûvészeti téren, hanem tûzvédelmi
megfontolásokból is jelentôs elôrelépést jelentett.
A jelen cikk szerzôje az 1926. évtô1 1948.

A nézôtéri nagycsillár ma (Bérczi Lóránt felvétele Az Operaház címû könyvbôl, 1987)

évig volt az állami színházak mûszaki fônöke.
E 22 év alatt sokszor mutatkoztak megtorpanások, mert elôdeink lelkiismeretes munkájuk
mellett az operai mûfajt állandóan gazdagító
tapasztalataikat nem tették közzé. Magukba
rejtették gondjaikat, eredményeiket. Nem
maradtak feljegyzések, hogy miként tudták
nehézségeiket leküzdeni, mit tudtak és mit lehetett a mûvészet és a mûszak elengedhetetlen együttmûködése érdekében elvégezni.
E helyen azonban szeretnénk megemlíteni
azokat a mûszaki vezetôket, akik a legelsô
garnitúrát képezték 100 évvel ezelôtt:
Szilágyi Lajos (1884. X. 1.–1899. II. 28.),
min. mérnök, az építkezés alatt mûszaki ellenôr, késôbb az Operaház elsô gazdasági fônöke;
Keller Ottó (1884. X. 1.–1911. VII. 31.), az
Operaház mûszaki felügyelôje, az építkezés
alatt mûszaki ellenôr;
Christophani József (1911. IX. 1.–1926. III.
31.), az elsô mûszaki felügyelô;
Nitsche József (1884. X. 1.–1917. IX. 30.),
világítási felügyelô, aki részt vett az építkezéseken.
A felsorolt három mûszaki vezetô közül e
cikk szerzôje csupán egyikkel tudott személyesen találkozni és pedig 1926-ban, amikor
Szilágyi Lajos az Operaházban meglátogatta
kései utódát. E látogatással hallatlan örömet
okozott a szerzônek, aki ezt nagy megtisztelésként értékelte. Sajnos több összejövetel
már nem sikerült. Christophani, az elsô
mûszaki vezetô sajnos már kb. fél éve halott
volt, amikor e cikk írója országos pályázat
alapján a helyébe lépett. Így az elôdtôl sem
lehetett tanulni.
Az egyetlen – a régmúltra utaló személy –
a cikkben említett Max Hochstrate volt. Vele
már, mint az akkori Holitscher villanyszerelési cég társtulajdonosával, a cikk írója már tudott kapcsolatot tartani. Hiszen az Operaháznak is a villanyszerelési cégekkel, amelyek
a karbantartást végezték, fennálltak a hivatali kapcsolatai. Az évek folyamán sok szó esett
a villamosság elôretörésérôl, de különösen a
gázvilágításról való átállásról. E megbeszélésen sikerült Hochstrate urat rábeszélni, hogyemlékezetbôl és feljegyzéseibôl írja le e munkákban való részvételét, az áttérés adatait,
melyet e cikk keretében lehetôség nyílt közölni. Ennek eredményeképpen igen sok
részlet tisztázható e 23 gépelt oldalon készített és e cikk írójának hagyatékában lévô
anyagból. Köszönettel tartozunk a rég elhunytnak, aki értékes technikatörténelmi
emléket hagyott hátra.
Tolnay Pál
(Színháztechnikai Fórum, 1984. június,
11. évfolyam 2. szám, 27–30. o.)
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