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Már öt éve annak, hogy néhány lelkes színházat szeretô és „csi-
náló” kollégával megalakítottuk a Magyar SzínházTechnikai Szö-
vetséget. Érdemes felidézni a megalakuláskor – 2004. június 14.
– kitûzött céljainkat: 
„Az 1989-ben bekövetkezett politikai és gazdasági rendszerváltás

következtében átértékelôdtek a feladatok, és új szervezeti, mûködé-
si formák váltak szükségessé a kulturális és a színházi területen is.
A színházi mûszaki dolgozók helyzete megváltozott, és elôtérbe ke-
rült az érdekképviseletük. Hazánk az elmúlt év során az Európai
Unió tagja lett. Ezért úgy gondoltuk, hogy – a színházak, mûvelôdé-
si intézmények érdekében – egy nagyobb lehetôséget biztosító, ön-
állóan mûködô SzínházTechnikai Szövetséget hozunk létre.
– Terveink szerint szolgáltatásaink hathatósan fogják segíteni a

színházban dolgozó sokféle szakember munkáját: 
– Színvonalas, sok információt, megvalósult elôadást, technikai

megoldást bemutató, negyedévente megjelenô SZÍNPAD címû szak-
folyóirat, amely a szövetség tagjai számára ingyenes.
– Internetes honlap, olyan véleménycserélô (chat) fórumokkal,

melyeken a közös érdeklôdésû szakemberek kommunikálhatnak
egymással.
– Minden páros évben megrendezendô SceniTech Színháztechni-

kai Találkozó és Kiállítás. A rendezvény elsôdleges célja a technikai
újdonságok bemutatása és elterjesztése. 
– Minden páratlan évben Színháztechnikai Fórum szervezése,

amely a szakemberek kötetlen találkozására és az aktuális problé-
mák megbeszélésére nyújt lehetôséget.
– A színházi szakterületeken dolgozó emberek oktatására, to-

vábbképzésére a szövetség költségtérítéses tanfolyamokat indít. 
– Kapcsolattartás külföldi szakmai szervezetekkel, az új szabvá-

nyok bevezetése, jelölési rendszerek egységesítése, munkabiztonsági
elôírások korszerûsítése stb. céljából. Az EU-csatlakozás során felme-
rülô mûszaki és gazdasági kérdések harmonizációja, a hazai adap-
tációk elôkészítése.”

A fentiek alapján nézzük, mit végeztünk el az elmúlt öt évben:
– a SZÍNPAD folyóiratunk évente 4 alkalommal rendszeresen

megjelenik; 

– msztsz.hu internetes honlapunk egyre bôvülô szolgáltatásai-
val informál; 

– SceniTech rendezvényeinket 2004-ben Miskolcon, 2006-ban
Békéscsabán, 2008-ban Gyôrben sikeresen megtartottuk;

– Színháztechnikai Fórum az idén már harmadik alkalommal
lesz Siófokon;

– az MSZTSZ által szervezett OKJ és egyéb továbbképzô tanfo-
lyamainkon közel 200 fô színházmûszaki szakember képzését, to-
vábbképzését tettük lehetôvé;

– az európai „színpadi-gépek létesítése” címû szabványterveze-
tet véleményeztük, jelenleg a Magyar Szabványügyi Társasággal
ennek honosításán és az OKM-mel közösen a Színházi Biztonsági
Szabályzat korszerûsítésén dolgozunk.

Azt mondhatnánk, hogy sikerült a kitûzött célokat megvalósí-
tanunk, de tudjuk, még rengeteg a tennivaló, mert például az ér-
dekképviselet terén érdemben nem sokat tudtunk elérni. El-
mondhatjuk azonban, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um, az Országos Munkavédelmi Fôfelügyelôség, Mûvész Szak-
szervezet, a Színház és Filmmûvészeti Egyetem, Magyar Színházi
Társaság stb. ismernek és partnerként kezelnek, segítségünket ké-
rik egyes szakmába vágó kérdésekben. 

Szövetségünk jelenleg is tevékenyen dolgozik a készölô új
FEOR-besorolás színházszakmai kiegészítésén, az új OKJ kiegészí-
tésén (a kimaradt szakmák visszahelyezése), a színházi mûszakiak
munkaköreinek és a betöltésükhöz szükséges képesítési feltételek
meghatározásán.

A megnövekedett feladatok elvégzéséhez ma már titkárságot
tartunk fenn, ahol a kisebb létszámú tanfolyamainkat is lebonyo-
líthatjuk. A szövetség az öt év alatt – önerôbôl – sikeresen gazdál-
kodott. Itt is köszönetet mondunk ezért pártoló, támogató tagja-
inknak. Az egyre növekvô költségeink kigazdálkodásához azon-
ban segítségre szorulunk. 

További célunk – az eddigi eredményeink alapján – bôvíteni te-
vékenységünket, tagjaink számát és hasznos szolgáltatásainkat.
Ehhez kérjük a színházak, az ott dolgozó mûszaki kollégák és a
szakcégek további segítségét.
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Kiss István, elnök
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Az eseményt rendezô Magyar Hanglemezki-
adók Szövetsége évrôl évre egyre színvonala-
sabb, érdekesebb névsort vonultat fel az ese-
ményen, melyen egyaránt láthattunk nép-
szerû, közismert, minôségi popzenei elôadó-
kat, modern és nemzetközi szinten is helytál-
ló fiatal rockbandákat, valamint egészen cso-
dálatos világzenei elôadókat is. A produkció
szervezôje és bonyolítója már negyedik esz-
tendeje a Tom-Tom Hangstúdió, hozzájuk
számos kiváló szakember csatlakozott a kö-
zös munka során.

A helyszín
Az eseménynek már visszatérôen a Millenáris
Teátrum ad otthont, ez az a hely, amely
adottságaival a legjobb lehetôségeket nyújt-
ja a gála megrendezéséhez.

Mint ismeretes, a közelmúltban bôvült te-
levíziós stúdiója, mely élô közvetítésekre is ki-
válóan alkalmas. A meglévô, jórészt analóg
lámpapark, illetve annak installációs lehetô-
ségei rugalmasan szolgálták a fôvilágosító el-
képzeléseit. Az elrendezésében választható,
automatizált nézôtér zárt állapotában a be-
építésnek adott kellô helyet, a stúdiótér át-
adásakor kinyílva emelkedô széksoraival a
színpadokra kényelmesen rálátó szakmai kö-
zönségnek szolgált kényelmére. Az épület-
ben szellôs elôtér, kellô számú öltözô és ki-
szolgálóhelyiség is található. Az energiaellá-
tás biztonságosan megoldott, még a késôb-
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RENDEZVÉNYTECHNIKA

2009. február 11-én este tartották Ma-
gyarország legrangosabb popzenei ese-
ményét, a Fonogram – Magyar Zenei Díj
Gálaestet. A Millenáris Teátrum színpa-
dán tizenegy nagyszerû elôadót láthat-
tunk élôben fellépni, akik kiváló pro-
dukciókat mutattak be nemcsak a hely-
színre meghívott több száz szakmai
résztvevô, de a televízió képernyôje
elôtt ülô nézôk százezrei számára is.

Fonogram
díjátadó gála

A Digidesign keverô a stúdiótérben
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biekben sorolt, igen jelentôs mennyiségû
eszközparkot is stabilan táplálta meg.

Minden mûszaki adottság mellett külön ki-
emelendô, hogy országos szinten is kiváló,
naprakész tudással rendelkezô és készséges
szakembergárda dolgozik az intézményben.

A Fonogram-díj odaítélésénél a zenei elô -
adók egész éves tevékenysége és lemezela-
dási adatai számítanak, így a zsûri csak az új
esztendô elsô heteiben dönthet a nyertesek-
rôl, a MAHASZ pedig a programban fellépô
produkciókról. Így általában alig egy hónap
marad a program szakmai és mûszaki elôké-
szítésére, ezért tartunk ez idô alatt öt-hat al-
kalommal alapos, tervezô stábértekezleteket.

Az elsô nap
Az összességében négynapos munka a be-
építéssel kezdôdött, a riggelô motorok és az
erre az alkalomra egyedien tervezett és fel-
szerelt alumínium hídelemek telepítésével.
(24 db CM Lodestar 1 tonnás húzómotor +
vezérlés, 120 folyóméter Litec alumínium
hídrendszer és 12 db Litec negyed körív.)

A gála programja a teátrumban meglévô
hagyományos és az ahhoz illesztett, négy
esztendeje tervezett gömb alakú színpadon
zajlott. Ez utóbbi, közel egytonnás szerkeze-
tet és a mögé képzelt plexi és LED-fal-tartó

díszletelemet 12 díszletépítô állította össze, a
már telepített emelôk és motorok nyújtotta
segítséggel és biztonsággal. A díszlet továb-
bi elemei az összekötô és a kifutó, amelyek a
kerek színpaddal együtt világító LED-es, fé-
nyes plexiborítást kaptak. 

A második nap
A díszletépítést a második napon a külsô
szolgáltatóktól bérelt hang- és fényeszköz-
park telepítése követte.

A stúdiótér és színpadi monitorrendszer
hangosítási eszközei az alábbiak voltak:
12 db Kudo L-Acoustic Line array + amp + rigg 
4 db dv dosc + rigg 
6 db SB218 Sub L- Acoustic +amp
16db HQ115XT L- Acoustic Monitor +amp

A Kudo hangrendszer elônyös tulajdonsá-
ga ez esetben is megmutatkozott: a lesugár-
zási tartománya variálható. Egyazon riggelt
oszlopon belül az egyes dobozokat különbö-
zô vízszintes lesugárzási szögekkel állíthattuk
be az adott helyszín geometriájának, széles-
ségének, lecsengési paramétereinek megfe-
lelôen. Ezzel az extrém flexibilitással tudtuk a
rendezôi bal oldalon a díszlet – akusztikailag
befolyásoló – lencseszerû felületét egy-
szerûen kikerülni, az arról jobbra zavaró visz-
szaverôdéseket kiküszöbölni.
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A Fonogram díjátadó technikai
szolgáltatói voltak:

Produkció, adáshang:
Tom-Tom Hangstúdió Kft.
Hangtechnika:
GEM Rendezvénytechnikai Kft.
Fénytechnika:
A-Logic Stage System Zrt., Light Express Kft.
Kiegészítô kameratechnika: Á Bt.
Vetítés és látványtechnika: Visualpower Kft.
Díszlet: Fip Bt., Dekor’99 Kft.
Backline: Artistatement Kft.
Biztonság: Valton Security Kft.
Hostess szolgáltatás: Védelem Holding Kft.

A két színpad: elôtérben a gömb az ívelt LED falas háttérrel, hátul a fôszínpad, LED ráccsal. A színpadi háttér alsó részére két méter magasságban nagyfelbontású LED fal került.

➤
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Külön említést érdemel a gálán használt
három darab Digidesign D-Show Profile digi-
tális hangkeverô. A mûsorban tizenegy zene-
kar lépett fel, kivétel nélkül élô programmal.
A produkciók, a díjátadások néhány perce
alatt cserélôdtek a színpadon, a televíziós
adás miatt semmilyen lehallgatással járó átál-
lási korrekcióra nem volt lehetôség. A szerve-
zés során az elôre bekért és feldolgozott szín-
padi ridereket idejében továbbítottuk a bérbe
adó cég munkatársainak, akik a stúdiótérben,
a monitorállásban és az adáshangstúdióban
elhelyezett pultokra nagy alapossággal, idô-
ben felprogramozhatták a csatornakiosztást.
A próbák során a pultok hangmérnökei és a
vendég hangászkollégák minden beállítást el-
menthettek, és – a pult osztható kezelôfelüle-
te miatt – a konferálás idején praktikusan és
gyorsan hívhatták elô azokat. A keverôket egy
hozzájuk rendszeresített, 152 méteres coaxiá-
lis, BNC csatlakozású kábellel kötöttük össze,
amely 2x48 csatorna kétirányú jeltovábbítá-
sát tette lehetôvé, kiemelkedôen jó jel-zaj vi-
szonnyal, minden elektromos zajt kiküszöböl-
ve. Az adás számára a színpadokról érkezô je-
leken kívül az átkötô szpotok és a jelölt klipek
hangsávjait is fel kellett dolgozni, ebben a te-
átrumban meglévô SONY DMX R100-as digi-
tális keverôpult kapott további szerepet.

A gördülékeny bonyolítás alapfeltétele volt
az idén is korrekt színpadi backline eszköz-
rendszer és a már hagyományosan gyors, de
mégis alapos színpadi stáb munkája. 

Még a második napon beüzemeltük a vilá-
gítási és vetítési eszközöket is. Gyakorlatilag a
teljes, állandóra telepített lámpaparkot hasz-
náltuk, 120 db fresnelt,16 DeSisti derítôt, 35
db zoom ETC-t, 25 ETC Par-t, 46 Altman jel-
legû LED-es RGB színváltót, 8 db 2 kW os
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Adáskész színpad backline-nal. A képen jól láthatók a LED rács igazi elônyei: súroló fénnyel is világítható, saját képe
levegôs animációs hátteret ad, a rajta átvilágító lámpák látványos gégen-fényt nyújtanak.

Kulissza. A LED rács és a mögé szerelt intelligens lámpák

Az elsô nap – Díszletépítés

A mûterem lámpái
és a függesztett
hangrendszer
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fresnelre helyezhetô fóliás színváltót, a ház
16 High end mozgó kengyeles lámpáit, vala-
mint 360 db ETC dimmerrel szabályozott és
196 db fixáramkört. A hagyományos lámpá-
kat és a fóliás színváltókat a stúdió ETC Con-
go Junior típusú fénypultjával használtuk. 

A díszlet számos további világítási eszköz
elhelyezésére adott lehetôséget. A színpadi
háttérül szolgáló LED rács mögé, illetve a
gömbre az alábbi eszközpark került:

• 24 db Martin Mac700 Profile 
• 24 db Martin Mac700 Wash
• 10 db Robe Scan 1200 XT
• 10db 250 W-os forgófejes spotlámpa
• 32 db Robe CMY színváltó
• 12 db Martin Atomic Strob.
A szólistákat, mûsorvezetôket és díjazotta-

kat 3 db Robert Juliat Super Korrigan fejgép
követte, a rendszert MA Lighting grandMA
vezérelte.

A díszlet szerves része volt a színpadok
mögé telepített nagy felbontású aktív LED
fal, és a színpadnál már említett LED rács az
alábbiak felhasználásával:

• 12 m2-es SP7 típusú aktív LED tábla, pe-
rifériával

• 67 m2 Arch LED aktív fal
• 25 m2 VPI 7 Fizikai 7 mm-es beltéri LED

fal
Négy darab 4500 ANSI lumen fényerejû

projektor szolgálta a stúdiótér közönségé-
nek, illetve az elôtérben helyet foglaló ven-
dégek adásképi kiszolgálását. Az elôre a gálá-
hoz tervezett animációkat és bejátszókat egy
Edirol DV 7 non-lineáris vágórendszer vará-
zsolta a fent említett eszközökre, egy Panaso-
nic MX 50 videó keverôpulttal kiegészítve.

A különbözô mûszaki területeken dolgozó

szakembereknek az adás idejére négy, egy-
mástól független, de stratégiai pontokon il-
lesztett kommunikációs és utasító rendszert
állítottunk össze.

A harmadik nap
A harmadik nap a kamerák beépítésével,
szintezésével kezdôdött. A Millenáris Stúdió
videotechnikai kiépítettsége megfelel a jelen-
legi televíziós elvárásoknak: 10 db Philips
LDK100 és LDK 400-as kamera állt rendszer-
be, standard, nagy látószögû és teleobjektív
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optikákkal. A kamerák mozgatásához stabili-
tást és biztonságot nyújtó, Video Plus fejjel
kiegészített Sachtler Studio Pedestalok, vala-
mint Jimmy Jib és URH-Steadycam állt az
operatôrök rendelkezésére. A videovezérlô a
stúdió Philips DD35-2 soros komponens vi-
deokeverôje, a neves referenciákkal rendelke-
zô, klasszikus DD-sorozat egyik frissen újra-
tervezett darabja volt.

E napon tartottuk a kamerapróbával egy-
bekötött hangbeállásokat, a teljes televíziós
stáb részvételével.

Az adás napja
A negyedik nap délelôttjén már teljes mûsza-
ki készenléttel és kreatív látványtartalommal
tartottunk adásmenet szerinti próbát a két ki-
váló mûsorvezetô, Novodomszky Éva és
Gundel Takács Gábor részvételével.

Kora este a közönség és a jelöltek érkezését,
regisztrációját és név szerinti ültetését 18 hos-
tess és 10 fôs biztonsági személyzet segítette.
Az élô adásokhoz szükséges rendezettség és el-
helyezkedési fegyelem érdekében hatszintû
karszalag kiosztással biztosítottuk a teljes stáb

és vendégek mozgását. A versengés eredmé-
nyét csak az adásrendezôk ismerték, így a ne-
kik – közvetlenül az adás elôtt – átadott, tényle-
ges ültetési rend alapján a jelölteket és a nyer-
teseket idôben mutathatták meg a nézôknek.

A száztíz perces élô adás – a közönség visz-
szajelzései, illetve a nézettségi adatok alapján
– az eddigi legsikeresebb díjátadó gála volt.
A közvetítés során elsôként az országban
16:9-es képarányú, HD minôségû zenei élô
adást továbbítottunk a nézôkhöz. 

A zenekarok és elôadók kiváló partnereink
voltak, kivétel nélkül pontosan és felkészül-
ten vettek részt a produkcióban. Csak egy
hasonló terjedelmû írásban tudnám felsorol-
ni a közel háromszáz fôs stáb névsorát, ezért
itt csak a Magyar Televízió honlapjának video -
tárát ajánlom olvasóink figyelmébe, ahol az
egész adás megtekinthetô, végén a hosszú
percekig futó stáblistával.

Ezúton is köszönet minden munkatársam-
nak és résztvevônek, szerencsés vagyok,
hogy már negyedik éve velük dolgozhattam
a Fonogram Díjátadó Gála sikeréért.

Zsidei János „Zsono”
a gála technikai vezetôje
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A Weöres Sándor Színházat a városi köz-
gyûlés egyhangú szavazással alapította 2008-
ban. Igazgatónk, Jordán Tamás a három le-
hetséges átmeneti játszási helybôl az egykori
Helyôrségi Mûvelôdési Otthont (HEMO
1988-ban épült) választotta. A kezdeteknél
még úgy tûnt, hogy a társulat már egy felújí-
tott épületet vehet birtokába még az év vége
elôtt. Az elhúzódó engedélyeztetési eljárások
miatt a kivitelezés csak ez év tavaszára fejezô-
dött volna be, emiatt a nyitó évad néhány
hónapra és két bemutatóra korlátozódott vol-

na. Ezért a színház vezetése úgy döntött,
hogy átalakítás nélkül is beköltözünk, és a fel-
újítás csak idén nyáron kezdôdik el.

Az átvett épület átesett egy minimális
„ráncfelvarráson”, de színháztechnikai érte-
lemben szinte üres volt, mivel a felújítás
megkezdése elôtt minden – még használha-
tó – eszközt elosztottak különféle mûvelôdé-
si szervezetek között. Megmaradt a SZIKI ál-
tal telepített kézi csörlôs díszlethúzó rend-
szer, a függönyök, a 32 szcenikai áramkörös
Konverta fénypult és a hozzá tartozó dimme-
rek, ezért aztán a kezdeti idôszakban a leg -
egyszerûbb feladatokat is bérelt eszközökkel
kellett megoldani.

Az egyértelmû volt, hogy a technika bérlé-
se hosszú távon nem kifizetôdô, ezért inkább
az eszközbeszerzés mellett döntött a színház
vezetése.

Nettó 80 millió forintot használhattunk fel
hang- és fénytechnika-vásárlásra, azzal a
megkötéssel, hogy a beszerzett eszközök
majd a végleges színházépületbe is átvihetôk
legyenek, tehát mobilak, és olyan színvona-
lat képviseljenek, amely 3-4 év múlva is kor-
szerûnek tekinthetô.

Igazgatónkkal többször konzultáltunk el-
képzeléseirôl és a tervezett mûködésrôl, így az
ôsz elejére nagyjából körvonalazódott, hogy
melyek a megoldandó feladatok, azaz milyen
helyszíneken milyen gyakorisággal, mit fo-
gunk csinálni. Jordán Tamás a hagyományos
mûködés mellett nagyon fontosnak tartja,
hogy a színház találkozóhely legyen, egyfajta
agóra. Emiatt szükséges egy olyan mobil tech-
nika, amely a nagy- és a kamaratermen kívüli
alternatív helyszíneken (aula, étterem) tartott
rendezvényeket is ki tudja szolgálni.

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek techniká ja

10

SZÍNHÁZALAPÍTÁS

Minden kezdet nehéz…
A Weöres Sándor Színház hang- és fénytechnikája

A tavaly alapított Weöres Sándor Szín-
ház Szombathelyen az egykori Helyôrségi
Mûvelôdési Otthonban kezdte meg
mûködését. A színház új mûszaki gárdá-
ja – a tervezéstôl a beszerelésig és az
üzembe helyezésig – saját maga építette
ki a korszerû fény- és hangtechnikai
rendszereket.



A tervezést nem teljesen a nulláról kellett
kezdenünk, mert rendelkezésünkre álltak
olyan ajánlatok, amelyek a tervezett, de meg
nem valósult felújításhoz készültek. Kipróbál-
hattuk a gyakorlatban a „Mi az olcsó?” címû
cikkemben leírtakat. Sok megbeszélés és
gondolkodás után sikerült kialakítani egy
közbeszerzéshez használható anyagot,
amely pontosan definiálta a szükséges eszkö-
zöket, azok darabszámát és legfontosabb pa-
ramétereit, minôségét. Ennek köszönhetôen
egyetlen olyan eszköz sem került leszállításra,
amelyet nem fogadtunk szívesen.

A közbeszerzési eljáráson a Lisys Zrt. nyerte
a fény-, a Chromatica Kft. pedig a hang- és
videotechnika szállításának jogát. A korrekt,
segítôkész együttmûködésnek köszönhetôen
idôben megkaptunk minden berendezést,
amelyek segítségével január 16-án megtar-
tottuk „9700” címmel (Szombathely irányító-
száma) elsô premierünket. A közbeszerzési ki-
írás csak az eszközök  szállítására terjedt ki, a
rendszerek mûködéséhez szükséges kábele-
ket, csatlakozókat, tartalék izzókat a színház
saját forrásból vásárolta meg. Az összes kábelt
mi magunk szereltük és telepítettük. 

A világítástechnikai eszközök
A 300 fôs nagyterem esetében a legfonto-
sabb feladat a megfelelô világítási pozíciók
kialakítása volt. A színpadtérben volt járható
világítási híd és torony, két világítási tartó, de
a nézôtéren csak egy-egy oldalfalon elhelye-
zett csôtartó állt rendelkezésre.

Jelentôs építészeti beavatkozás nélkül nem
lehetett sem az oldalfalakat, sem a födémet
terhelni, ezért négy lábon álló hídrendszer ki-
alakítása mellett döntöttünk. A tervezés so-
rán sikerült egy olyan elrendezést találni,
amely minden szempontnak megfelel. Nem
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Dimmer,
direkt egység és
motorvezérlô trió

a nézôtéren

Kilátás a hangpult mögül
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akadályozza a közlekedést, megfelelô világí-
tási pozíciókat biztosít, és hordozza a hang -
falak egy részét is. A terem méreteihez illesz-
kedve, Milos gyártmányú elemekbôl két, a
színpaddal párhuzamos „hidat” állítottunk
össze, amely középen és kétoldalt is kapcso-
lódik egymással. Az összekötések konzolosan
a színpad felé 1,5 méterrel túlnyúlnak, eze-
ken lettek elhelyezve a L, R és center hang -
falak. A két szélsô összekötô elem nem köz-
vetlenül a „lábaknál”, hanem azoktól 2 mé-
terrel beljebb lett elhelyezve, így sikerült a
hangfalaknak közel optimális pozíciót bizto-
sítani. A hídrendszer tartását és mozgatását
4 db Movecat gyártmányú, kettôs fékkel el-
látott, 1 tonnás láncemelô biztosítja. A „dup-
la fékes” emelôk szabványosan tarthatnak
személyek felett is terhet, ezért nem kellett
egyéb, másodlagos biztosítást alkalmazni.
Így az egész szerkezet a szükséges szerelési
munkák elvégzéséhez  pár perc alatt leereszt-
hetô. A hídrendszer mérete (16 m fesztáv) le-
hetôvé tenné akár 40-60 hagyományos ref-
lektor elhelyezését, mi mégsem ezt a megol-
dást választottuk. Az itt elhelyezett 12 Sele-
con Pacific zoom reflektor és 4 db ETC PAR
mellett itt kapott helyet 8 db Vari Lite VL
1000 és 3 db Martin TW 1 halogén izzós ro-
botlámpa is. Bíztunk abban, hogy ezeket a
berendezéseket nem csak effekt célra, ha-
nem az alapvilágítás részeként is használhat-
juk, ezáltal darabonként legalább 3 reflektort
helyettesíthetünk. 

Januártól négy bemutatónk volt a nagyte-
remben, köztük egy klasszikus prózai darab,

a Cseresznyéskert is, ennyi tapasztalat birto-
kában nyugodtan kijelenthetjük, jó döntés
volt a „robotlámpák” beszerzése. Tapasztala-
tunk ezekkel kapcsolatban a következô:

Álló helyzetben mindkét eszköz halk, hang-
juk már 5 m távolságból sem zavarja a nézô-
ket, lassan, mindkét gyártmány zaj nélkül és a
16 bites felbontásnak köszönhetôen nagyon
pontosan mozgatható. A Martin többi funkci-
ója is – fókuszálás, CMY-színkeverés, mecha-
nikus dimmer – halk, ezért bármikor használ-
ható. A gép mindazt jól teljesíti, ami egy fres-
nel lencsés „wash”-tól elvárható, fényereje
pedig a 80 V 1200 W-os fényforrásnak
(3300° Kelvin!) köszönhetôen igazán elsöprô,
erôsebb, mint egy 2,5 kW-os, hagyományos
eszközé. Sajnos a fókusz átfogása nem túl szé-
les, mindössze 19–40 fokos.

A Vari Lite robotlámpába 230 V 1000 W-
os (3200 °K) izzót ajánl a gyár, amivel csak
más, ellipszoid tükrös profil reflektorral meg-
egyezô fényerôt produkál. Ez különösen ma-
ximális zoomállásnál (70 fok) már kicsit ke-
vés. A forgalmazó ígérete szerint várható egy
új izzó ehhez a típushoz. Egyes funkciói kissé
hangosak – a színváltás, zoom, gobóváltás –
ezeket prózai elôadás alatt nem változtatjuk,
csak akkor, ha az általuk keltett zajt lefedi egy
zenei bejátszás. Ez némi korlátot jelent a fel-
használás során. A zaj nagysága természete-
sen viszonylagos, több színházban tapasztal-
tam ennél nagyobb zajszintet, amit a hagyo-
mányos reflektorok vagy görgôs színváltók
„scrollerek” ventilátorai keltettek. Számos tu-
lajdonsága azonban a konkurens gyártmá-

nyok elé helyezi. A hatalmas (19–36–70°)
zoom tartományon kívül nagy elônye az,
hogy szinte fényerôveszteség nélkül lehet „el-
mosni” fénykörét. Emellett a folyamatos
CMY-színkeverés, az öt darab indexálható
gobó és a négy „kés” is remekül használható.

Az elsô általunk készített tervben 12-12 db
robotlámpa szerepelt, de ez nem fért bele a
költségvetésbe, darabszámukat ezért 8 profil
illetve 6 „wash” arányban lecsökkentettük.
Ezért egy-egy fényvetôre az optimálisnál
több feladat hárul, nagyobb darabszámnál
elegendô lenne kevesebb és lassabb „átállás”.

A fényrendszer lelke a Compulite Vector
Blue pult, laptop vészüzemi lehetôséggel ki-
egészítve. Kiválasztása elôtt sokat gondol-
kodtunk azon, hogy milyen rendszerû és
mekkora csatornaszámú pultot válasszunk.
A Compulite fórumban a többi felhasználó
tapasztalatai alapján, és a hosszú távú fel-
használás miatt a régi, már számos helyen
bevált szériák helyett a Vectornak szavaztunk
bizalmat. Döntésünket nem bántuk meg, rö-
vid idô alatt megszerettük ezt a pultot. A rö-
vid idô szó szerint értendô, mivel karácsony
elôtt érkezett meg hozzánk, január elején pe-
dig már a fôpróbahét kezdôdött.

A vészüzem biztosításának érdekében a
pult Ethernet-kimenetét egy switchen ke-
resztül (ehhez kapcsolódik a vészüzemi lap-
top is) kötöttük össze a színpadon elhelye-
zett Ethernet–DMX átalakítóval, amihez két
splitter csatlakozik. Innen indulnak a DMX-
vonalak a teremben elhelyezett végpontok-
hoz. Jelen pillanatban elegendô 2 DMX uni-

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek techniká ja

12

Robot és hagyományos
fényvetôk békés egymás

mellett élése

➤

Fo
tó

k:
 s
zj
i



verzum használata, az elsôn dimmercsator-
nákat, a másodikon eszközöket (robotlám-
pák) definiáltunk. Hamarosan médiaszervert
rendelünk a 3. univerzumhoz. Eddig még
nem volt szükség a vészüzem elôadás közbe-
ni használatára, reméljük, ez így is marad.

A mobilitás érdekében a dimmerek elhelye-
zésében is a megszokottól eltérô megoldást
választottunk. A meglévô 5 kW-os Konverta
dimmereket felújíttattuk, és melléjük telepí-
tettünk egy demultiplexert, a régi keti csatla-
kozókat pedig lecseréltük. Így ismét használ-
hatóvá vált 32 szcenikai, 6 nézôtéri szabály-
zott és 24 direkt áramkör. Ezeket egészítettük
ki 4-4 Logen gyártmányú 6x2300 W-os dim-
merrel. Ez az új fejlesztésû eszköz annyira
halk, hogy a nézôtéren is elhelyezhetô. A gu-
rulós rackbe szerelt dimmerek közül az egyik
a fényhíd bal elsô lába mellett lett elhelyezve,
innen indulnak az áramkörök a „trusson” el-
helyezett reflektorokhoz. Az erôsáramú cso-
portkábeleket Harting csatlakozóval szereltük,
amelyeket a hídon alakítunk át HT aljzatra.

A dimmer rack tetején kapott helyet a né-
zôtéri robotlámpák direkt és a láncemelôk
központi vezérlôegysége. Ezt a színházi ente-
riôrtôl idegen látványt, egy könnyen mozdít-
ható paravánnal takartuk el a nézôk elôl. Ez az
elrendezés – számunkra is meglepô módon –
eddig még nem kapott negatív kritikát sem a
társulattól, sem a közönségtôl. Ez egy funkci-
onális, de nem túl esztétikus rendszer, ami
szerencsére jól szolgálja az elôadásokat, és
ebben az átmeneti helyzetben ez volt a cél.

A másik dimmeregység a jobb oldali világí-
tási toronyban kapott helyet, itt végzôdik a
fénypulttól induló Ethernet-kábel is.

Szükség esetén további mobil szabályzó-
egységekkel is kiegészíthetô a rendszer, de
eddig erre még nem volt szükségünk. Ennek
az a magyarázata, hogy a nézôtéren elhelye-
zett 11 darab robotlámpa nagyon jól használ-
ható, és ez még kiegészül a második világítá-
si tartón elhelyezett 3 db Martin TW1-gyel.
Nem számoltuk ki, hogy mindahhoz, amit ez-
zel a három „washsal” megoldunk, mennyi

hagyományos fényvetôre lenne szükségünk.
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy egy ilyen esz-
köz legalább 5 hagyományosat helyettesít.

A fényvetô parkot egyszerre mutatom be.
A nagyobb teljesítményûeket természetesen
zömében a nagyteremben, a kisebbeket pe-
dig a kamarateremben, illetve a mobil tech-
nikával használjuk.

Profilgépek: 
24 db Selecon Pacific 14–35 1000 W-os zoom
18 db ETC SF Junior 25–50 575 W-os zoom

PC lencsés gépek:
24 db ADB C 103 1200 W-os
24 db Selecon Acclaim PC 650 W-os 

Fresnel lencsés gépek: 
6 db ADB F 201 2000 W-os
6 db Selecon Acclaim fresnel 650 W-os

PAR lámpák:   
18 db ETC PAR cserélhetô lencsés „hason-
más”
8 db PAR 64 hosszú lámpatest CP 61 1000 W-os

Egyéb:   
8 db Selecon Hui Cyc aszimmetrikus háttér-
derítô 800 W-os

A világítástechnikát erôsíti még 1-1 Look So-
lution köd-, illetve füstgép, mindkettô DMX
vezérlésû.

A világításhoz sorolható még a vizuáltechni-
ka is. Ennek központi eleme a Green Hippo
gyártmányú Hippotizer V3 Stage média szer-
ver, amelyhez 2 db Panasonic PT-4000DE DLP
projektor csatlakozik. Ezek erôssége a kiváló
optika, a nagy kontraszt és a nagy „lencse
shift” tartomány. Eddig egy elôadásban – a
Lüsystraté-ban – használtuk ôket teljes sikerrel.
A médiaszerver csatlakoztatható és vezérelhe-
tô lenne a fénypultunkról, de a rendelkezésre
álló idô rövidsége miatt ezt még nem tudtuk
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kipróbálni. Így a különféle „effekteket”, médi-
atartalmakat saját „time line” vezérléssel ját-
szuk be úgy, ahogy a hangosító indítja. Ezen
a közeljövôben változtatni szeretnénk.

Szerencsénkre a Lüsystraté díszlete fehér,
így szinte kínálta magát a vetítésre. A szerver
lehetôvé tette az ívelt felületre való vetítést és
a két projektor képének egymáshoz illesztését
is. Egyszerûbb feladatok megoldásához az
Edirol V 4-es képkeverôt és a laptopon futó
Arcaos grand VJ vizuál szoftvert használunk.

A kamarateremben és a mobil technikában
szintén Logen dimmereket használunk. Egy-
egy rackbe három egységet tettünk. Itt is le-
hetôség van erôsáramú csoportkábel haszná-
latára és egyedi csatlakozásra is. A kamarate-
rem játékterének két oldalán elhelyeztünk
egy-egy dimmeregységet, 18-18 áramkörrel,
vezérlésüket egy Compulite Photon látja el.
Ezt a feladatot a mobil technikánál egy ETC
Smart Fade 2496-re bíztuk, itt is 18 áramkört
használhatunk. Komolyabb, nagyobb pultok
beszerzése, a feladatok ismeretében, egyelô-
re nem indokolt.

A hangtechnika
Minden hangrendszer leglényegesebb eleme
a keverôpult, ennek lehetôségei, minôsége
hosszú távon meghatározzák a rendszer
használhatóságát. A fénytechnikához képest
sokkal nagyobb volt a választási lehetôsé-
günk. Míg a világításban már gyakorlatilag
nem találhatóak analóg eszközök, addig a
hangosítás területén még nagyon komoly,
nívós berendezések kaphatóak. 

Nem az volt a kérdés, hogy analóg vagy
digitális keverôt vegyünk-e, hanem a konkrét
típus és annak rendszertechnikája. A terem
mérete nem indokolja a digitális kábelezést,
mert 80 méternél hosszabb kábel nincs a
pult és egy mikrofon között. Fontos szem-
pont volt a kompatibilitás. Mindenképpen
fontosnak tartottuk, hogy szükség esetén a
mixer lecserélhetô legyen egy analóg beren-
dezésre, ezért is maradtunk a hagyományos
kábelezésnél. Sok elônye van annak, ha a jel-
feldolgozás a színpad közelében történik, és
a pulthoz csak a legszükségesebb  eszközö-
ket csatlakoztathatjuk közvetlenül, de meg-
hibásodás esetén csak teljesen azonos  rész-
egység cseréjével oldhatjuk meg a problé-
mát. Egy ilyen felépítésû pult meghaladta
volna anyagi lehetôségeinket is. Választásunk
ezért a Yamaha M7CL 48-as pultjára esett,
ami már több színházban is bizonyított, és
minden elvárásunknak megfelelt. A késôbbi-
ekben csatlakoztathatunk hozzá digitális ká-
belhálózatot is, illetve külön épített analóg-
digitál átalakítókat. Természetesen a három
16 eres Klotz gyártmányú csoportkábelt is

visszabonthatóan telepítettük, illetve a pult
jövôbeli helyének figyelembevételével hatá-
roztuk meg a hosszúságokat. Ez az összeállí-
tás ma már átlagosnak mondható, a különle-
gességet a hangfalak jelentik. Szerencsére
még a beszerzések elôtt, a gyakorlatban ki
tudtam próbálni a Meyer Sound UPJ-1P típu-
sú hangfalát, amely egyszerûen lenyûgözött.
A gyártó méltán az egyik legjobbnak tartotta
világszerte. A 300 fôs teremhez zenés elô -
adásnál is elegendô 2-2 darab ilyen hangfal,
amelyet egy-egy � USW-1P sub egészít ki ol-
dalanként. A centerhangfalnak a� � UPM-1P
választottunk. Ez került a centermonitor-po-
zícióba, és a világítási tornyokba is bal-jobb
effekt, illetve monitor funkcióval. A hangfalak
és a hangpult között  Meyer Sound Galileo
rendszerprocesszort alkalmazunk (6 in, 16
out), a fô kimenetet (LR) digitálisan (AES
EBU) kötöttük össze. A processzor ebbôl állít-
ja elô a LCR és LR SUB részére a jelet. A há-
rom monitor is a Galileón keresztül kap jelet,
de itt az analóg bejáratokat használjuk. Tele-
pítésnél a processzor beállítását a forgalmazó
végezte célszoftver segítségével. 

Bejátszónak egy Numark MP 302 dupla CD-
játszót, 1 db Tascam MD 350 Mini Disc játszót
vagy Focusrite Saphire pro 40, 8 csatornás
hangkártyát használhatunk. A hang- és fény-
pult egyaránt egy nagy teljesítményû szünet-
mentes tápegységre van kötve. Az összes
hangelektronika ezenkívül még egy Furman PL
8 feszültségkondicionáló után helyezkedik el. 

Rádiós eszközeink :
10 darab Audix RAD 360 ADX 5 mikrofonnal
6 darab Audix Technika 3000 A test színû
mikrofonnal 
2 darab Audix RAD 360 rádiós szár OM 5 fejjel

Az Audix vevôk közül 4-4 egy splitterrel egy-
be van „rackezve”, amelyek antennaerôsítôn
keresztül kapják a rádiófrekvenciás jelet. Ta-

pasztalataink ezekkel is kedvezôek, elôzôleg
ezeket is módunkban állt kipróbálni. Fo-
gyasztásuk alacsony, hangminôségük is kivá-
ló, kisebb hangszínezés mellett nagyobb,
gerjedésmentes hangnyomás érhetô el ve-
lük, mint a hazánkban legtöbb helyen hasz-
nált típussal. Az egyetlen hátrányuk, hogy
egy frekvenciacsomagban maximum 10
egységet használhatunk. Mivel errôl hazai ta-
pasztalat még nem állt rendelkezésre, erre
magunknak kellett rájönnünk. Vezetékes
mikrofonjaink – összesen 30 darab – többsé-
ge is ettôl a két gyártótól származik.

Mobil hangfalnak a Nexo PS 10-es típusát
választottuk, egyrészt magas minôsége, más-
részt sokoldalú felhasználhatósága miatt. A 12
db PS 10-hez 3 db Nexo NXAMP4x1 végerô-
sítôt vásároltunk. Ez az összeállítás kiegészült
még � 2 darab Nexo LS 500 sub hangfallal,
amelyeket koncerthangosításnál használunk.  

Két hangfal a kamarateremben van befüg-
gesztve, ide még egy Yamaha 01 V96 digitá-
lis hangpultot, 4 XLR out bôvítôkártyával te-
lepítettünk. A mobil technika keverôje egy
Yamaha LS 9/16 pult, amelyet egy 8 line be-
menô kártyával egészítettünk ki. A kisebb
rendszerekhez is tartozik feszültség-kondicio-
náló és CD és MD lejátszó. A Nexo hangfala-
kat a felmerülô igények szerint mozgatjuk.

Az elôadásokról készült fényképek megta-
lálhatóak a színház honlapján (www.wssz.hu)
Megtekintésükkel kontrollálhatják állításaink
egy részét.

Végül itt mondok köszönetet azok-
nak, akik segítséget nyújtottak a pro-
jekt megvalósulásában:
Böröcz Sándor, Molnár Ferenc, Tatarek
Péter – Lisys Fényrendszer Zrt.
Makkay Imre, Kovács Áron Chromatica Kft.
Pelyhe János, Németh Gábor Pelyhe és Társa Kft.
Pálfy László DP music Kft.
Poór Márton Pi Akusztikai Bt.
Varga Krisztián Audmax Kft.
Kiss Péter (Pepe) MÜPA

Most következzenek azok, akik a
rendszerek létrehozásában részt vet-
tek munkába lépésük idôpontjával:
Bálint Gábor mûszaki vezetô 2008. aug. 1.
Simon Ottó fôvilágosító, hangtárvezetô
2008. aug. 1.
Simon Zoltán (Kecske) hangosító 2008.
szept. 8.
Herter András világosító 2008. dec. 10.
Boross Dániel világosító 2008. dec. 10.
Kiss Zoltán (Husi) világosító 2008. dec. 20.
Joós Márton hangosító 2009. jan. 2.

Simon Ottó
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A „trió” paraván mögött a nézôtéren
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Egyszerûen alkalmazható lámpák
minden alkalomra
A Philips PAR lámpákat megbízható
minôség jellemzi.  Hatékony világítást
eredményez a kiváló minôségû, gondo-
san megtervezett, robusztus méretû
lámpákba illesztett Philips alkotóelemek
alkalmazása.
Amennyiben valóban hatékony lámpára
van szüksége, úgy válassza a Philips PAR
fényforrást.

sense and simplicity



Ha többet járnék külföldi lokálokba, hajó -
utakra, vagy sûrûbben keresgélnék az inter-
neten, már a koncert elôtt is tudhattam vol-
na, kicsoda Nyári Károly. Nem biztos, hogy
mentségemre szolgál, de akiket a koncert
elôtt megkérdeztem, szintén nem ismerték
ezt a nevet. Nem gondolom, hogy minden-
kit ismernünk kellene, csak mert a Mûvésze-
tek Palotájában sok híres és ismert ember lép
fel, de fura volt ennyire „rosszul” értesültnek
tûnni alig néhány nappal a koncertje elôtt.

Az elôzményekrôl néhány gondolat: a mi
munkarendünk heti beosztásban telik, min-
den hét csütörtökjén derül ki a következô hét
pontos munkarendje, idôbeosztása. (Gondo-
lom, ezzel a szórakoztatóiparban tevékeny-
kedô kollégák is hasonlóan vannak.) Mivel a
Müpa befogadó helyszínként szoros idôbe-
osztással mûködik, általában egy nap jut
egy-egy produkció lebonyolítására (és ez
még egészen nagy, világhírû fellépôk eseté-
ben is így szokott lenni). Április 17-én ismer-
tem meg Nyári Károly nevét, mert a követke-
zô heti beosztásban két napra is ki volt írva a
hangversenyterembe, ebben még semmi
rendkívüli nem volt, de az idôbeosztás és a
kiírt létszám már sokkal különösebb volt. Ek-
kor kezdtük kérdezgetni egymástól, hogy ki
is ô, majd a következô napokban mindenki-
tôl, aki csak betette a lábát hozzánk.

Arra csak a legritkább esetben volt eddig

példa, hogy egy produkcióra két pultos vál-
tásban volt kiírva (a Wagner-operák progra-
mozásánál volt ilyen, mert ott a médiaszer-
verek programja is a fénypultról futott), és a
beépítésre még négy emberünk kellet volna.
Úgy tûnt, hogy valami szuperprodukcióba
keveredtünk, ahol ôrületes óraszámok kelle-
nek a mû színpadra állításához. Részt vettem
(mint késôbb kiderült, csak az egyik) bejárá-
son, ahol a technikai részletek egyeztetése
folyt. Be kellett mutatnunk, hogy milyen ve-
títési szögekre képes a nagyteremben az új
VARI*LITE VL3500 robotlámpánk. Az volt az
igény, hogy az egész termet képesek le-
gyünk beszínezni, ábrákat vetíteni, mozgó
fényekkel beborítani. A bejárásra bô egyórás
késéssel befutott a mû producere, Kovács
Kristóf (akire leginkább az Esti Showder pro-
ducereként emlékezhetünk), mint kiderült, ô
lesz a produkció rendezôje, és egészen konk-
rét elképzelései vannak a látványvilággal kap-
csolatosan. Ez tulajdonképpen jó hír, olyan

ember érkezik, aki tudja, mit szeretne látni.
Az egyeztetések során kiderült, hogy már a
koncert napját megelôzô elôadás után elkez-
denék beépíteni a díszletet, és már éjszaka el-
kezdenék programozni a világítást is. (Rend-
kívülinek ezt se nevezhetjük, bár nálunk igen
ritkán kerül sor ilyesmire, fôként a drágább
éjszakai munkaórák miatt.)

Azt már rögtön az elején lehetett tudni,
hogy a pénz nem számít (sôt, néha úgy tûnt,
a minél több pénz elköltése a cél), így beren-
deltek kiegészítô világítást is, és mivel ne-
künk nincs annyi egyforma stroboszkópunk,
ezeket egy tévés beszállító cég hozta. (Hozzá
kell tennem, a hangversenyteremben ez idá-
ig semmilyen produkcióhoz nem használ-
tunk stroboszkópot, valahogy lement így
négy év.) A nagyterem állandó eszközkészle-
tén túl (ami most 21 VL1000 és 12 MAC700
robotlámpa, a hagyományos reflektorokon
felül) áthozunk két nagy VARI*LITE robotot,
és még hat kis MAC550 robotot is. A nagy
gépeket a fronttartónk szélére, a kicsiket pe-
dig a díszlet emelvényei alá helyezzük. Ké-
szült díszlet is, függönyök és áthidaló balda-
chinok keretezték az elsô karzatot, ezek meg-
világítására kisebb erdônyi PC és PAR lámpák
álltak rendelkezésre. Érezni lehetett, hogy va-
lami nagyon nagy dolog készül…

Ketten kaptuk a feladatot, Szabados Tamás
kollégám a beépítést és az éjszakai elô -
programozást végezte, irányította a rend-
szer beépítését, én a próbákon programoz-
tam, és az esti elôadás lebonyolítását végez-
tem. Tamás elôzô nap este tízre, az elôzô
elô adás végére érkezett, én reggel nyolcra,
váltottuk egymást, Tamás átadta a szüksé-
ges információkat, az eszközök kiosztását, az
elôzetesen összeállított világítási jeleket, és
egy rövid listát azokról az igényekrôl, amiket
Kristóf adott meg, majd hazament aludni.
A listán különbözô effektprogramok szere-
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SZÍNREVITEL Már tudom,
kicsoda

Nyári Károly
Rögtön az elején el kell mondanom, ez a
cikk valójában nem Nyári Károlyról szól,
inkább arról a jelenségrôl, amely nálunk
az ô nevével jelzett koncert kapcsán ka-
pott nagyobb visszhangot. 2009. április
21-én volt Nyári Károly: „My Way” – Si-
natra-koncertje a Bartók Hangverseny-
teremben.



peltek, futófények az izzósorokra (ami há-
rom áramkörön, igen nagy tagoltságban
mûködött, így nem élt meg rajta a futás), fu-
tófények a stroboszkópokra, mozgásprogra-
mok a színpadi és nézôtéri robotokra. Ezeket
a programokat elég gyorsan meg lehet írni,
nehézséget az okozott, hogy közben megér-
kezett a zenekar egy része, megkezdôdött a
hangbeállás, és nem voltak boldogok, ami-
kor a stroboszkópokra kezdtem programo-
kat gyártani.

(Tamás elmondta, hogy elég lassan halad-
tak, mert Kristófnak a technikai dolgokról
nem igazán van fogalma, és nem tudta elég
pontosan elmondani, mit szeretne látni, így
sok mindent kellet módosítgatni, újra megír-
ni. A lista is elég pongyolán volt megfogal-
mazva, így pár dologgal inkább megvártam
Kristófot.)

Felépítettük a zenekar kottavilágítását,
majd elmentünk reggelizni, mint utóbb kide-
rült, ez volt az egyik legjobb ötlet ezen a na-
pon. Tíz után megérkezett Kristóf, és elkezd-
tük összeállítani a programot. Már az elején
mondta, hogy minden számhoz három-négy
világítási jelet szeretne egy programlistában
rögzítve. (Élô koncerteknél nem szoktunk így
programozni, nem elég rugalmas, és nehe-
zebb reagálni a zene változásaira.) Azokat az
elmentett jeleket szeretné használni, amiket
Tamással készítettek éjszaka, ezekhez kellene
az én mozgásprogramjaimat bemásolni. Né-
hány számmal elkészültünk, de már az elején
szóltam, hogy a számok között problémát
fog okozni az átállás, mert csak másolgattuk
Tamás jeleit, nem lesz idejük átállni a gépek-
nek, ezt egyszerûen nem értette meg. Rövi-
den elmagyaráztam, majd meg is mutattam,
mirôl van szó, a gépek kaszálva állnak át, a
színváltók lapozgatnak, ha nem hagyunk le-
hetôséget a sötétben történô átállásra.
(A pult természetesen kezeli ezeket a problé-
mákat, automatikus LOOK AHEAD funkció áll
rendelkezésre, de csak akkor mûködik, ha az
adott eszköz dimmerparaméterét nullára
húztuk.) Innentôl úgy programoztunk,
ahogy színházi elôadásokhoz szoktunk, az át-
állások sötétre húzva mentek, az átszínezések
elé kisegítô jeleket tettem, meg is szûntek a
fura kísérôjelenségek. (Természetesen ennyi
eszköz használata mellett már meg lehet ol-
dani, hogy ne egyszerre menjen minden sö-
tétre, az átállások alatt is volt bôven olyan
gép, ami világíthatta a színpadot.) Közben
megkezdôdött a próba, az elsô néhány szá-
mot többször is átvettük, ezek jeleivel már el-
készültünk, a többi szám alatt pedig mindig
az adott szám fényeit programoztuk. Hihe-
tetlenül lassan haladt a próba, a zenekar se
mindig volt együtt, a hangosítás is kihívások-

kal küzdött, és gyakran lemaradtunk mi is az
eseményekrôl. (Itt jegyzem meg, az elsô be-
járásokon még arról volt szó, hogy majdnem
akusztikusan megy a koncert, csak néhány
hangszert kell kiemelni. Ehhez képest a pró-
bán már teljes hangosítás, mikrofonozás és
monitorerdô volt a színpadon, nem minden
esetben volt uralható a helyzet.) A nyitány
után a fôhôsünk a nézôtéren keresztül jön
majd a színpadra, rögtön a belépésekor meg
kell fogni, itt volt némi félreértés, nehezen
hitte el, hogy a mi fejgépállásunkból nem le-
het az egész nézôteret befogni, végül egy ro-
botlámpára írtam követôprogramot, aminek
a végsô pontján veszi át a kísérést a fejgép.
(A koncertteremben, és általában a színházi
környezetben, az események a színpadon
zajlanak, így oda kell látniuk a fejgépeknek is,
a nézôtéren nagyon ritkán történik olyasmi,
amire fejgépezni kellene.)

Délután a zenekar rövid szünetet tartott,
én is megpróbáltam meglógni, de csak né-
hány szendvicset tudtam beszerezni, már
hívtak is vissza. Folytattuk a programozást, a
nézôtér színezését több robotlámpa csinálta,
ezekre is kellet mozgásprogramokat készíteni
(amiket reggel írtam, nem tudtuk használni,
„nem ilyenre gondolt”).

A próba lement, sajnos nem tudtak min-
den számot végigpróbálni, a duetteket több-
ször is átvették, így nem maradt idô minden
számra, ezekre „vakon” írtunk jeleket.

Sok problémát okozott a vetítés is, ez
rendhagyó módon az akusztikai álmennye-
zetre (Canopy) vetített óriási képekbôl állt.
Mivel ennek burkolata nem vetítésre lett ter-
vezve, több problémát is okozott, a képek
színe nem a bejátszott anyag eredeti színével
jelent meg, lévén a burkolat nem fehér, ha-
nem enyhén sárgás színezetû. Ráadásul a fa-
anyagra felvitt lakk fura fénytörést okozott,
így a vetítô fénymagja élénkzöld színben ra-
gyogott. Ez a zöldes szín a nézôpont függvé-
nyében változik, és csak a képnek azt a részét
„húzza el” zöld irányba, ahol az adott helyen
a fénymag tükrözôdik. (A vezérlôállásból
pont a kép közepe volt zöld, de oldalról néz-
ve egészen eltolódott ez a pont, és a felsô
karzatokról nem is látszott.) Sikerült egy vi-
dám órát eltölteni ezzel a jelenséggel, teker-
gették a bejátszók színvilágát, elhúzták a
projektor színkezelését, végül a teljesen feke-
te-fehérre elhúzott képen is zölden virított
szegény Frank Sinatra feje.

Már megkezdôdött a színpad elôadás elôt-
ti takarítása, mi még mindig jeleket írtunk,
elkezdték elôkészíteni a termet a közönség
fogadására, én még azonban a program hi-
báit javítgattam. (Fôleg a reggel felvett jelek
átúszási hibáit, illetve a mozgásprogramok

paramétereit.) A nyitás elôtt pár perccel ké-
szültem el, és csak reméltem, hogy sikerült
minden „mászkálást” kiszedegetnem.

Megkezdôdött az elôadás, és viszonylag
problémamentesen lezajlott. Persze nem hi-
bátlanul, a vendég fejgépesek (akiket valami-
ért a tévés szolgáltató cég adott) nem igazán
voltak gyakorlottak színházi munkákban, és
persze ôk sem látták az egész próbát, így né-
ha lemaradtak a szereplôkrôl. A nézôtérre
igen komoly fényáradat zúdult, kaszálgat-
tunk robotokkal, és az összes stroboszkóp a
nézôkkel szemben, a díszlet osztásaiban volt
elhelyezve. (Az eredeti koncepció szerint az
elôadásból DVD-felvétel készült volna, végül
csak néhány pici kamerával, az interneten
közvetítette valamelyik nem túl ismert zseb-
tévé. A közönség kegyetlen túlvilágítását
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ezzel a koncepcióval magyarázták. Azt is
meg kell jegyeznem, hogy a nézôtér egy ré-
szét nem fizetô nézôk, hanem statiszták fog-
lalták el, egyrészt fokozták a hangulatot,
másrészt az ô szemen világításuk belefért a
produkcióba.) Ahogy az élô koncerteknél
könnyen elôfordul, menet közben felcserél-
tek két számot, így megborult az elôre, lé-
pésenként rögzített világítási program kon-
cepciója. Persze a rögzített program bárme-
lyik lépésére át lehet ugorni, de ez néha nem
kívánt mellékhatásokkal jár. (Itt már jelentett
problémát a többlépcsôsre megírt, finom át-
úsztatásokat lehetôvé tévô programozás, a
szám elejébe ugrás közben átlapozott né-
hány színváltó, persze nem volt tragédia, de
lehetett volna szebb.)

Végül a konklúzió: (ha már végigolvasták
ezt a hosszúra nyúlt cikket) hosszú órák meg-
feszített munkájával elkészült egy világítási
program (ketten összesen több mint 16 órát
töltöttünk a végsô program elkészítésével),
de az elôadáson nem látszott meg a ráfordí-
tott munkaórák nagy száma. Ugyanezt a lát-
ványvilágot bármelyikünk le tudja progra-

mozni 3-4 óra alatt, (mint ahogy erre igen
gyakran sor is kerül hasonló könnyûzenei
koncerteken, akár felveszi a tévé, akár nem.)

Az élô koncerteknek az egyik legfontosabb
varázsát pont a megismételhetetlenség je-
lenti, beül a közönség, elindul a koncert, és
nem állunk le, nem vesszük újra az elhibázott
jeleneteket. Mi megszoktuk, hogy elsôre jól
kell csinálni.

Sajnos erôsen rányomta a bélyegét az
egész munkára a televíziós szemléletû mun-
kamódszer, nagyon sok idôt töltenek el,
többnyire látványosan, de annál hasztala-
nabbul, csak hogy érezhetô, megmagyaráz-
ható legyen, miért is áll olyan nagy szám a
végszámla alján.

Végül néhány szót magáról a fellépô
mûvészrôl, aki valójában errôl az egész fel-
hajtásról nem tehet. (Mint napközben meg-
tudtam, nagyon híres zongorista, aki olyan
világhírû emberekkel dolgozott, mint Phil
Colins, Elton John vagy Mariah Carey. Sze-
rintem én is híres lehetek, mert olyan mûvé-
szekkel dolgoztam, mint Gloria Gainor, Nigel
Kennedy, vagy Goran Bregovic, csak hogy

szintén három hírességet említsek.) Nyári Ká-
roly délelôtt érkezett, odajött a keverôállás-
hoz, mindenkinek bemutatkozott, nagyon
kedves volt, és egész nap teljesen normálisan
viselkedett (mondhatnám: normálisan viselte
a nem épp normálisan folyó próbafolyama-
tot.)

Este kitûnô koncertet adott, remekül éne-
kelt, zongorázott. 

Az internetes honlapján késôbb az jelent
meg, hogy 1800 ember állva tapsolt a kon-
cert végén. Ennek objektív akadálya a terem
1700 fôs maximális befogadóképessége.

Még két késôbb megjelent információ: a
díszlet függönyözése többek szerint egy ra-
vatalozóra hasonlított. Egy hölgy panaszt
tett, állítása szerint begyulladt a szeme, mert
a szemébe világítottunk. (Kártérítési igényét
továbbították a produkciót megrendelô és a
világítást is beállító producer felé.)

Érdekes nap volt, gazdagabb lettem né-
hány élménnyel, és megtudtam, mennyire
rendes, normális ember Nyári Károly.

Kiss Péter
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KRITIKA

Kevés a pénz
avagy merjünk kicsik lenni?

A 2008–2009-es színházi évad elsô felében
2008 ôszén sok budapesti színház sok bemu-
tatója játszódik „üres tér”-ben, vagy kicsi já-
téktéren. Szinte díszlet nélküli elôadások lát-
hatók sorozatban. 

A Mûvészetek Palotájának operabemutatóin már megszo-
kottak az úgynevezett félig szcenírozott változatok. Ilyen
volt az ôszi két Puccini-bemutató a Turandot és A nyugat
lánya. A Turandot-elôadás díszlete szinte teljes értékûnek
nevezhetô, a Bartók Béla Hangversenyterem adottságait –
feledtetve a színpadtechnikai berendezések hiányát – jól
használta fel a rendezô és a látvány tervezését is felvállaló
Kovalik Balázs. 

Az már kevésbé érthetô, hogy az Operaház miért vállalkozik hasonló
díszlettelen bemutatóra a Thália Színházban. A Carmen CET elôadásán a
színpadon van a zenekar és a szereplôk középen a bikaviadal-arénában
mozognak. Néha elôrejönnek a nézôtér elejére épített kifutóra, és mo-
dern ruhákban kellékek és díszlet nélkül adják elô Georges Bizet operájá-
nak kivonatolt változatát. (Rendezô: Telihay Péter. Díszlet: Menczel Ró-
bert. Jelmez: Daróczi Sándor.)

Prózai elôadásokon is tapasztalha-
tunk hasonló megoldásokat. A Pesti
Színházban Eberhard Streul–Parti
Nagy Lajos Kellékes címû elôadása
üres színpadon játszódik, de a téma
és Kern András játéka betölti a teret.
Ebben segítségére van néhány jól
használható kellék is. (Rendezô: Ilan
Eldad Látvány: Iványi Árpád) 

Turandot
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A jelmezeken is spórolni próbálnak színháza-
ink. Az elmúlt évadban sok volt az olyan be-
mutató, ahol a színészek, ha kellett, ha nem,
meztelenül játszottak. Ez a sorozat folytató-
dott ebben az évadban. A Kamrában Ber-
nard-Marie Koltes: Néger és a kutyák harca
címû elôadáson szinte semmilyen díszlet
sincs, és a szereplôk ruhája is hiányos, pedig
a történet ezt nem követeli meg. (Rendezô:
Zsótér Sándor. Díszlet: Ambrus Mária. Jel-
mez: Benedek Mari.)

A Parti Nagy Lajos Ibusár címû egyszemélyes színdarabját Bíró Krisztina az Örkény
Színház elôcsarnokában a ruhatári pultok elôtt játssza. A nézôknek az elôadás utolsó
jelenetére (a rossz alkalmi székekrôl felállva) át kell vándorolnia a színházterembe.
(Rendezô: Pelsöczy Réka. Díszlet: Cziegler Balázs. Jelmez: Nagy Fruzsina.)

A Nemzeti Színház Kaszás Attila Termében, amely próba-
terembôl kialakított játszóhely, mutatták be Bertolt Brecht:
A kivétel és a szabály címû mûvét. A darab összes díszlete
a padlóra terített hullámpapír, a jelmezek pedig a szerep-
lôkön egy-egy ágyékkötô. (Rendezô: Zsótér Sándor Dísz-
let: Ambrus Mária Jelmez: Benedek Mari) Az elôadás a
Nemzeti Színház harmadik és egyben legkisebb játszóhe-
lyén zajlik a stúdiónál is „stúdióbb” körülmények között.
A helyszín megközelítéséhez „üzemi területen”, zegzugos
folyósokon, lépcsôházakon, kell a nézôknek végighaladni-
uk. Úgy látszik, túl nagyok a Nemzeti Színház színházter-
mei, mert Vlagyimir Szorokin A jég címû darabjának elô -
adását a nagyszínpadon játsszák ugyan, de a nézôtérnek
háttal, a színpadra ültetve a közönséget. Az elsô felvonás-
ban egy dobogórendszeren kuporognak a nézôk, és bá-
mulják a sok anyaszült meztelen színészt, a második felvo-
násban pedig a nézôk ülnek a díszletben, és a színészek a
lépcsôzetesen kiépített dobogórendszeren mondják fel a
szövegüket, meg sem kísérelve, hogy szerepeiket el is játsz -
szák. (Rendezô: Mundruczó Kornél. Díszlet-jelmez: Ágh
Márton) 
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Az Örkény Színház is nagynak találta a nézô -
terét, és az erkély vonalánál lefüggönyözte
Irmgard Keun Mûselyemlány címû elôadásánál.
Így Hámori Gabriella egyszemélyes produkcióját
csak a nézôtér elsô néhány sorából nézhetjük.
(Rendezô: ifj. Bagossy László. Díszlet-jelmez:
Ignatovity Krisztina.) Ugyanebben a színházban
játsszák Georges Feydeau Tökfilkó címû színda-
rabját, úgy, hogy a nézôk egy részét a színpadra
ültetik. A nézôtér elsô néhány sorára és a színpad
elejére épített dobogón folyik a játék, a nézôk
pedig nézhetik egymást, mivel a színpadon a né-
zôtérrel szemben is van vagy nyolc sorban körül-
belül nyolcvan nézô. Az alkalmi székek kényel-
metlenek a lelátó emelkedése kicsi, és a székso-
rok nincsenek eltolva egymás mögött. Így a szín-
padi ülésekrôl csak deréktól felfelé láthatók a szí-
nészek. Az elôadás nagy részében az eredeti né-
zôtér irányába játszanak, ezért a szövegértés sem
kielégítô. A harmadik felvonásra a reflektoroktól
elviselhetetlen hôség van a színpadra épített né-
zôtéren, így nem élvezhetô az elôadás ugyan-
azon a színvonalon, mint az eredeti nézôtéren.
(Rendezô: Mácsai Pál. Díszlet-jelmez: Izsák Lili.
Szcenikus: Kövesy Károly.)

Más színházak elôadásában is felültetik a nézôket a szín-
padra. Teszik ezt olyan kis színházak, ahol egyébként sem
fér el túl sok nézô. Igaz, hogy ezeknek a színházaknak
nincs stúdiószínpaduk. A Radnóti Színház Radnóti-estjén a
földszinti nézôtér székei fölé építettek egy lépcsôzetes né-
zôteret, amely az erkélyen az eredeti széksorokkal folyta-
tódik, és kétoldalt felvezet a színpadra, ahol hátul egybe-
ér. Így alakul ki egy körszínházszerû tér, a középen maradt
kicsi küzdôtéren játssza el Bálint András az egyszemélyes
darabot. Hasonló a nézôtér megoldása ugyanebben a
színházban bemutatott Ingmar Bergman Rítus címû film-
jébôl készült elôadásnak. (Rendezô: Lukáts Andor. Díszlet-
jelmez: Esztán Mónika.)
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A Pesti Színházban bemutatott Heinrich Böll–Bereményi
Géza Katharina Blum elvesztett tisztessége címû elô -
adásához a Bagossy Levente által tervezett díszlet is a
színpadon kívül van. A játéktér alatt irodai kellékek jel-
zik a hivatalt, oldalt a nézôtér szintjén egy lehallgató
központ látható. A színpadot hat hatalmas felhúzható
tábla takarja, amelynek mozgatásával különbözô kép-
kivágások állíthatók elô. Ezekben az ablakokban ját-
szanak a szereplôk sárga háttér elôtt, ellenfényben,
minimális kellékekkel Jánoskúti Márta jellemeket ki-
domborító ruháiban. Eléggé kockázatos ez a lényeg-
retörôen leszûkített játéktér. (Rendezô: Hegedûs D.
Géza. Szcenika: Krisztiáni István. Világítás: Komo-
róczky Gábor.)

Az Operaház is feleslegesnek ítél-
te a nagy színpadát Ránki Dezsô
Pomádé király új ruhája címû elô -
adásához. Az elôfüggöny elôtt a
befedett zenekari árkon játsszák el
a darabot. A zenekar egy kis for-
gószínpadra kerül, és a fennmara-
dó helyen alig kell valami díszlet.
(Rendezô: Toronykôy Attila. Dísz-
let-jelmez: Juhász Katalin.)  

Hasonlóan beszûkítette a szereplôk mozgásterét az Opera-
ház Beethoven: Fidelio-bemutatóján is. Lépcsôzetesen
emelkedô dobogórendszer áll a színpadon, kialakítva így a
játéktér magasságban eltérô három szintjét. A szintek kö-
zött nincs a nézôk számára is látható átjárás, így a szerep-
lôk csak síkban mozoghatnak, és nehéz személyes kapcso-
latot teremteni a különbözô magasságban levôk között.
(Rendezô: Kovalik Balázs. Díszlet: Angelika Höckner–Kova-
lik Balázs. Jelmez: Benedek Mari.)

Van, amikor ezek a mini-
malista megoldások in-
dokoltak, néha modern-
nek hatnak, újszerûek, de
ilyen tömény mennyiség-
ben egy évadon belüli
megjelenésük már gya-
nús. A nézô eltûnôdhet,
hogy valamilyen kor-
szerûsítési láz, vagy csak
a pénzhiány okozza azt,
hogy megfosztják a szín-
házi élmény egy jelentôs
részétôl, a látványtól.

Kárpáti Imre
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Katharina Blum elvesztett tisztessége

Fidelio az Operaház színpadán

Pomádé király új ruhája
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Elôzmények
Azt hiszem, hogy nincs a pro-
fesszionális világítástechnikában
olyan szakember, aki ne kísérné
izgatott figyelemmel a kezdetek-
tôl a mind ígéretesebb LED fény-
forrásokkal felépített fényvetôk
fejlôdését. Az egyre nagyobb
fényáramú, a megadott hômér-
séklet-tartományon belül kb.
50 000 óra élettartamot garantá-
ló LED-ek megjelenésével párhu-
zamosan a fényvetôgyártók is
megjelentek a LED-es fényvetôk-
kel, de mivel a fehér LED-ek fejlô-
dése kissé lassabb, hatásfokuk is
alacsonyabb, ezért az összeadó
(RGB) színkeverôs fényvetôk fej-
lesztésére koncentráltak a kez-
detben. Ezekben a fényvetôkben
még általában a színes LED csi-
pek külön-külön helyezkednek
el, de már megjelentek az egybe
integrált RGB csipek is, melyek-

nél nem keletkezik zavaró színár-
nyék.

Még izgalmasabb, hogy már
néhány éve megjelentek e fény-
vetôk mozgófejes változatai is, és
mára a nagy gyártók szinte
mindegyike piacra lépett már sa-
ját típusokkal.

Mivel a LED-ek jelenleg még
nem képesek pontszerûen akko-
ra fényáramot kibocsátani, mint
a színpadvilágításban használt
halogén vagy fémhalogén fény-
források, ezért még várnunk kell
a profiljellegû fényvetôk megje-
lenésére – érzésem szerint nem
sokat. Jelen vizsgálódásunk ezért
tehát a „wash”-jellegû, azaz el-
mosott szélû fénykör vetítésére
alkalmas mozgófejes fényvetôk-
kel foglalkozik. A mellékelt táblá-
zatban a gépek legfontosabb jel-
lemzôit igyekeztünk összehason-
lítani, de látszik, hogy ez ma

még nem egyszerû feladat. Pél-
dául fontos lenne ismerni a gé-
pek fényforrásait, a LED-eket, de
úgy tûnik, hogy a várható igen
hosszú élettartam miatt ennek
megadására nem mindegyik
gyártó törekszik, hiszen úgy gon-
dolják, hogy a LED-eket egy-
szerûen nem kell majd cserélni.
Az sem egyértelmû, hogy a LED-
es fényvetôk fényáramát hogyan
adják meg, pl. a High End
Systems egy kissé homályosan
megfogalmazott módon egy
fémhalogén fényvetôhöz hason-
lítja a LED-ek kombinált energia-
szintjét, és egy szorzóval módo-
sítja azt.

Nagyon sok gyártó terméke
található meg már a piacon, de –
hasonlóan a „hagyományos”
mozgófejes fényvetôk esetében
is – itt is rendkívül lényeges a
megbízhatóság, ezért most a
már bizonyított minôséget gyár-
tó cégek termékeit vesszük gór-
csô alá, bár a piacon ennél jóval
több gyártó terméke érhetô el.

Clay Paky
(www.claypaky.it)
A kiváló minôségû effektfényve-
tôirôl méltán híres gyártó még
nem mutatott be LED-es mozgó-
fejes fényvetôt, de azt hiszem,
nem tévedek nagyot, ha azt
gondolom, hogy hamarosan ôk
is versenybe szállnak, és akkor
rögtön igen magas színvonalú
termékkel rukkolnak elô.

Coemar
(www.coemar.com)
A korábban kissé gyengélkedô
másik nagy olasz gyártó az utób-
bi években ismét innovatív ter-
mékek sorával jelentkezett, és az
elsôk között jelent meg LED-es
mozgófejes fényvetôvel a piacon
iWash Led néven. A 3x12 db pi-
ros/zöld/kék LED-eket tartalma-
zó fényvetô különlegessége,
hogy 1 db fehér LED-et is tartal-
maz, melynek segítségével lá-
gyabb, pasztell jellegû színek is
kikeverhetôk. A fényvetô alapki-
építésben 12 fokos optikával
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FOLLOWSPOT…

Már itt az új korszak? 
A márciusi frankfurti Pro Light & Sound kiállításon
éreztem elôször, hogy a LED-es fényforrásokkal ellá-
tott mozgófejes effektfényvetôk kezdenek valóban
használható fényerôvel és funkciókkal rendelkezni.
Vajon jól éreztem? Fókuszáljunk rájuk egy kicsit, és
lássuk, mit tudnak valójában...

A Coemar iWash LED-je

MAC 301 Wash – kompakt méret kitûnô zoom-mal
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rendelkezik, de opcionálisan – a
lencse cserévjéel – 30 fokos len-
cse is behelyezhetô a gépbe.
A gép halk hûtôventilátorral is
rendelkezik, mely csak akkor
kapcsol be, ha a fényvetôfej hô-
mérséklete azt indokolja – azaz a
gép igen csendes mûködésû.
A fényvetô vezérléséhez 12 DMX
csatorna szükséges, melybôl a
16 bites felbontású mozgatás
négy csatornát igényel.

High End Systems
(www.highend.com)
Az amerikai gyártó életében ta-
valy nagy változás következett
be, amikor a belga Barco megvá-
sárolta a céget. Korábban is szo-
ros kapcsolat volt a két cég kö-
zött, mivel az amerikaiak DL (di-
gital light) sorozatú digitális
fényvetôiben már eddig is Barco
„vetítôszív” mûködött. A digitá-
lis világítási fejlesztések várható-
an még gyorsabbak lesznek a
cégnél, de ezek mellett már
most is két igen érdekes, innova-
tív LED-es mozgófejes termékkel
vannak jelen a piacon, melyek a

Pixellation Luminaries™ csa-
ládnév alatt futnak.

Az egyik ilyen termékük a
SHOWPIX™ mozgófejes effekt-
fényvetô, melyet kettôs szerepre
szánt a High End vezetô fejlesz-
tôje, Richard Belliveau. Az igen
nagy átmérôjû, 18 collos, azaz
közel 460 mm-es fényvetôfej
127 db háromcsipes, 3 W-os
LED-et tartalmaz, azaz az RGB

LED-ek nem külön, hanem egy
lencse mögött együtt helyezked-
nek el. Ennek a rendkívüli elônye
az, hogy a fényvetô igen homo-
gén színkeverést produkál, és
nincsenek színárnyékok. Az elôbb
említett kettôs szerep is igen kü-
lönleges: a fényvetô mind igen
nagy fényerejû világításra, mind
LED-es pixelábrák elôállítására al-
kalmas. A fényvetô 411 beépített

pixelábrát tartalmaz, de egyedi
ábrákat is vizualizálhatunk, szer-
keszthetünk és feltölthetünk a
gyári HES Echo™ alkalmazás se-
gítségével, továbbá a gyár egye-
di, Pixellage™ szoftverének se-
gítségével egy teljes színpadkép
pixelábrái számítógépen összeál-
líthatók, és a show alatt a fényve-
tôkön futtathatók. Ha csak világí-
tani szeretnénk a fényvetôvel,
akkor 12 DMX csatorna elegen-
dô a vezérléshez, de lehetôség
van a pixelek egyedi vezérlésére
is, melynek során összességében
igen sok, 451 (!) csatornára van
szükségünk.

A gyár másik terméke a
SHOWPIX™ kistestvére, mely
StudioPix™ névre hallgat. A moz-
gófej itt 13,5 colos, azaz 343 mm
átmérôjû, és 61 db háromcsipes
3W-os LED-et tartalmaz. Fényere-
je is természetesen kisebb, de
minden más jellemzôjében meg-
egyezik nagyobb testvérével.

Martin Professional
(www.martin.com)
A Martin palettájában már egy

iWash Led Coemar 44 W Luxeon Rebel RGBW 12 db piros, 12 db zöld    
12 db kék, 1 db fehér       

SHOWPIXTM High End Systems 381 W nem ismert RGB 127 db RGB       
háromcsipes LED        

StudioPixTM High End Systems 183 W nem ismert RGB 61 db RGB       
háromcsipes LED        

JBLed A4 JB Lighting 180 W Luxeon Rebel RGB 20 db piros, 20 db zöld,          
20 db kék     

 
JBLed A7 Zoom JB Lighting 324 W Luxeon Rebel RGB 36 db piros, 36 db zöld,         

36 db kék     
 

MAC 401 Dual™ Martin Professional nincs adat nem ismert RGB 36 db RGB háromcsipes LED         
MAC 301 Wash™ Martin Professional 324 W Luxeon Rebel RGB 36 db piros, 36 db zöld,       

36 db kék       
    

 
MovingLED 72 Raymax (MovingLED) 216 W Luxeon K2 RGBA 18 db piros, 18 db zöld,      

18 db kék, 18 db borostyánsárga     
MovingLED Zoom Raymax (MovingLED) 540 W Luxeon K2 RGBW 36 db piros, 36 db zöld,       

36 db kék, 72 db melegfehér       

REDWash 2*36 Robe nincs adat Luxeon K2 RGB 12 db piros, 12 db zöld, 12 db kék       
     

REDWash 3*192 Robe 576 W Luxeon Rebel RGBW 48 db piros, 48 db zöld, 48 db kék,        
48 db hidegfehér         

  
    

VLX™ Wash Vari*Lite 630 W CBM-380 Luminus Inc. RGBW 7 db RGBW LED modul      
      

     

Típus Gyártó Fényvetô LED-ek típusa Szín- LED-ek száma      
LED-teljesítménye keverés

MAC 401 Dual – zoom-os fényvetô
és grafikus effekt egyben
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ideje megjelentek a LED-es ter-
mékek, de idén mutatkozott be
két új mozgófejes LED-es fényve-
tôjük.

A nagyobb teljesítményû fény-
vetô a MAC 401 Dual™ nevet
kapta az aarhusi gyár „kereszte-
lôjében”. Különleges, egyedi fel-
építésû fényvetô, mely kettôs
funkcióval bír: a fényvetô fejré-
szének egyik felén világításra al-
kalmas, 36 db színkeverôs, há-
romcsipes nagy teljesítményû
RGB LED-ek találhatók, a fej má-
sik felén pedig pixelábrák elôállí-
tására alkalmas kisebb teljesít-
ményû háromcsipes RGB LED-ek
dolgoznak. Ily módon akár úgy is
használhatjuk a fényvetôt, hogy
az a színpad irányába világít, a
nézôtér irányába pedig pixeláb-
rákat mutat. További igen vonzó
jellemzôje e típusnak a folyama-
tos zoom lehetôség, melynek
pontos tartományáról még nincs
adatunk. A frankfurti kiállításon
bemutatott példány még csak a
gyár prototípusa volt, de már így
is igen nagy érdeklôdést von-
zott.

A kiállításon bemutatott másik
típus a MAC 301 Wash™ név
alatt fut, és a Martin e típust a JB
Lighting céggel kötött megálla-
podása alapján gyártatja a né-
met céggel. 3x36 db nagy telje-
sítményû, 3 W-os RGB LED cso-
porttal rendelkezik, igen hatásos,
13–36 fokos folyamatosan állít-
ható zoomtartománya van, és
nagyon szép színkeverést lehet
vele elérni. Mindemellett a gyár
kifejezetten olyan helyekre is

ajánlja, ahol a kis mûködési hûtés -
zaj a követelmény. Ez a termék
már vásárolható, a nagyobb test-
vér várhatóan azonban csak az
év harmadik negyedévében lép
ki a piacra.

Raymax – MovingLED
(www.raymax.hu)
A nagy nemzetközi márkák kö-
zött feltétlenül szót kell ejtenünk
a magyar fejlesztésû és gyártású
LED-es mozgófejes fényvetôkrôl,

melyeket a Raymax Kft. Készíti,
és testvércége, a MovingLED Inc.
forgalmazza.

Jelenleg két típust gyártanak: a
néhány éve kifejlesztett Moving-
LED 72-t és a nemrég debütált
MovingLED Zoom-ot. Mindkét
típus rendelkezik az igen prakti-
kus süllyesztve beépített és ki-
hajtható függesztôkampókkal.

A MovingLED 72 típusban
4x18 db RGBA (piros, zöld, kék
és borostyánsárga) 3 W-os LED-
csoportot találunk, mely így kü-
lönösen a piros-zöld tartomány-
ban még élénkebb színárnyala-
tok létrehozására képes. A szín-
keverés finomságát a színenként
16 bites felbontás garantálja.
A kilépô fénysugár szögét csere-
lencsékkel lehet módosítani.

A MovingLED Zoom modell a
LED-ek teljesítményét tekintve a
piac egyik legfényerôsebb típu-
sa, ráadásul ez is négyszínes ke-
verést nyújt: RGBW, azaz piros,
zöld, kék és melegfehér. A me-
legfehér és kék színek keverésé-
vel igen finom színhômérséklet-
változtatást lehet létrehozni, és

        12° nincs adat 12 335x350x470 30°-os opcionális lencse,
     11,2 kg 0–100% dimmer, stroboszkóp, kis zajú ventilátor

      45° 24 000 12/70/390/451 594x522x840 0–100% dimmer, stroboszkóp, kis zajú ventilátor,
 49 kg 411 db beépített pixelábra, RDM vezérlési lehetőség

      45° 11 500 12/70/192/253 540x300x601 0–100% dimmer, stroboszkóp, kis zajú ventilátor,
 20,9 kg 411 db beépített pixelábra, RDM vezérlési lehetőség

         8°–28° zoom nincs adat nincs adat 200x320x370 0–100% dimmer, stroboszkóp effekt, kis zajú ventilátor,
  8,8 kg önálló működés programozható memóriákkal,

beépített véletlenszerű effektek
          8°–28° zoom nincs adat 12/15/16/19 200x320x370 0–100% dimmer, stroboszkóp effekt, kis zajú ventilátor,

  8,8 kg önálló működés programozható memóriákkal,
beépített véletlenszerű effektek

         zoom nincs adat nem ismert nem ismert 0–100% dimmer, stroboszkóp, kis zajú ventilátor
          13°–36° zoom 3900 12/15/16/19 200x320x370 0–100% dimmer, stroboszkóp, kis zajú ventilátor,

  8,9 kg elektronikus „színtárcsa” 7 előre beállított színnel,
önálló működés 28 programozható memóriával,

beépített véletlenszerű effektek.
         12° nincs adat 14 980x350x430 0–100% dimmer, 16 bites szín-vezérlések,

     19,8 kg besüllyesztett és kihajtható függesztőkampók
         12°–60° zoom 22 000 14 480x480x680 0–100% dimmer, 16 bites szín-vezérlések,

     22 kg rendkívüli zoom tartomány, besüllyesztett és kihajtható
függesztőkampók

            6° nincs adat 8/14 326x362x418 0–100% dimmer, 25 fokos opcionális lencse,
8,8 kg stroboszkóp, elektronikus „színtárcsa”, szivárvány effekt

           25° nem ismert 8/16/24/28 534x355x609 0–100% dimmer, 12 fokos sugárzás lencse nélkül,
  22 kg 45 fokos opcionális lencse, 15x45 fokos opcionális lencse,

stroboszkóp, elektronikus „színtárcsa”,
RDM és ArtNet kommunikációs lehetőség

        22°–60° zoom 10000 felett 20 felett, 461x421x702 0–100% dimmer, stroboszkóp,
üzemmód 28 kg színhőmérséklet állítás 3000–6500 °K között, kiváló

függvényében színvisszaadás (CRI 93), Ethernet vezérlés is

  Optika nyílása Max. fényáram DMX csatornák Méretek (h/sz/m) Egyéb jellemzők
(lm) száma Súly

Raymax – MovingLED 72 –
borostyán LED-ekkel a szebb
színkeverésért
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magával a 3000° kelvines fehér
színnel végre színárnyékmentes
fehér színû világítás is elérhetô.

E típus másik különlegessége
az egyedi megoldású zoomkiala-
kítás. Ezt ún. holografikus diffú-
zorok segítségével érik el, mely-
nek lényege a következô: lézeres,
holografikus eljárás során elôállí-
tanak egy szilícium nyomómasz-

kot, amelynek a felületi egyenet-
lensége nagyon jól kontrollálha-
tó és tervezhetô, majd ezt a szer-
számot belepréselik a megol-
vasztott polikarbonát lapokba.
Ha megnézünk mikroszkóp alatt
egy ilyen mûanyag lemezt, érde-
kes látvány tárul elénk: olyan,
mint az Alpok hegység, teli van
éles csúcsokkal és mély völgyek-
kel a teljes felület. Ezzel a mód-
szerrel szinte bármilyen nyílás -
szög-módosítást el lehet érni, sôt
még ovális és lineáris karakterisz-
tikát is. A MovingLED Zoom-
ban is ilyen, ún. Light Shaping
Diffuserek azaz LSD-k vannak.
(Még véletlenül sem szabad más
LSD-vel összetéveszteni!) Alap-
helyzetben a 12 fokos mûanyag
lencsék vannak a LED-ekre sze-
relve. Ha szélesíteni akarjuk a ki-
lépô fénysugár szögét, fokozato-
san be lehet fordítani az LSD-ket
tartó tárcsákat a fény útjába, így
egyre nagyobb nyílásszöget ka-
punk. A zoomrendszer kétszintû:

elôször a 30 fokos LSD tárcsa for-
dul be folyamatosan, majd ez
után a 60 fokos is úgy, hogy köz-
ben a 30 fokos visszatér az alap-
helyzetbe.

Robe
(www.robe.cz)
A cseh gyár is már néhány éve a
zászlójára tûzte a digitális moz-

gófejes fényvetôk fejlesztését, és
ezzel párhuzamosan több LED-
es termékkel is megjelent a pia-
con, mely termékeket a RED csa-
ládnév alatt fogja össze. Mostani
bemutatásunkban két termékük
érdekes, a REDWash 2*36 és a
REDWash 3*192.

A kisebb teljesítményû RED-
Wash 2*36 típus 3x12 db Luxe-
on K2-es LED-et tartalmaz, azaz
külön csipek adják a piros-zöld-
kék színeket. Alaphelyzetben
igen szûk, 6 fokos sugárzási szö-
get ad, de opcionális cserelen-
csével jóval szélesebb sugárzást
is elérhetünk vele.

A nagyobb testvér, a RED-
Wash 3*192 már különlegesebb
felépítésû, mivel a 3x48 db RGB
csipen túl még 48 db hidegfehér
LED-et is tartalmaz, tehát RGBW
színkeveréssel dolgozik, de ezen-
felül a LED-ek elhelyezése is kü-
lönleges, mivel nem kör alakban,
hanem négyszögletes elrende-
zésben alakították ki ôket. Ezzel a

kialakítással alaphelyzetben 25
fokos nyílásszöget nyújt ez a gép,
de opcionális lencsékkel ez 45
fokra, illetve elnyújtott, 15x45 fo-
kos vetítési szögre is átalakítható
a kilépô fénysugár kévéje.

Vari� Lite
(www.vari-lite.com)
A mozgófejes effektgépek nagy
úttörôje szintén beszállt a ringbe
– és nem is akárhogyan! A frank-
furti kiállításon egy rendkívüli pa-
raméterekkel rendelkezô gépet
mutattak be, melynek fényereje
és tudása lenyûgözô volt.

A ma már a Philips csoporthoz
tartozó cég VLX™ Wash névre
keresztelt LED-es mozgófejes
fényvetôje az amerikai Luminus
Devices Inc. által kifejlesztett
90W-os (!!!) RGBW LED modulo-
kat használja. A modulokból a
négyféle szín keveréke, eredôje
jön ki, így a színárnyékok problé-
mája egyáltalán nem jelentkezik
ennél a típusnál. A különleges
optikai rendszer ezenfelül még
különlegesen nagy zoomátfo-
gást is biztosít (22–60 fok kö-
zött). A LED modulon belüli kü-
lön hidegfehér csipnek kö-
szönhetôen a színhômérséklet-
tartomány is széles határok,
3000–6500 °K között állítható,

továbbá a gép színvisszaadása is
kiváló, 93-as CRI-értékkel rendel-
kezik.

Összefoglalás
Nos, számomra ez az összeállítás
azt mutatja, hogy igen, elérke-
zett egy új korszak! Végre több
olyan típus is feltûnt, melyek a
korábbi gyermekbetegségeket –
pl. színárnyék, szép fehér fény,
zoomolás hiánya – már részben
vagy egészben kiküszöbölték.
Természetesen a hosszú távú,
megbízható mûködést még bi-
zonyítaniuk kell e fényvetôknek,
de már itt vannak, elérhetôk,
megvehetôk – persze ma még
zömmel meglehetôsen borsos
áron. A tendenciákat figyelve az
árak is biztosan lefelé fognak
mozogni, úgyhogy csak biztatni
tudok mindenkit, hogy ha lehe-
tôsége van rá, próbálja ki e kor-
szerû és energiatakarékos eszkö-
zöket, egyre kevésbé fog csalód-
ni bennük. Végezetül még any-
nyit: nem kell nagy jóstehetség-
nek lenni ahhoz, hogy már nem
kell sokat várnunk a LED-alapú
profilfényvetôk megjelenésére
sem – és akkor végképp elmond-
hatjuk, hogy egy új világítási kor-
szakba értünk!

Böröcz Sándor
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Raymax – MovingLED Zoom –
melegfehér LED-ekkel

Vari-Lite – a nagy ígéret,
a VLX Wash a frankfurti kiállításon
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Személy szerint jó ideje már, hogy a világosí-
tói pálya gyakorlati oldala helyett a színházi
mûködéshez elengedhetetlenül szükséges
eszköz és felszerelés ellátási oldalra sodród-
tam. Ez a váltás ugyan távol sodort a színpa-
di alkotómunkától, viszont lehetôséget adott
egy széles körû, a szakma lehetôségeinek ha-
tárait bemutató, nemzetközi ismeretanyag
összegyûjtésére. Jelen írásomban ezekbôl a
tapasztalatokból és információkból szeretnék
néhányat közkincsé tenni, hogy akár a köze-
li jövôben létrejövô kulturális és mûvészeti
célú beruházások legalább azon a színvona-
lon jöhessenek létre, amit a tervezôk a pro-
jekt indulásakor megálmodtak.

Mint gondolom, az az alapvetés már min-
denkihez eljutott, hogy a színházi világítási
rendszerek elektromos áram jelenlétét igénylik.
Viszont a döntéshozók közül nem biztos, hogy
mindenki tisztában van azzal a hihetetlen,
már-már a csoda határát súroló erôfeszítéssel,

aminek az eredményeként hosszabb-rövidebb
ideig a közönség (az istenadta) el tud szakadni
a valóságtól, és bele tud merülni a megtekin-
tett elôadás világába. Színházi életünk sok
mûfajt és elôadásmódot ötvöz, mindegyiknek
más-más módon van szüksége technikai tá-
mogatásra. Vannak olyan produkciók, ahol
egy szál ember (maga az elôadómûvész) képes
megteremteni az áhítat varázsát a nézôtéren
oly módon, hogy szinte mindenki egyszerre
vesz levegôt akkor, amikor a „szeánszot” veze-
tô elôadómûvész azt megengedi. És vannak
olyan elôadások is, amikor sok ember töri ma-
gát azért, hogy a nézôk megkapják azt az él-
ményt, amivel hazatérve, mentálisan feltöltôd-
ve tudják folytatni életük monotóniával terhelt
napjait. Elmondhatom, hogy volt szerencsém
közremûködni jó néhány ilyen produkció
megvalósításában. És elmondhatom, hogy el-
mondhatatlanul nagy szükség van arra a pár
emberre, aki a háttérben meghúzódva fel-
ügyeli és segíti ezeknek az ihletett pillanatok-
nak a létrejöttét. Összefoglaló néven színházi
mûszaknak nevezik ezt a stábot. 

De most visszatérnék az elektromossághoz.
Szóval ahhoz, hogy az ihletett pillanat min-
denkit elragadjon, szükség van néhány mûsza-
kilag képzett emberre, aki az elektromosság ál-
tal nyújtott lehetôségeket kihasználva segíti az
elôadott mûvet. Az ô tevékenységük következ-
tében a munkára fogott áram mûködteti a
színpadi gépészetet, juttatja el a legkisebb só-
hajt is a közönséghez, és teszi láthatóvá mind-
azt, ami a színpadon történik. De sok esetben
hiába az áldozatos munka és a sok szellemi
erôfeszítés, ha nem adatik meg számukra az a
technikai háttér, amivel mindez a XXI. század
elején minimálisan elvárható lenne.

A közelmúltban több hazai beruházás is elké-
szült, és vannak emberek, akik tejes mellszéles-

séggel kiállnak az általuk felépített épület érdeké-
ben. Sajnos ôk ahhoz az oldalhoz tartoznak, akik
inkább bátrak, mint hozzáértôk, ezért nem is le-
het rossz szót szólni rájuk. Ôk azok, akik a színhá-
zat jobb esetben csak a nézôtérrôl szétnézve
tudják értékelni, arról a mûszaki háttérrôl, ami az
épületet rendeltetési céljára alkalmassá teszi,
nem sok elképzelésük van. Volt szerencsém egy
közelmúltban lebonyolított beruházás elôkészí-
tési fázisában hosszan beszélgetni olyan pályáz-
tatóval, aki nem értette, mi kerül „olyan sokba”
egy alapkiépítésû dimmerben. A beszélgetés so-
rán vált világossá, hogy az ô képzeletében a dim-
mer szó hallatára a fali villanykapcsolóként bea-
zonosított szabályzó képe jelenik meg, nem pe-
dig egy moduláris, több feldolgozóprocesszo-
ros, kabinetrendszerû, saját IP címmel rendelke-
zô dimmerszekrényé. Ilyen alapvetô fogalomza-
varok ismeretében nem lehet csodálkozni, hogy
munkájuk során a szcenikai rendszer fontossága
a betonozás és a haszontalan márványburkola-
tok utáni, kevésbé fontos alkotóelemek sorába
süllyed. Szó se róla, az épület, mint a színházat
körülhatároló térbeli objektum, kézzelfoghatóan
materializálja Thália templomát, ezért fontos a
modern XXI. századi színjátszás kereteinek meg-
határozásához. A technikai lehetôségek és a ki-
írások hozzá nem értô megnyirbálása pont azt
veszi el a közönségtôl, ami lehetôvé tenné mind-
azt a jót, amirôl a cikkem elején próbáltam némi
fogalmat alkotni. 

Már a Krisztus után 80 körül épült római
Colosseum építésénél is arra törekedtek, hogy
a kor mûszaki lehetôségeinek maximumát be-
építsék a nagyszerû épületbe. Olyan jól sike-
rült, hogy akár „Circus Maximusnak” is nevez-
hették volna, ha a név már nincs lefoglalva
egy hasonló tulajdonságokkal bíró intézmény
részére. De félre a tréfával. Történelmi tény,
hogy abban az épületben, a szárazföld köze-
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Gondolatok
a korszerû
színpadvilágításról
Az elmúlt pár év színházi beruházásainak
tanulságai késztettek arra, hogy néhány
gondolattal hozzájáruljak ahhoz az is-
meretanyaghoz, ami egy magas szintû,
korszerû színpad-világítási rendszer lét-
rehozásához feltétlenül szükséges.

Keleti Mûvészeti Központ (OCA), Sanghaj, 1054 fôs prózai színház
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pén tengeri csatákat vívtak a gladiátorok a
nép szórakoztatására. Ekkora színpadtechnikai
és mûszaki bravúr napjainkban is komoly pró-
batételt jelent a nagyban gondolkodó szceni-
kusoknak. Lehetne sorolni a történelmi példá-
kat, de célom nem a reneszánsz kori színház
technikai színvonalának magasztalása, hanem
– mint már írtam – az elektromosság által
nyújtott lehetôségeket kihasználó néhány
projekt rövid bemutatása. Talán sikerül némi
rálátást adni a külföldi és hazai, színháznak ne-
vezett épületek technikai eszközparkjának is-
mertetésével arról, hogyan is kell felszerelni
egy korszerû színházat úgy, hogy már az át-
adás pillanatában ne lehessen elavultnak,
majdhogynem középkorinak titulálni. 

Talán nem szerénytelenség kijelenteni,
hogy hazánk egyelôre még elsô színháza a
budapesti Nemzeti a legjobb példa a kor-
szerû színházi technika bemutatására. Kezd-
ve – a párját ritkító – színpadgépészeti meg-
oldásának, ami önmagában tartalmazza a
mai napig ismert színpadgépészeti lehetôsé-
geket. A mínusz 2 plusz 3 méter között emel-
hetô és süllyeszthetô 72 darab 2x1 m-es
színpadelem, akár önálló díszlet szerepét is

képesek betölteni. De ez még nem minden,
a vízszintes lapot képes dönteni is, amivel
ferde rámpát is lehet képezni az elemekbôl.
Nem lenne teljes a színpadgépészet, ha
igény esetén nem lehetne forgatni. Persze a
dupla forgó csak akkor jön elô, ha szükség
van rá. Ekkor a hátsó színpadról lehet elôre-
gördíteni a játéktérre. Mozgási sebessége le-
hetôvé teszi, hogy akár elôadás alatt felvegye
üzemszerû helyzetét. Nem hiányozhat a gé-
pészetbôl a röptetô rendszer sem, amit szá-
mítógép vezérléssel szinkronizálni lehet a
többi színpadgépészeti mozgással. 

A Nemzeti Színház világítástechnikája Ma-
gyarországon – egyedülálló módon – a robot-
technikára alapozva készült el. A 120 darab ro-

botlámpa nyújtotta lehetôségek az alkotói sza-
badság eddig soha nem tapasztalt megoldása-
it teszi lehetôvé. Dinamizmusát tovább fokoz-
za a színpad körül mozgatható 12 db Voyager
világítástartó konzol, ami a körhorizont elôtti
sínpályán szállítja a rá függesztett intelligens
fényvetôket. A robotlámpák mûködtetését
mintegy 612 hagyományos áramkör szolgálja.
A lámpapark az ADB és Niethammer fényvetôk
mellett ellipszoid tükrös ETC fényvetôkbôl va-
lamint ARRI fémhalogén stúdiólámpákból áll. 

De nézzünk néhány külföldi példát, de ne
a Lajtán túlról, hanem az Urálon innen és egy
kicsit túl.

Nemzeti Akadémia, Nagy Opera és
Balett Színház (Belorusz Köztársaság)
A felújítás 2009. márciusig tartott, a beépí-
tett eszközök a következôk:
Vezérlôpult: 
ADB Phoenix 10 XT és Phoenix 5X master-

slave módban. A kommunikáció Ethernet
kapcsolaton keresztül zajlik. 
Dimmerpark: 
14 x Eurodim 3 Dimmer Rack (786x3 kW

és 188x5 kW Dimmer + 168 Nondim direkt

kapcsoló fiók) kiegészítve az ADB A.D.N Net-
work dimmer manager rendszerével. 
Fényvetô park: 
128 db ADB Warp/M motorizált Profil ha-

logén fényvetô 
160 db ADB Warp manuál verzió az egye-

dülálló gyûrûs kezelô rendszerrel. 
144 db ADB C203 2000 W PC, 
38 db ADB C103 1000 W PC, 
48 db ADB DN205 profil, 
4 db CH50 5000W Fresnel, 
24 db ADB ACP1001 Cyclorama, 
16 db Svoboda. Az EUROPE szériás C203

és C103 egy része motoros kengyelben lett
telepítve (Pan – Tilt és Fókusz kezelés) és sza-
lagos színváltót is kaptak. 

Fejgépek:
4 db Niethammer MZU 106D 2.5 kW fém-

halogén front, és
4 db MZU 256DE 1.2 kW fémhalogén gé-

gen fejgép.

Keleti Mûvészeti Központ, Sanghaj
A 2004-ben átadott, impozáns létesítmény
három különálló egységet foglal magába. Az
1054 férôhelyes drámai színházat, a 1979
székes filharmóniai koncerttermet és 330
üléses kamaratermet. 
A vezérlésrôl:
4 db ADB Phoenix 10 és 2 db ADB Phoe-

nix 2 pult valamint 1 grandMA full size és
egy grandMA micro Ethernet-alapú kapcso-
lata gondoskodik. 
A dimmerparkja:
12 Eurodim 3 kabinetbôl áll, a következô

összeállításban: 489 db DD3/T 2x5 kW dim-
mer modul, 26 db DD3/T 1x5 kW, 42 db
DD3/T 1x10 kW és 38 db DD3/T 1x5 kW di-
rekt épül fel. 

A fényvetôi fôleg ADB gyártmányú, klasszi-
kus lámpákból áll, kiegészítve 

128 db ADB Warp /M motorizált profil ha-
logén fényvetôvel. 

Az effekt fényekrôl 48 db Clay Paky 1200
fényvetô, valamint 24 db ETC Revolution
gondoskodik.

A fenti példákat lehetne sorolni oldalakon
keresztül, de a lap terjedelme gátat szab ter-
jengôs listák sorolásának. Viszont azt hiszem,
hogy az ismertetett néhány példa is segít né-
mi képet alkotni arról a tendenciáról, ami a
színházi világítástechnika, és talán egy kicsit
a teátrumokban alkalmazható technika pilla-
natnyi helyzetérérôl tanúskodik. A példák
csak egy, az általunk képviselt világhírû cég
referenciái közül valók, méghozzá nem is a
legjelentôsebbek. Viszont azt hiszem, a né-
hány felsorolt szám is figyelemre méltó és el-
gondolkodtató. Akit mélyebben érdekel a té-
ma, keressen fel bátran, szívesen bemutatom
neki a korszerû színházi és show technikai vi-
lágítás arzenáljának jelenkori lehetôségeit és
tágabb értelemben vett határait. 

Jerzsa Attila
Pelyhe Kft.
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OCA, Sanghaj, 1979 fôs koncertterem

Kínai Nemzeti Színház
elôcsarnoka (Peking)
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Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke
– a miniszterelnök elôterjesztésére – nemzeti
ünnepünk, március 15-e, az 1848–49-es for-
radalom 161. évfordulója alkalmából kitün-
tetéseket adott át a Parlamentben. 

A színházi területen mûködô mûvészek közül
Kossuth-díjat kapott Jánoskúti Márta, a Víg-
színház Jászai-díjas jelmeztervezôje, érdemes
mûvész.
Jánoskúti Márta, az elmúlt évtizedek alatt a

jelmeztervezô-szakma egyik legjelentôsebb
alakja lett. Tévedhetetlenül használja azt a
nagyon komplex képességét, hogy egység-

ben tudja látni és láttatni a darab sugározta
stílusvilágot, mélyen látja a benne szereplô
karakterek funkcióját. Jelmezei, ruhái a
mûvészi jellemábrázolás részeseivé válnak. 

Fontos értéke munkásságának: széles körû,
roppant alapos kulturális tudása, az európai
korok képzômûvészeti világának pontos is-
merete. Erre építi saját, egyedi világát, ame-
lyet mindig alárendel az adott, konkrét pro-
dukció szellemiségének, a rendezôi és dísz-
lettervezôi elképzeléseknek. Így alakulhat ki a
színpadi látvány világában az a tökéletes har-
mónia, amely az elôadás lényegét szolgálja. 

Otthon van a teljesen korhû jelmezek fel-
idézésében, megtervezésében, de ugyanúgy
nagyvonalúan megteremti a stilizált színpadi

világok ruháit, vagy a modern, lényegre törô,
egyszerûségre törekvô látványvilágot, amely
csak felidéz, csak emlékeztet a klasszikus szín-
ház korhû, bonyolult részletezésû jelmezeire.

Legendás vígszínházi elôadások alkotótár-
sa volt, és természetesen ma is az, miközben
az Opera megbecsült tervezôje, számos vidé-
ki színházban is dolgozott.

Idézzünk fel néhány emlékezetes vígszín-
házi sikert, amelynek ô is részese volt: Macs-

kajáték, Popfesztivál, Homburg hercege, Bûn
és bûnhôdés, A padlás, Kômûves Kelemen,
Equus, Legenda a lóról, Össztánc, Körma-
gyar, Úrhatnám polgár.

Szintén Kossuth-díjat kapott Rajk László épí-
tész, díszlet- és látványtervezô. A Magyar Te-
levízió Közalapítvány Kuratórium tagja.
Rajk László sokoldalú mûvészi – különösen

építészeti – munkássága, számos film- és
színházi produkcióban való tevôleges részvé-
tele, látványtervezôi tevékenysége elismeré-
seként vehette át a kitüntetést.

1949. január 26-án született Budapesten.
A Budapesti Mûszaki Egyetem építészmérnöki
karán szerzett diplomát. 1971–75 között a
„Kovács István” performanszcsoport tagja,
rész vesz a Halász Péter vezette Kassák Stúdió
produkcióiban. 1972-tôl a Lakóterv, majd az
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Gratulálunk!

Rajk László: Moulin Rouge bárpultja

Jánoskúti
Márta

jelmezei
Hunyady
Sándor

Feketeszárú
cseresznye

címû
darabjában
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Iparterv építésze. 1973-tól több mint harminc
színpadi elôadás, 1978-tól mintegy negyven
magyar és nemzetközi film látványtervezôje.
1976-ban a montreali McGill Egyetemen aka-
démiai fokozattal doktori címet kapott.
1989–91-ig a Mafilm, 1989-ben Nagy Imre és
társai temetésének látványtervezôje. 1992-tôl
a Színház- és Filmmûvészeti Fôiskolán díszlet-
tervezést tanít. 1993-ban megkapta a Nagy
Imre-emlékplakettet, 1999 óta a Francia Köz-
társaság Nemzeti Érdemrendjének lovagja,
2002-tôl a Brit Királyi Építészakadémia tagja.
2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztje kitüntetést, 2007-ben Pro Ur-
be Budapest-díjat, 2009-ben a filmszemlén
pedig a filmkritikusok díját kapta meg A londo-
ni férfi címû film látványtervéért.

Jelentôsebb díszlettervei: Faust, A per, Vik-
tória, Takarítás, A szabin nôk elrablása, Bam-
bini di Praga, Próba, A kastély, János vitéz,
Kényes egyensúly, Székek, Egy kis éji zene,
Végjáték, A Napsugár-fiúk.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztike-
resztje polgári tagozat kitüntetésben része-
sült Szirtes János Munkácsy Mihály-díjas
képzômûvész, a Moholy-Nagy Mûvészeti
Egyetem egyetemi tanára.
Szirtes János 1954. december 8-án Buda-

pesten született. Tanulmányait 1975–77 kö-
zött a Pozsonyi Képzômûvészeti Fôiskola gra-
fikai szakán, 1977–1980 között a Magyar
Képzômûvészeti Fôiskola grafikai szakán vé-
gezte. 1980–1983 között mesterkurzuson
vett részt. 1980-tól tagja a Fiatal Képzô -

mûvészek Stúdiója Egyesületének. 1988-tól
tagja az Internationales Künstler Gremium-
nak és a Szentendrei Grafikai Csoportnak.
A szentendrei Vajda Lajos Kulturális Egyesület
elnöke, 1989-tôl a Magyar Iparmûvészeti Fô-
iskola adjunktusa. 1997-tôl egyetemi docen-
se. 1982-ben Kondor Béla-díjat, 1990-ben
Munkácsy Mihály-díjat kapott.

Számtalan performansz résztvevôje, ren-
dezôje. Mûvészetét sokrétûség és technikai
sokféleség jellemzi. Az festészet mellett a
grafika és a happening egyaránt szerepel
munkásságában. Performanszaiban visszaté-
rô mágikus-rituális elemek vagy eszközök a
maszkok. Szirtes Jánosnál a festés folyamata
is akció, a kép témája maga a festés mint
gesztus.

Jászai Mari-díjat kapott Ágh Márton díszlet-
tervezô-mûvész.
Ágh Márton 1991 és 1996 között díszlet-

tervezést tanult a Budapesti Képzômûvészeti

Szirtes János:
Önarckép 

Kemenes Fanni jelmezterve a Koldusoperához
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Fôiskolán. Azóta számos budapesti és vidéki
színházban dogozik. Elsô díszlettervezése
1998-ban a Pesti Színház Pinokkió elôadása
volt. 2000-tôl 2007-ig a Krétakör Színház
elô adásaihoz tervezett díszletet. 

Jelentôsebb munkái: Nexxt, Liliom, Meg-
szállottak, W-Munkáscirkusz, Leonce és Léna,
Hazámhazám, Nézômûvészeti Fôiskola, Fe-
keteország, Phaidra, Caligula, A jég, Pesties-
ti, Frankenstein-terv.

2009-ben a 40. Magyar Filmszemlén Életmû-
díjat kapott Kemenes Fanni Jászai Mari-díjas
jelmeztervezô, érdemes mûvész. 

Színházi munkásságát 1957-ben az Irodal-
mi Színpadnál kezdte. 1960–1963 között a
Petôfi Színház, 1963–1975. A Vígszínház
tagja, miközben a Szegedi Nemzeti Színház-

nak is tervez, elsôsorban opera- és balettjel-
mezeket. Tervezômûvészetét a biztos ízlés,
elegancia, egyfajta szépségkultusz, a külön-
bözô korok ruháinak alapos ismerete, gaz-
dag színvilág jellemzi. 1975–1987 között a
József Attila Színház, 1987-tôl az Operett-
színház munkatársa, a Képzômûvészeti Egye-
tem tanára. Rendszeresen tervez a Magyar
Televízió számára, vendégtervezôje a Nem-
zeti Színháznak és az Operaháznak.

Jelentôsebb színházi munkái: Csárdáski-
rálynô, A cirkuszhercegnô, Amerikai Elektra,
Mária fôhadnagy, Maya, Lola Blau, A muzsi-
ka hangja, A miniszter félrelép, Olympia,
Othelló, Örült nôk ketrece, Sybill, Sámson és
Delila, Tosca, A víg özvegy, Tisztújítás.

Színpadi jelmezek mellett több mint 70 film
és tévéjáték tervezôje, a 60-as évek újító jel-
mezes generációjának tagja. Mesterségét „fi-
guraalkotásnak” tartja. A Régi idôk focija címû
filmben Minarik, a focimániás mosodás legen-
dás barna kabátja ennek jellegzetes példája.

Minden mûfajban és stílusban dolgozott,
többek között Sándor Pállal, Mészáros Mártá-
val, Gaál Istvánnal, Zsurzs Évával, Koltay Gá-
borral. Nagyon sok történelmi filmhez terve-
zett korhû, pazar kiállítású jelmezeket: Egri
csillagok, Kárpáthy Zoltán, Egy magyar ná-
bob, Vörös grófnô. Kísértet Lublón, 80 huszár.

A mûvészeknek kitüntetéseikhez gratulál,
további sikereket és jó egészséget kíván a

Szerkesztôség
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A közelmúltban mutatkozott be Magyaror-
szágon az érdeklôdôknek a világelsô ETC-
gyár új fejlesztésû fényszabályzó konzolja, az
EOS. A babalátogatási találkozó a Luminis
Kft. bemutatótermében jött létre, ahová az
újszülöttet elkísérték idôsebb testvérei is, a
világszerte népszerû és közkedvelt Congo és
kisöccse, Congo Junior. Az illusztris kíséret-
hez tartozott még az EOS párja, mondhatni
testvére, az ION is, aki bár külsôleg a remek
Congo Juniorra hajaz, de a ráruházott tulaj-
donságok alapján az újszülött képességeit
örökölte. Szóval e remek kis társaságot azzal
a céllal hozták ide kis hazánkba, hogy a honi
világítással foglalkozó cégek valamint színhá-
zi és televíziós szakemberek összeismerkedje-
nek e remek termékekkel. 

Az EOS nem kisebb okból született, mint
hogy leváltsa a cég régebbi, gyönyörû nagy-
fônökét, az Obsession II csúcs konzolt. Meg-
jegyzem, a cseréhez az is hozzájárulhatott,
hogy az ETC megörökölte a patinás hírnévvel
bíró svéd AVAB céget, és vele az ôket jellem-
zô csúcskategóriás fényvezérlôpult-technoló-
giát. A két nagy egyesülésébôl született az
ETC/AVAB kiváló pultja, a Congo. E remeket
egy 100% precíz mechanikus és egy megbíz-
hatóságáról híres sokoldalú szoftveres csapat
alkotta. Ennek a csapatnak a munkája keltet-
te életre a most bemutatott, az eddigi vi-
szonylag hagyományos fizikai felépítéssel
szakító új fényszabályzót. 
A vendégeket elkísérte régi külhoni isme-

rôsük, Florian Mayer, aki segített bemutatni
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ETC EOS

Congo Junior a modulárisan csatlakoztatható
40 húzós master fader winggel



az újdonságokat. Részt vett még a bemutat-
kozáson Kiss Péter kollégánk is, aki komoly ta-
pasztalattal és gyakorlattal rendelkezik mind
a pultok kezelésében, mind a régebben az
ETC tulajdonban lévô, világszerte elterjedt és
sokak által magasztalt Wysiwyg világításter-
vezô program kezelésében. 
Az ismerkedés délelôtt tíz órától délután

hatig tartott, de ez nem volt szentírás. A ba-
balátogatás szabályai szerint nem tömege-
sen tették tiszteletüket az érdeklôdôk, és sze-
rencsére ajándékot sem hoztak. A látogatók
fôleg a már hasonló gyártmányok felhaszná-
lói és jövôben valami jó beszerzésen gondol-
kodók közül kerültek ki. Nagy népszerûség-
nek örvendett a konzolokon végzett munkát
segítô, de önálló munkára is képes világítás-

tervezô szoftver és bemutatója. Kiss Peti, aki
a MÜPA-ban folytatott munkája során renge-
teg tapasztalattal gyarapította a világítási lát-
ványtervezés mûfajában ismereteit. Elisme-
résre méltó erôfeszítéseit az érdeklôdôk ki-
tüntetô figyelemmel honorálták. Valóban jó
és komoly támogatottsággal bíró szoftver a
Wysiwyg, bár véleményem szerint látvány-
tervezés szempontjából van nála sokkal meg-
gyôzôbb is, amit van szerencsém behatób-
ban ismerni. Véleményem szerint a látvány-
tervezô szoftvereknek lényeges felhasználási
lehetôsége a valós idejû a fényvezérlô pult
adatai alapján történô érdemi megjelenítés.
A Wysiwyg valóban viszonylag értékelhetô
képet nyújt a real time megjelenítés során,
bár hozzáteszem a mai számítástechnikai le-

hetôségek figyelembevételével egy P1-es
korszakot idézô kép bár mozog, de azért
enyhén lehangoló. Ezt talán az is mondatja
velem, hogy a LightConverse látványtervezô
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A sikeres bemutató szereplôi

Congo a színházi pult mely több nyelven is beszél
(ACN, Avab protocol, ETCNet)

A speciális encoder kerekekkel ellátott EOS pult

Az új ION konzol az EOS szoftverével,  melyhez akár 300 fadert is csatlakoztathatunk a moduláris kialakításnak
köszönhetően

Kérdések és válaszok
az Avab alapokra
épülô Congo családdal
kapcsolatban
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szoftver briliáns képi megjelenítéséhez szo-
kott szememnek az egyszerû grafika siral-
masnak tûnik. Persze ez a tény nem csökken-
ti a Wysiwyg kimagasló képességeit, mert a
rentál cégek esetében rengeteg hasznos és
szükséges információval segíti elô a megva-
lósítandó rendezvények színvonalát. 
Visszatérve a bemutató fô mûsorszámára,

úgy érzem, tanulságos volt ez a kis bemuta-
tó. A Congo rendszere meggyôzô biztonság-
gal és sokoldalúsággal segíti a világosítói
munkát, talán éppen ezért az EOS és az ô be-
mutatása nem sikeredett igazán nagy hatá-
súra. Nekem kicsit úgy tûnik, hogy a kis pe-
lusosnak még nem ez a végleges állapota. 
A sok idôt és figyelmet igénylô ismerkedés

fáradalmait egy kis asztalka tartalma segített
eloszlatni. Kellemes kikapcsolódást biztosí-
tott a tömény információáramlás tengerében
egy kis rágcsálnivaló és folyékony csemege.
Az asztal mellett – lazításképpen – meg lehe-

tett beszélni a színházi élet ügyes-bajos dol-
gait, tapasztalatot cserélhettünk. Összegzés-
ként csak annyit, hogy a kétnapos bemutató
jó hangulatú, szinte családias rendezvényre
sikeredett, és az arra tévedô érdeklôdô kollé-

gák kiváló tájékoztatást kaptak az ETC/AVAB
együttmûködésbôl született felhasználóbarát
rendszerek képességeibôl.

Jerzsa Attila
Pelyhe Kft.

A salgótarjáni József Attila Mûvelôdési és
Konferenciaközpont (JAMKK) színháztermé-
ben| Müller Péter: Márta címû darabja lesz ez
év decemberében, a Vertich Színpadstúdió
következô bemutatója, amelyhez forgószín-
padot terveznek. 
Susán Ferenc, a darab rendezôje elmondta,

hogy az elôadás megkívánja a forgószínpadot.
Az elôzetes egyeztetésekbôl kiderült, hogy a
megvalósításnak technikai akadályai ugyan
nincsenek, pénzügyi korlátok viszont vannak.
A város vezetése pártolja az elképzelést. A for-
gószínpad nemcsak a darab bemutatását fog-

ja segíteni, hanem város egyetlen színpadának
mûszaki színvonalát fogja emelni, ennek kö-
szönhetôen sokkal szélesebb repertoárból vá-
logathatnak majd a színházi évadokra.
A jelen tervezési szakaszban felkerestek né-

hány céget: a salgótarjáni Wamsler SE, a Tri-
gon Elektronikai Kft., több más helyi vállalko-
zással és a budapesti Racional Kkt.-vel együtt
támogatják kezdeményezésüket. 
A Racional Mérnöki Iroda Kkt. elkészíti a

forgószínpad elôzetes terveit, amelyet ingye-
nesen bocsát a Stúdió és a város rendelkezé-
sére. Réfy Imre tulajdonos elmondása szerint

rendkívüli a még csak alakulófélben lévô
színházi csapat szervezômunkája, a helyi cé-
gek azonnali segítôkészsége, amely annyira
megérintette, hogy mindenben segíti a for-
gószínpad létrejöttét. A nyolc méter átmé-
rôjû forgószínpad költsége üzleti alapon tíz-
tizenötmillió forintba kerülne, de a helyi cé-
gek segítségével ennél jóval kevesebbôl kivi-
telezhetô. A forgószínpadnak szeptemberig
el kell készülnie ahhoz, hogy a Márta decem-
beri bemutatóján használni tudják. 
(Sajtótájékoztató, 2009. március 31.

Salgótarján)
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ALUMÍNIUM ÖTVÖZET A KÖNNYÛ, JÓ MEGOLDÁS! 
KIZÁRÓLAG HAZAI MUNKAERÔ TERMÉKE!
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Márta forgószínpadra léphet?
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Pista bácsi! Te vagy a szakmában a legrégeb-
bi munkatársam, sôt a mi kapcsolatunk szin-
te baráti! Készül rólam, a munkásságomról
egy könyv! A festészetrôl, zenéléseimrôl, a
díszlettervezéseimrôl, színházi munkámról.
Nagyon szeretném, ha néhány sorban visz-
szaemlékeznél a kezdetekre! 
Mindezt olyan tôle megszokott ellentmon-

dást nem tûrô szenvedélyes gyorsasággal
mondta el nekem egy szuszra, hogy óh, én
balga, reflexszerûen azonnal igent mondtam.
– És mirôl írjak? 
– Mindegy, amit csak akarsz! A közös mun-

kánkról, vagy ami eszedbe jut rólam… Né-
hány gépelt oldal legyen!
Ez könnyûnek tûnik, de amikor az ember

nagy nehezen nekiveselkedik, akkor bizony
igen nehéz az emlékeket sorrendbe rakni, a
történéseket átgondolni, mindezt megfelelô
formába önteni. Ilyenkor alig-alig akar össze-
jönni valami.
Emlékeim szerint 1990-ben egy nagyon

kellemes célratörô fiatalembert ismertem
meg Erkel Lászlóban (más néven Kentaur).
Akkor még a Vígszínház homlokzatára terve-
zett nagyméretû transzparenseket a készülô
színdarabokról. Ô volt a kivitelezô is.

Nagyon érdekes illusztrációkat festett a
cím és a szereposztások mellé, és ez a nem
szokványos reklám nagyon hatásos volt.
A körúton sétálók meg-megálltak, és a villa-
moson utazók is megnézték ezt a néha har-
sogó dekorációnak is beillô 3x6–8 m-es, hom -
lokzatra akasztott vásznakat. 
Én nem tudtam, hogy ô a képzômûvésze-

ti fôiskolát elvégzett, diplomás festômûvész. 
Magamról, e döcögô sorok szerzôjérôl

csak annyit, hogy a Vígszínházban mint szce-
nikus dolgozom. Ez azt jelenti, hogy ezt a be-
osztást betöltô szakember valósítja meg a
díszlettervezôk színpadképpel kapcsolatos ál-
mait. Ez nem a leghálásabb feladat. Sokszor
nagyon tapintatosan, szelíd erôszakkal, a
szárnyaló képzômûvészeti fantáziát le kell te-
relni a felhôk közül a földre, s a realitás tala-
jára állítani. Meg hát ezeket az álmokat sok-
szor nagyon kevés pénzbôl kell megvalósí -
tani.
Nem lepôdtem meg, amikor Eszenyi Enikô

ôt kérte meg az általa rendezendô „West
Side Story” c. darab díszletének tervezésére.
Encike és Kentaur már dolgoztak együtt, ha
jól emlékszem, a Budapesti Kamaraszínház-
ban a „Leonce és Léna” c. darabban, mely

zajos sikert hozott a rendezônek és a tervezô-
nek egyaránt.
A Kamara Színház és a Vígszínház között

nagyon nagy a technikai és a méretbeli kü-
lönbség. Olyan, mintha valaki egy középka-
tegóriás autóból átülne egy kamionba.
Kentaur egy kicsit elfogódottan kezdett

neki a feladatnak, már ami a mûhelyrajzokat
illeti, mert tulajdonképpen kevés gyakorlata
volt e téren. Nekem jólesett, hogy a kezdeti
problémák áthidalódtak azzal, hogy teljesen
rám bízta magát, és örömmel fogadta a se-
gítségemet. Odafigyelt, kérdezett, nem akart
mindent jobban tudni mindenkinél. Alapo-
san megbeszéltük a rajzokat a mûhelyekbe
való leadásuk elôtt. Sokat beszéltünk arról is,
hogy melyik mûhelybe melyik szakemberhez
hogyan közelítsünk, mikor kell jobban odafi-
gyelni a munkájukra, precizitásukra. Mikor
milyen munkafolyamatnál lehet a részletrajz-
tól egy kicsit eltérni, bízni az ô szakmai tu-
dásukban és fantáziájukban. Tehát érdekeltté
s fontossá tenni az ô szaktudásukat a kivitele-
zésben. 
Egy díszletnek a legyártása sok szakmának

az együttes egymásba kapcsolódó munkájá-
ból áll. A szakmákat összefogni, munkájukat
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Visszaemlékezés
Hogyan lett az ifjú 
festômûvészbôl
tehetséges
díszlettervezô

Beaumarchais:
Figaro házassága, avagy
egy bolond nap
(jelmez–díszlet: Kentaur)

➤

Fo
tó

: 
th

ea
te

r.h
u 

–
Ilo

vs
zk

y 
Bé

la



összehangolni igen nehéz feladat. Nagyon
sok idôt töltöttünk a mûhelyekben, hogy ô
„megfelelô pedagógiával” tudjon tárgyalni
és instruálni a szakembereket. 
A „West Side Story” díszlete jóval a

kitûzött idô elôtt színpadra került. 
Lenyûgözô, nagyvonalú impozáns díszlet

lett belôle, ami bebizonyosodott az elsô pró-
bákon. A színészek jól érezték magukat a
díszletben, s a rendezô és a koreográfus
nagyszerûen be tudta játszatni a remekül ki-
alakított teret.
Kentaur elsôsorban festômûvész. Utolsó

pillanatig festegette, mázolgatta, „grafitizte”
a falakat és az elemeket.
Emlékszem, még a gyártás idôtartama

alatt ért bennünket egy „komoly lelki attak”.
A darab szerint a Tonight szám alatt egy
építkezési szállítószalagra ültek rá a szerep-
lôk, mely lassú mozgással fölvitte ôket az er-
kély magasságába. Hosszú utánajárásra sike-
rült kiszúrnunk egy szállítószalagot a gépköl-
csönzéssel és javítással foglalkozó vállalattól.
A cég telepén találtunk Kentaurral egy ütött-
kopott, rozsdás szerkezetet, amiért különö-
sen ô lelkesedett, hogy milyen isteni egy
ilyen lelakott, majdhogynem roncs szerkezet
a színpadon.
Az ott lévô szakemberek és a fônök igen

gyanakvóan méregettek bennünket, ezért a
lelkesedésünkért, hiszen lehet, hogy ennek a
szállítószalagnak a rettenetes állapotáért va-
laki fegyelmit is kapott. (Mint ahogyan meg-
tudtam késôbb, valóban szigorúan meg-

feddték a brigádot, nem sokkal ezelôtt, hogy
ilyen állapotban van ez a gép.) A vezetôvel
pontosan megbeszéltük az átalakítás részle-
teit, mert a szállítószalag túl hosszú volt,
meg kellett rövidíteni, a rendszert átszerelni,
a villanymotort lelassítani. Lelkükre kötöttük,
hogy külsôleg ilyen lerobbant állapotban
maradjon a gép.
Egy hét múlva telefonáltak, hogy elkészí-

tették, mehetünk átvenni a mûtárgyat. A fô-
nök és néhány szakember megelégedett, su-
gárzó arccal mutatta a kész gépet, de a mi lá-
bunk földbe gyökeredzett. Kentaur elsápadt,
ordítani akart, de nem jött ki hang a torkán.
Ugyanis a szerkezet gyönyörûen kipucolva,
kiglancolva, leolajozva és a rozsdás, szá-
munkra „csodálatos” vasszerkezet a legva-
dabb „lavórzománc kék”-re lett lefestve. Ko-
moly munkájába került Kentaurnak, mire új-
ból visszavarázsolta a frissen mázolt elemet
„rozsdásra”, koszosra, lehasználtra.
Az elôadás nagyon nagy siker lett. Kentaur

egymás után kapta rendezôktôl a felkérése-
ket itt a Vígszínházban és a Pesti Színházban.
Házi díszlettervezô lett.
A megtervezett színpadképeit nagy-

szerûen festett képekben mutatta be a ren-
dezônek, igazgatónak a tervelfogadáskor.
Most már egyre precízebb, jobb részletrajzo-
kat készített, melyeknek egyértelmûsége je-
lentôsen jobban könnyítette a kivitelezést. Ez
azt is jelentette, hogy több idô maradt az ál-
tala megálmodott finom részletek kidolgozá-
sára.

A „Machbeth” c. darab fôpróba idôszaká-
ban, amikor a nézôtéren ültünk és figyeltük a
próbát, díszletváltozásokat, egyszer csak
odajött a rendezô, Marton László direktor úr,
és egy instrukció kapcsán azt mondta, hogy
lenyûgözô és impozáns a színpadkép, de
hogyha figyelmesen nézi az egészet, feltûnik
az apró részletek sokasága, változatossága és
precíz kidolgozása. – Hát ez mindkettônknek
nagyon jólesett!
Ahogy teltek az évek, Kentaur egyre na-

gyobb rutinra tett szert, egyre könnyebb, si-
mább, s mondhatnám, élvezetesebb lett ve-
le dolgozni. Kiforrott, roppant érdekes és ta-
láló színpadképeket tervezett. Bár igényessé-
gébôl egy jottányit sem engedett – talán túl-
zás nélkül mondhatom –, gondolatait gyor-
san megértve és átérezve sikerült mûszakilag
megvalósítani az álmait.
Az általa készített díszlettervek nagy emó-

ciókat váltottak ki, bár talán mást is ki lehe-
tett volna gondolni, de ezek így voltak telita-
lálatok. Türelme, toleranciája meghozta a
gyümölcsét, a Vígszínház díszletkészítô
mûhelyein kívül itt, Budapesten és a vidéki
színházak mûhelyeiben is jól fogadták ôt. Mi-
vel közvetlen emberi kapcsolatokat alakított
ki a szakemberekkel, a díszletek egyre igé-
nyesebb színvonalon kerültek kivitelezésre.
Az ô derûs egyénisége harsogó, hangos be-
széde, jó humora egy csapásra meg tudta
változtatni a határidô szorításában megfá-
radt és fásult hangulatú mûhelyek légkörét.
Én igen örülök, hogy az ô szárnypróbálá-

sán jelen voltam, és inspirálni, segíteni tud-
tam tehetségét. Büszke vagyok, hogy feltét-
len bizalommal fordult hozzám, és hallgatott
rám. 
Kentaur nagyon sok helyen dolgozik, ter-

vezi a díszleteket – drámát, vígjátékot, ope-
rettet, operát egyaránt – Budapesttôl Londo-
nig, Koppenhágától Sydney-ig, és természe-
tesen itthon is számos színházban. Bizonyára
fogunk még együtt dolgozni. Jó érzés, hogy
néha-néha beviharzik ide hozzám, ledobja
magát az asztalom mellett lévô székre, és szí-
nesen elmesélve egy-egy elképzelését, papírt
kér, ceruzát, skiccelni kezd, és beszélgetünk
a gyakorlati megoldásokon.

Krisztiáni István
szcenikus
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Fénytechnika

Mozgó LED csíkok 
Ezt a kifejezést hallva való-
színûleg legtöbbünknek a moz-
gókengyeles lámpák jutnak eszé-
be, hiszen erre a megoldásra
szinte minden gyártó rendelke-
zik már saját verzióval. A Coemar
fejlesztôi azonban túlléptek
ezen, és megalkották a CycLite-
ot. 

Fejlesztés
A LED-es termékek fejlesztésének
irányát elôször a már piacon levô
típusok alternatíváinak legyártása
határozta meg. Miközben ezek a
termékek (PinLite, ParLite, Strip-
Lite) sorra sikert arattak, a Coe-
mar szakemberei egy forradalmi
eszköz létrehozásán fáradoztak. 

CycLite
Az Coemar CycLite kissé szokat-
lan, bár tulajdonképpen teljesen
kézenfekvô megoldás arra, hogy
az aszimmetrikus vagy szimmet-
rikus derítôket LED-es eszközzel
váltsuk ki. A három egymástól
függetlenül mozgatható tenge-
lyen a korábbi eszközökbôl már
jól ismert RGB+W (6500 °K) LED
fénysugárzók helyezkednek el.
A LED-ek – egy speciális optika
segítségével – egy pontból sugá-
roznak, ezzel elkerülve a több-
színû árnyékképzôdést. Összesen
96 db 1,2 W Luxeon LED-et talá-
lunk az optikák mögött. A moz-
gatható tengelyek segítségével
+51 és –45 fokos szöghatárok
között tudjuk állítani a fénysuga-
rat. Minden változtatást DMX-
vezérléssel lehet megvalósítani.
A színházi alkalmazásra nem jel-
lemzô, vizes környezetre is felké-
szíthetô az eszköz, mivel viszony-
lag egyszerûen felszerelhetô
IP65-védettséggel.

StageLite
Számos olyan színpadi alkalmazás
létezik, ahol magasabb fényerôre
van szükség. A StageLite kifejlesz-
tésével erre a problémára találtak

egyszerû megoldást a Coemar
mérnökei. A három tengelyen ha-
gyományos, három külön pont-
ból sugárzó RGB LED-eket hasz-
nálva megkapjuk az RGB árnyé-
kokat úgy, hogy közben a fény -
erôt közel háromszorosára emel-
tük. A StageLite másik fontos jel-
lemzôje, hogy tengelyenként
tudjuk állítani a fényerôt. A fel-
használás módjától függôen el
tudjuk dönteni, hogy a két ter-
mék közül melyik tulajdonságai
felelnek meg jobban nekünk.

Felhasználási terület
Mindkét eszköz jól használható
statikus megvilágításra, vagy va-
lamilyen mozgó effekt létrehozá-
sára. Hídra szerelve és a földön
egyaránt megtalálja a helyét a
színpadvilágítási rendszerben.
A bevett gyakorlat az, hogy
aszimmetrikus derítôkkel megvi-
lágított operafóliával dolgozunk,
amelynek fényét egy vásznon
fogjuk fel. Ezt a rengeteg energia -
veszteséggel járó eljárást egy-
szerûen ki lehet váltani a CycLite-
tal. A LED-ek élettartama pedig
el fogja feledtetni az izzócsere fo-
galmát.

További információ:
www.coemar.it,

www.chromatica.hu 

ADB – Mentor
Kisméretû kompakt pulttal je-
lentkezett az ADB. A nagyszínhá-
zi Phoenix pult család kistestvére
Mentor néven vált ismertté. Kü-
lönlegessége, hogy a pulton futó
magyar nyelven is kommunikáló
operációs rendszer teljes egészé-
ben megegyezik a nagy konzolo-
kon használt ISIS® szoftverrel.
Egyetlen eltérés, hogy míg a na-
gyok 512 kontroll csatornától in-
dulnak, addig a Mentor 120–

240–360 és 512 kontroll csator-
nával rendelkezik. (Valós DMX
bôl 16x512 csatorna összesen
8192 felett rendelkezhetünk). Ez
viszont nem a kezelendô eszkö-
zök végsô határa, mert Ethernet
hálózati kapcsolattal Back Up
pultként akár 2048 eszköz vezér-
lését is elláthatja teljes szinkron-
futás mellett.

További információ:
www.adblighting.com,

www.pelyhe.hu
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Hangtechnika 

QSC K sorozat –
egy szinttel feljebb
A negyvenéves múltra visszate-
kintô QSC már régóta nem csak
az erôsítôirôl ismert és elismert.
A megbízható termékeirôl híres
cég fokozatosan szélesítette ter-
mékskáláját a teljesítményerôsí-
tôktôl a hangsugárzókon keresz-
tül a digitális jelfeldolgozó- és jel-
továbbító egységek felé. A mél-
tán sikeres HPR sorozat után idén
a frankfurti Prolight & Sound ki-
állításon mutatták be az új aktív
hangsugárzó családot, a K soro-
zatot. Azoknak, akik azt hiszik,
hogy nincs új a nap alatt, érde-
mes egy pillantást vetni ezekre a
hangsugárzókra, hogy megtud-
ják, miért is került a K sorozat
egy szinttel feljebb.
– Pehelysúlyú hordozható ak-

tív hangsugárzók legendás QSC
erôsítôvel és megbízhatósággal
– 1000 watt-os D-osztályú

erôsítômodul minden modell-
ben
– Kiterjedt DSP-szolgáltatások

fokozzák a rendszer teljesítmé-
nyét
– Vonzó és professzionális ki-

nézet
– Gumírozott ABS hangdoboz

(K8, K10 és K12)

– Acél perforált védôrács
– Ergonomikus fogantyúk ké-

nyelmes, csúszásmentes fogás-
sal
– 35 mm-es állványfoglalat

Tilt-Direct™ funkcióval (széles
sávú modellek)
– M10-es rögzítési pontok füg-

gesztett installációkhoz (széles
sávú modellek)
– A K10 és K12 monitor hang-

sugárzóként is használható

A sorozat háromféle széles sá-
vú- és egy mélysugárzó modellt
tartalmaz. Mindegyikükben a
QSC legújabb fejlesztésû D-osz-
tályú végfokmodulja dolgozik,
valamint a széles sávú modellek
esetén közös a 1,75”-os tölcséres
magassugárzó is. A családtagok
a felhasznált anyagok minôségé-
ben, kialakításukban, mûszaki
színvonalukban azonosan magas
szintet képviselnek. Különbség
közöttük a mélysugárzó mérete
és az ebbôl adódó alsó határfrek-
vencia, valamint a lesugárzási
szög. Tehát a kisebb hangsugár-
zók nem a nagyobb testvérek le-
egyszerûsített, kezdetlegesebb
változatai, hanem ugyanaz a
profi, igényes kivitel, kivételes
mûszaki paraméterekkel.
A K8 a sorozat legkisebb tagja.

Maximális hangnyomásszintje
alig marad el a K12-tôl, 127 dB-
es értékével. Lesugárzási szöge a
családon belül a legnagyobb:
105°. A legkisebb, 8”-os mélysu-
gárzóval szerelt típus frekvencia
átvitele 66–18 kHz-ig tart (–6 dB).
A K10 a sorozat középsô tagja
minden tekintetben a K8 és a
K12 között helyezkedik el: 10”-
os mélysugárzóval, 90°-os lesu-
gárzási szög mellett 129 dB
hangnyomást produkál a 60–18

kHz-es frekvenciatartományban
(–6 dB). Nagytestvéréhez hason-
lóan lábmonitorként is alkalmaz-
ható. A K12 a sorozat legna-
gyobb tagja, a 131 dB-es maxi-
mális hangnyomást szûkebb,
75°-os szögben képes lesugároz-
ni, azonban frekvencia-átvitele a
12”-os mélysugárzónak köszön-
hetôen 52–18 kHz-ig tart.
A KSub két 12”-os hangszóró-

val szerelt bandpass rendszerû
mélysugárzó, amely kiváló minô-
ségû rétegelt nyírfából készül,
valamint a könnyû szállíthatóság
érdekében kerekekkel szerelt.
A dobozon menetes foglalat ta-
lálható, amely a hangsugárzó
tartó rúd biztos rögzítését szol-
gálja. Frekvencia-átvitele 48–134
Hz (–6 dB).
A hangsugárzók hátoldalán a

bôség zavarával szembesülünk.
Az XLR/6,3 Jack kombó bemene-
tek képesek vonal- és mikrofon-
szintû jelet is fogadni, míg az
RCA bemenetek lehetôvé teszik a
hordozható MP3 lejátszók, CD
lejátszók és vonalszintû keverôk
csatlakoztatását. Akár háromféle
audio jelforrást keverhetünk ösz-
sze és fûzhetünk tovább egy
szimmetrikus kimenetrôl. Min-
den csatornán külön direkt kime-
net érhetô el a még rugalma-
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sabb felhasználhatóságért. Kap-
csolók segítségével elôre progra-
mozott hangszín beállításokat
érhetünk el. 
A K Sorozat a QSC legfejlet-

tebb DSP szolgáltatásait is tartal-
mazza:
– DMT™ (Directivity Matched

Transition): egyenletes magas-
és mélyfrekvenciás lesugárzást
biztosít a nézôtéren, megszün-
tetve a természetellenes frekven-
cia „lyukakat”.
Intrinsic Correction™: az IIR és

FIR szûrôk biztosítják a lehetô
legegyenletesebb átviteli karak-
terisztikát. 
– DEEP™ és kilengés csillapí-

tás: a hangsugárzó méretét
meghazudtoló mélyfrekvenciás
lesugárzást tesz lehetôvé
– GuardRail™ védelem: fel-

adata az erôsítômodul és az elô -
adás védelme a nem kívánt torzí-
tási jelenségektôl.
A K Sorozat széles sávú mo-

delljei az egyedülálló Tilt-Di-
rect™ rúdfoglalat segítségével
egy egyszerû mozdulattal akár
7,5°-os elôredöntési szög érhetô
el, amely segít az akusztikai ener-
giát a közönségre irányítani.
A met rikus rögzítési pontok a kü-
lön megvásárolható függesztô-
készlettel, vagy U alakú konzol
segítségével teszik lehetôvé a fel-
szerelést.
A kiváló minôségû anyagok, a

korszerû építési mód, valamint a
többféle felszerelési- és függesz-
tési lehetôségek a felhasználási
területek széles skáláját teszik le-
hetôvé a koncertektôl az installá-
ciós alkalmazásokig.
Papíron minden hangsugár-

zó lehet kiváló. A K sorozat elô -
zetes idôpontegyeztetés után
(demo@interton.hu) bármikor
meghallgatható és kipróbálható.
És akkor majd kiderül, hogy mi-
ért van a K sorozat egy szinttel
feljebb.

További információk
és árak:

www.interton.hu/retail 

NEXO végerôsítô
A Nexo bemutatta a 4 x 4 kW-os
NXAMP-ot, a Yamahaval közö-
sen fejlesztett és gyártott, digitá-
lis kontrollerrel egybeépített 4
csatornás végerôsítôcsalád na-
gyobb változatát. A végfok, a kö-
zel 300 fajta beállítás használatá-
val az összes NEXO rendszerhez
alkalmazható, de „flat” üzem-
módban, külsô kontrollerrel, tet-
szôleges hangfalrendszert is hajt-
hat. 

További információ:
www.nexo.fr; www.lisys.hu 

Camco Q-Power
Új, 2 és 4 csatornás végerôsítô-
ket mutatott be a Camco. A két-
csatornásokat a Tecton sorozat
legerôsebb típusainak jövôbeli

kiváltására szánják, a négycsator-
nás a meglévô Q-Power soroza-
tot bôvíti.

További információ:
www.camco-audio.com;

www.lisys.hu 

d&b mini Line-Array
Mini Line-Array rendszert muta-
tott be a d&b. A 132 dB csúcs
hangnyomásra képes, 11 kg-os
minimodulból összeállított rend-
szer alkalmas kis, közepes zenés
rendezvényekhez, színházi han-
gosításokhoz, de a T–10 a speci-
ális tölcsérkialakításnak köszön-
hetôen önálló hangsugárzóként
is használható.

További információ:
www.dbaudio.com;

www.lisys.hu 
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Lángmentesítés

ECOGARD®

A színpadokon, díszletekben
gyakran alkalmaznak éghetô
anyagokat. A Tüchler osztrák cég
által forgalomba hozott ECO-
GARD® lángmentesítô szerrel
szalmát, papírt, kartonpapírt,
textíliákat, faanyagokat könnyen
nehezen éghetôvé tehetünk.
A szert a kiválasztott anyagra kell
permetezni, és hagyni megszá-
radni, ezzel kész a kezelés. A szer
vízben oldódó, nem toxikus, és
nem szennyezi a környezetet, kí-
méli a befújt anyagot. A szer né-

met (DIN) szabványminôsítéssel
rendelkezik
A lángmentesítés elôtt érde-

mes próbát végezni a kiválasz-

tott anyaggal. A kezelés nem ká-
rosítja a bepermetezett anyago-
kat. A lángmentesítés tartós, a
kezelt anyagot csak portalanítani
kell rendszeresen. Mosáskor
azonban kioldódik a vegyszer,
ilyenkor új kezelésre van szükség. 
Különféle anyagokhoz és célra

az alábbi ECOGARD® gyártmá-
nyok kaphatók:
– ECOGARD® BioPlus halogén-

mentes és dermatológiailag tesz-
telt,
– ECOGARD® B45 univerzális

lángmentesítô szer a legtöbb
természetes és mûszálas anyag-
ra,
– ECOGARD® Cell speciális szer

a cellulóz alapanyagok kezelésé-
re,
– ECOGARD® Goldstar fényes

és bronzszínû anyagok védelmé-
re,
– ECOGARD® Arsenal fehér

színû, rugalmas anyag díszlet-
vásznak alapozásához,
– ECOGARD® BioPlus.
Az ECOGARD® lángmentesítô

szert 10 és 60 literes kiszerelés-
ben hozzák forgalomba. Az
anyag felhordásához kézi szóró
flakon és permetezôgép is kap-
ható.

További információk:
www.tüchler.at
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Ecogard
permetezôgép

Ecogard 10 literes kanna

MS-MP16S (EGT-11) Csoportkábel, 16 érpár külön árnyékolva és szigetelve. 18 mm átmérô: bruttó 1190,– / 1 m
MS-MP24S (EGT-13) Csoportkábel, 24 érpár külön árnyékolva és szigetelve. 22 mm átmérô: bruttó 1790,– / 1 m
MS-MP32S (EGT-15) Csoportkábel, 32 érpár külön árnyékolva és szigetelve. 28 mm átmérô: bruttó 2390,– / 1 m

MS-ML005 10 m mikrofonkábel, XLR: bruttó 1690,–
HST 02A kondenzátoros mikrofon: bruttó 9890,–

RH SOUND KFT. 1033 Budapest III., Mozaik utca 8.
Telefon: 1-240-5906, Mobil: 06-20-577-8715, Fax: 1-439-0003

web: www.rhsound.com, e-mail: postmaster@rhsound.t-online.hu

Nyitvatartás:
kedd–szerda–

csütörtök
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A lap decemberi számában megjelent egy kis
színes hír. Arról szólt, hogy Bécsben a színhá-
zi múzeumban kiállítás nyílt a fényrôl. Mivel
ilyen kiállítás nem mindennap nyílik, és hát
szakmabeliek is volnánk, felkerekedtünk,
mert Bécs ugye közelebb van, mint Pécs.
A múzeum könnyen megtalálható Bécs

központjában, és szerencsére parkolni sem
bonyolult, mert a környékén több parkoló-
ház is van. Miután letettük az autót, nagy ér-
deklôdéssel indultunk el a múzeum felé. Kí-
váncsiságunk hajtott, hogy mit lehet kiállíta-
ni a fény bemutatására. Mikor belépünk, ki-
derült, hogy a felújítás alatt álló épület föld-
szintjét rendezték be a kiállítás céljaira.
A pénztár mellett térbeli idomok voltak be-
helyezve egy fehér hasáb alakú szerkezetbe.
Helyszûke miatt a doboz maga az épület ál-
tal közrefogott udvarba lógott be. Itt ebben
a térben látványos megoldásokkal érzékeltet-
ték a fénnyel elérhetô hatásokat, a különbö-
zô objektumok változatos megjelenési for-
máit a megvilágítási szögek változtatásával.
A belépôjegy megváltása és az elôbb leírt lát-
ványos bevezetés után izgalommal léptünk
be a terembe. Megálltunk, szétnéztünk…
Hol van itt a kiállítás? A félig elsötétített elsô
térben nem volt semmi. Illetve mégis: három
kivetítôvásznon ment valami videó?! Vala-
mint a sarokban egy háromszög alakú üveg-
tárló, benne furcsa alakú képzôdmények.
Amikor közelebb mentünk, akkor derült ki,
hogy a távolról furcsa tárgynak tûnô dolgok
a néhai fénytechnika csúcsát képezô agyag-
mécsesek voltak. Na, ez már valami! Megvan
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a tematika. Kezdetben volt a sötétség, amit
korai ôseink (az Ôs világosítók) ezekkel az esz-
közökkel gyôztek le. Induljunk tovább! Tehát
nézzük a küzdelmes múlt relikviáit. A követ-
kezô helyiségben két tárló volt. Szemmel lát-
hatóan a jobb oldali a korban következô.
A vitrinben a középkor csúcstechnológiáját
jelentô gyertyás fényforrások voltak kiállítva,
de volt alig használt szurokfáklya is. Ugyanitt
csodáltuk meg a század eleji gázégôket is.
Hát igen kemény idôk voltak. Lépjünk to-
vább! A következô tárló a villamosítás utáni
eszközökbôl kínált némi ízelítôt. Itt már kicsit
elszomorítóbb volt a helyet. A tárlóban lát-
ható lámpák kicsit a hazai realitást sugároz-
ták. Régi kiváló ismerôsünk a PAT 23 köszönt
ránk. Kicsit elszomorító volt látni, hogy a ná-
lunk nagy népszerûségnek örvendô lámpatí-
pus békésen megfér Edison apánk fantaszti-
kus izzójával egy társaságban. Bár a múlté,
de a jó az jó! Fanyar humorral állapítottuk
meg, hogy szegény kiállításrendezôknek
mennyi munkába kerülhetett beszerezni a
saját köreikben ezeket a relikviákat. De aztán
vigasztalást találtunk abban, hogy ezeket tô-
lünk, mármint a magyar színházból, sem
tudták volna elhozni, mert akkor nem tudták
volna pótolni a hiányzó fényeket.
Láttunk még szénelektródás ívégôt és né-

hány más régiséget is. Egy másik terembe
lépve a korszerû lámpák tudásából kaptunk
ízelítôt. Fresnel, PC, Profil fényvetôk, színvál-
tóval, gobo forgatóval stb. Egy árva intelli-
gens lámpa igyekezett érzékeltetni a robot-
technika lehetôségeit. A sor végén természe-
tesen ott van a videoprojektor mint a hatás-
világítás csúcsfegyvere. A hozzá kapcsolt mé-
diaszerverrôl viszonylag egyszerû, de a kívül -
álló számára látványos metamorfózison
ment át egy egyszerû fehér négyszög. Oké!

Menjünk tovább! De hova? Ez volt az utolsó
terem. Kissé csalódottan indultunk vissza a
kiinduláshoz. A kezdetekhez visszatérve a sö-
tétben leültünk néhány székre, mondván,
hogy ha már kijöttünk megnézni a kiállítást,
legalább töltsünk el tíz percet a múzeumban.
Ez jó döntésnek bizonyult. Kb. akkor indult
újra az a prezentáció, amelyrôl az elején már
tettem némi megjegyzést. Figyelmesebben
nézve kiderült, hogy a kiállítás lényege a vi-
deó, és nem a vitrinekben látható tárgyak.
NAHÁT! A fény valóban nem kézzel fogható
dolog! Kiállítani sem lehet, de a fénnyel lét-
rehozott színházi világról lehet beszélni. A ki-
állítók, de legalább a program készítôje idôt
és energiát nem kímélve rendkívül érdekes
anyagot szedett össze a korai – az ókortól
napjainkig terjedô idôszak során létrehozott
színdarabok díszlet- és látványterveibôl. Szá-
momra roppant érdekes volt, hogy már az
ókorban, a klasszikus görög és római elôadá-
sok során figyelembe vették a színpad meg-
jelenítését, és a cselekmény jobb érzékelteté-
sére használták. Különleges, középkori lát-
ványtervek dokumentumait mutatta be az
elôadás. Érdekes volt megfigyelni, hogy már
akkor milyen nagy figyelmet szenteltek a vi-
lágításnak. A gyertyák és lámpások használa-
tával a kor technikai színvonalát meghazud-
toló hatásokat értek el. Láttunk látványterve-
ket XVIII–XIX. századi színházi elôadásokról,
és néhány cikket a gázlámpás világítás veszé-
lyeirôl. A végén néhány érdekes összehason-

lítás mutatta be a nyugati és keleti elektro-
mos világítási megoldások különbözôségét.
Száz szónak is egy a vége: komoly összeállí-
tást láttunk a fényvetés történetérôl!
Az elôadás végén kiderült, hogy mégis ko-

moly szakmai élmény részesei lehettünk, és
megérte ilyen messze eljönni. Mikor kifelé
mentünk az épületbôl, a pénztárnál érdekes
könyvre bukkantunk. A bent látott elôadás
anyagát tartalmazó nyomtatott kiadványt
árulták az érdeklôdôknek. Mondanom sem
kell, hogy egy példánnyal a tarsolyunkban
távoztunk. Összegzésként elmondhatom:
igen komoly ismeretanyaggal bôvült tudá -
sunk az elôdeink által megélt hôsi korszakok-
ról.

Jerzsa Attila
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Nagyszabású Clay Paky ese-
mény volt a Royal Albert Hall-
ban, Londonban. A színpadvilá-
gítási eszközök világszínvonalú
olasz gyártója legújabb fejleszté-
seibôl mutatott be néhányat a
szakmai közönségnek: világí-
tástervezôknek, operatôröknek,

produkciós vezetôknek, kölcsön-
zô és kereskedô cégek képviselô-
inek, no meg a szakmai sajtó-
nak. A nagy tradíciókkal és
presztízzsel bíró londoni Royal
Albert Hallban 2009. március
20-án volt a látványos bemuta-
tó, melyen elsôként mutatkoz-
tak be az új Alpha Beam 1500
intelligens fényvetôk, valamint
az Alpha Beam 300-asok és a
nagy hatótávú Alpha Wash
1500 LT wash light fényvetôk.
A bemutató élô show-mûsor-

ból és azt követô mûszaki elô -
adásból állt. Durham Marenghi
valósította meg az élô mûsort,
amit Raymond Gubbay rendkívü-
li „Classical Spectacular” (Klas-
szikus látványosság) címû elô -
adására állított össze. A Royal Al-
bert Hallban, félévente rendezik
meg ez a mûsort, melyben a
klasszikus zenét modern fénybe-
mutatóval ötvözik csodálatos ke-
retek között. 

Világítástervezôi pályája során
Durham Marenghi a zenei és a
színházi élet, a televíziózás igen
neves személyiségeivel dolgozik
együtt már hosszú évek óta.
Mindig nagyon fogékony volt a
mûszaki fejlôdésre, show-mûso-
raiban gyakran használ innovatív

technikát. A „Classical Spectacu-
lar” show-mûsor állandóan hasz-
nált világítástechnikáját az új
Clay Paky Alpha Beam fényve-
tôkkel kiegészítve az eszközök
fantasztikus kavalkádját hozta
létre. A mûsorban látható volt,
ahogy az újonnan fejlesztett ro-
botlámpák teljesítménye túlszár-
nyalja a többi fényvetôt.
Az Alpha Beam 1500 olyan

mozgófejes robotlámpa, mely
rendkívül koncentrált, egyszínû,
párhuzamos fénysugarat állít
elô. Sokkal nagyobb a fényereje
az azonos teljesítménykategóriá-
ba tartozó más fényvetôknél, és
olyan távolságokat fog át, ame-
lyeket normál esetben csak több
ezer Wattos spotlámpával lehet-
ne elérni. Sokkal több az egy-
szerû intelligens fényvetônél.
A szabadalmaztatás alatt álló, in-
novatív fókuszáló rendszerét az
effektek széles választéka egészíti
ki, ahol a fénysugár lencsenyílása

és grafikája kívánság szerint vá-
lasztható.
Az Alpha Beam 300 intelligens

gép 300 Wattos lámpával van
felszerelve, melynek fényereje há-
romszor akkora, mint az 1200 W-
os wash light gépeké. 2008-ban
került a piacra, és néhány hóna-

pon belül rendkívüli kereskedelmi
sikert ért el. Annyira jól sikerült,
hogy 2008-ban megnyerte a
2008. évi Plasa innovációs díját,
és nagyon sok világítástervezô al-
kalmazta különbözô nemzetközi
turnékon és koncerteken, pl. Tina
Turner-turné, AC/DC, Dancing
on Ice, the Cure, High School
Musical, Queen + Paul Rodgers, a
legnagyobb nemzeti tévéállomá-
sok televíziós stúdiói stb., hogy
csak néhányat említsünk.
Az Alpha Wash 1500 LT az el-

sô olyan wash light fényvetô,
amit speciálisan nagy távolsá-
gokra pl. stadionokba és arénák-
ba terveztek. 1500 W-os égôjé-
nek és speciális lámpabetétjének
köszönhetôen 45 000 Lux hihe-
tetlen erejû fénysugarat ad.
A szórás és a lencsenyílás szöge
lineáris zoom és két forgó fény-
sugár-szabályozóval állítható be. 
E három Clay Paky gépet együtt

elsô alkalommal a „Classical Spec-

tacular” mûsorban használták.
Durham Marenghi a következôket
nyilatkozta: „Az Alpha Beam 1500
és 300, valamint a Wash 1500 LT
rendkívüli effekteket mutattak be a
show-mûsorban, melynek dinami-
kus világítástechnikáját a világon
mindenütt elismerik évek óta. E lám-
pák fényteljesítménye igen magas,
ideálisan illeszkednek a színpad mé-
retéhez és az arénák nézôterének
végtelenségéhez”. 
A nagyteremben rendezett lát-

ványos bemutató után a Clay
Paky mûszaki szakemberei ismer-
tetôt tartottak a Royal Albert Hall
egyik speciálisan felszerelt külön-
termében. A vendégek itt részle-
tesen értékelhették mindegyik
robotlámpát, tanulmányozhat-
ták tulajdonságaikat és specifiká-
ciójukat. A nagy sikerû esemény,
a sok vendég, a Clay Paky és a
Royal Albert Hall munkatársainak
fesztelen összejövetelével zárult.

(Clay Paky News)
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KÜLFÖLDI HÍREK

Látványos bemutatkozás
aRoyal Albert Hallban



A Színpad 2008. decemberi számában törté-
neti összefoglalót olvashattunk az Erkel Szín-
ház építésérôl, korábbi átalakításairól, s a cikk
méltán említi meg azok nevét, akik meghatá-
rozták az épület mindenkori arculatát. Ám
mert egy színház esetében az akusztika is lé-
nyeges szempont, úgy érzem, hogy az 1950-
es évek átépítési munkáinak akusztikus kon-
zultánsáról: dr. Tarnóczy Tamásról sem sza-
bad megfelejtkeznünk, aki a nézôtér korábbi
akusztikai hibáinak megszüntetésével az ope-
ra-elôadások számára egy valóban korszerû
hangzási környezetet teremtett.
Természetesen a korábbi Népopera (és Vá-

rosi Színház) akusztikai gyengéit említve a
legcsekélyebb mértékben sem hibáztathat-
juk a korabeli építészeket, hiszen 1911-ben a
teremakusztikai tervezés igencsak gyermek-
cipôben járt. A zenei célú termeket a 19. szá-
zadtól gyakorlatilag másolták: ha valahol a
véletlennek köszönhetôen egy terem akuszti-
kája sikeres volt, akkor annak egyes építésze-
ti megoldásait az újak építésekor mintaként
tekintették. Ennek nyomán olyan kitûnô ter-
mek épültek, mint a Bécsi Musikvereinssaal,
az Amsterdami Concertgebouw, a Lipcsei Új
Gewandhaus és a Berlini Filharmónia nagy-
terme, (mely utóbbi kettôt a második világ-
háborúban porig bobázták). Az operaháza-
kat illetôen is hasonló volt a helyzet, itt per-
sze a klasszikus páholysorok erôteljes akuszti-
kai csillapítása eleve sokat segített abban,
hogy a nézôtéren ne jöhessenek létre zavaró
teremrezonanciák vagy visszhangjelenségek.
Azt azért nem jelenthetjük ki, hogy az építé-
szek teljesen érzéketlenek lettek volna az
akusztikai kérdésekkel kapcsolatban. Garnier
is leírta visszaemlékezésében, hogy a Párizsi
Nagyopera tervezésekor kereste az akusztikai
vezérfonalakat, csak semmit sem talált. Mun-
káját a „becsukott szemû akrobatáéhoz” ha-
sonlította.
1900-ban megtört a jég: világviszonylatban

elsôként ekkor épült meg a már akusztikai
szempontból is tervezett hangversenyterem
Bostonban – de óvatosságból –, részben még

ez is egy jól bevált korábbi terem arányait utá-
nozta. Ez persze nem azt jelentette, hogy ez-
után egy csapásra minden hangversenyter-
met és színházat akusztikai alapon is terveztek.
(Ezért maradt ránk pl. a Zeneakadémia nagy-
termének függôleges „csörgése” is.) 
De mi az oka annak, hogy míg a korábbi év-

századokban mindenfajta akusztikai tervezés
nélkül lényegében jó termek és színházak épül-
tek, addig a Népopera esetében ennek hiánya
már gondokat okozott? Elsôdlegesen az, hogy
ennek nézôtere már nem a klasszikus patkó
vagy harang alaprajzú páholysoros elrendezést
követte, hanem négyzetes formában épült, s
ebbôl eredôen a színpadnyílással párhuzamos
szemközti fala hangvisszaverô felületként
mûködött. S mivel méretei nagyok voltak, e tá-
voli felület a színpadon már zavaró visszhangot
hozott létre. (17 000 m3-es belsô térfogatát a
maga idejében csak a Metropolitan haladta
meg 19 500 m3-rel.) Ráadásul – legalábbis úgy
tûnik – tervezésekor nem jutottak el hozzánk a
négyzetes alaprajzú külhoni termek pozitív
vagy negatív akusztikai tapasztalatai, hiszen a
páholysoros patkóformától már korábban is
eltértek. Pl. Wagner operaházának nézôtere
Bayreuthban trapézformában épült, de a szín-
paddal szemközti falát még páholysor zárja,
(ezt maga Lajos király kérte, a maga- és kísére-
te számára). Térfogata 10 500 m3, s mint tud-
juk, akusztikája kitûnô. Ellenben az 1901-ben
épült müncheni Prinzregentheater nagyrészt
csupasz nézôtéri hátfala miatt a Népoperához
hasonló akusztikai hibával rendelkezett. 

Az átépítéskor Tarnóczy tanár úr a vissz-
hangot a hátsó falfelület megfelelô szögével
és az akkor újdonságnak számító mintázatos
megtörésével szüntette meg, egyben az er-
kély jobb hangellátását is segítve. Ugyancsak
figyelmet érdemel az új proszcénium tölcsé-
res megoldása, mely akusztikailag mintegy
„illeszti” a színpadot a nézôtérrel. Amikor ké-
sôbb a termet, a zenei célú termekre vonat-
kozó ún. Beranek-féle akusztikai szempontok
alapján értékelték, akkor az Erkel a vizsgálat-
ban szereplô hazai termeink között a legma-
gasabb pontszámot kapta. Jóllehet ez az ér-
tékelési mód nem volt mentes a szubjektív
elemektôl, mégis kétségtelen, hogy már ma-
ga az átépítés során megnövelt, kb. 1,5 má-
sodperces utózengési ideje is rendkívül elôre-
mutató volt, szemben a páholysoros opera-
házak általában tompább, csillapítottabb,
mondhatjuk, hagyományosabb operai hang-
zásával. Nem véletlen, hogy az 1960-as évek
külhoni operaházai is már ezt az utózengést
célozták meg. Ez egyébként a zenekari kon -
certek esetén elvárható mértéket is megkö-
zelíti, s ennek köszönhetôen az Erkel olykor e
mûfajnak is sikeresen adott otthont. Emléke-
zetes, hogy pl. Doráti Antal egy zenekari fô-
próbán – miután több helyrôl hallgatva is
alaposan megvizsgálta a termet – azt akusz-
tikai szempontból nagyon jónak találta.
Talán ezért is érthetetlen, hogy a Magyar

Színháztörténeti Lexikon (1994) „Erkel Szín-
ház” címszavában ezt olvashatjuk: „... az itt
repertoáron szereplô darabokat a kielégítô
akusztikai és színpadtechnikai feltételek hiánya
miatt nem lehet megfelelô akusztikai körülmé-
nyek között, szcenikailag igényesen színpadra
állítani.” Az akusztikát illetôen ez félreértés!
Mindezek leírását azért tartottam fontos-

nak, mert amennyiben ledózerolása után
már csupán emlékezhetünk a régi Erkelre,
akkor ebbôl dr.Tarnóczy Tamás nevét ne zár-
juk ki, hiszen akusztikus konzultánsként je-
lentôs szerepe volt abban, hogy a színház az
átalakítást követô évtizedekben sikerrel szol-
gálhatta zenekultúránkat. 
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AKUSZTIKA

Gondolatok az

akusztikájáról és lebontásáról
Erkel Színház



De valójában elkerülhetetlen a sietôs le-
bontás? Az építkezésekkel sajnos általában
együtt jár a korábbiak lebontása, s tisztán
szakmai észérvekkel egy épület bontását min-
dig meg lehet indokolni, mint ahogyan a
fennmaradását is. Mivel e kettô ellentéte ki-
oltja egymást, a végsô döntést többnyire a
háttérben meghúzódó ilyen-olyan érdekek
határozzák meg. (Sietve teszem hozzá, hogy
természetesen az Erkel jövéjével kapcsolatban
sem kérdôjelezhetô meg egyes döntéshozók
jó szándéka.) Ám ebben az esetben ott a
gond, hogy egy színház bontásáról kizárólag
racionális érvek alapján döntenek, figyelmen
kívül hagyva gazdag zene- és színháztörténe-
ti múltját, a hely szellemét, s az irányában
megnyilvánuló érzelmi kötôdéseket. Márpe-
dig az Erkel Színház nem csupán egy épület a
lebontandók sokaságából, hanem a magyar
kultúra egyik szentélye, mely bármely dön-
tést illetôen megkülönböztetett tiszteletet ér-
demel. (Milyen jól látják ezt építészeink: talán
nem véletlen, hogy a felújításra vonatkozó
korábbi három pályázó közül a két magyar
adott be a régi épület megtartására vonatko-
zó javaslatot vagy változatot, míg a belga a
lebontását javasolta. Utóbbiakat nem vádo-
lom, hiszen érthetôen nem sok kötôdésük
van az Erkelhez, de mit szólnának ahhoz, ha
egy magyar építészcsoport egy ottani opera-
ház lebontását javasolná!) Tudom, hogy a
„hely szellemére” történô hivatkozás a mai
megítélés szerint enyhén szólva a maradiság-
gal azonos. A Rádió hangmérnökeként több-
ször is megkíséreltem, hogy a legendás 6-os
stúdiót nyilvánítsák „kulturális és akusztikai”
mûemlékké – részben kultúránkban betöltött
mindenkori jelentôsége, részben akusztikai
tervezôje: a Nobel-díjas Békésy György iránti
tisztelet okán –, de az olykor egyetértô, más-
kor szánakozó mosolyokon nem jutottam túl.
A múlt emlékei iránti érdektelenség napjaink
szomorú valósága, miközben a magyar szín-
háztörténet egyben a bontások, tûzvészek,
lebombázások, a visszahozhatatlanul pusztu-
ló értékek története is. Ha a Rákóczi úton el-
indulunk az Astoriától, már a sarkon emlék-
tábla jelzi az egykor itt állt, s 1840-tôl „Nem-
zetiként” tekintett színházat, amit hányatta-
tott történetének méltatlan lezárásaként
tûzveszélyesség miatt bezártak, majd lebon-
tottak. Helyén most irodaház emelkedik, s
mit mondana szegény Grassalkovich Antal,
aki a telket a magyar játékszín számára azzal
a feltétellel ajándékozta oda, hogy „se el ne
adassék, se más célra ne fordittassék”. Néhány
sarokkal odébb a Blaha Lujza téren egy újabb
emlékoszlop, mely az emberi butaság által
felrobbantott egykori „Nemzetinek” állít em-
léket. E rombolást (a korábbi terminológia

szerint finomítva: „lebontást”) – bár akkor
„észérvekkel” kitûnôen megindokolták – ma
már eléggé egyértelmûen elítéljük. Ha majd
utódaink továbbsétálnak a Keleti felé, néhány
sarok után bekanyarodva az Erkel helyén is-
mét emléktáblára bukkannak? Vajon mit gon-
dolnak majd rólunk? 
Bár hangmérnöki hívatásom következté-

ben az Erkel Színház ügyében nagyon a pá-
lya szélérôl írom le soraimat, hiszen nyilván
több lényeges szempontról nem tudhatok,
ám mivel a Rádióban több – köztük régeb-
ben épült patinás – stúdió felújításában ve-
hettem részt, megtanultam, hogy rombolni
könnyû, de építeni nehéz. Egyetértek Borsa

Miklóssal, aki ugyanezen folyóirat hasábjain a
kapkodás helyett azt javasolja, hogy a szá-
mos bizonytalanság miatt egyelôre a jelenle-
gi épületen végezzük el a szükséges javításo-
kat, vegyük ismét használatba, legyen idô a
kérdés józan átgondolására, és a végsô meg-
oldás alapos elôkészítésre. Ehhez még annyit
tennék hozzá, hogy akkor 2011-ben a szín-
ház 100 éves fennállását ünnepelve, az alka-
lomhoz méltóan, tisztelettel hajthatunk fejet
mindazok elôtt, akik sokat tettek e színhá-
zért, és akik falai között a magyar kultúra
ügyét szolgálva mindenkor mûvészetük, tu-
dásuk legjavát adták.

Ujházy László
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Elôszó
Talán sokak számára ismert, de talán még
többen vannak azok, akik számára nem köz-
ismert, hogy a közbeszerzési törvény (Kbt.)
elsô változata 1995. november 1-jén lépett
hatályba.
Bár ekkor még a törvény alanyi hatálya alá

tartozó szervezetek köre jóval szûkebb volt a
jelenleginél, de a színházak szinte kivétel nél-
kül a hatálya alá tartoztak, lévén, hogy köz-
ponti költségvetési szervként, vagy önkor-
mányzati költségvetési szervként mûködtek
akkoriban.
Igaz, hogy a közbeszerzési értékhatár és a

beszerzések összege is más volt akkortájt, de
gyakorlatilag azért a színházak beszerzései-
nek egy részére már akkor is alkalmazni kel-
lett (volna) a Kbt. elôírásait. Tapasztalatom
alapján ez csak nagyon kis mértékben való-
sult meg.
A Kbt. következô és igen jelentôs módosu-

lása, illetve új törvény életbelépése 2004.
május 1-jével, az uniós csatlakozásunkkal egy
idôben valósult meg. Életbe lépett a 2003.
évi CXXIX törvény a közbeszerzésekrôl.
Az addigi 98 §-ból álló törvény 407 §-ra

bôvült. Új eljárási rendek (rezsimek) kerültek
bevezetésre, jelentôsen kibôvült a törvény
hatálya alá tartozó szervezetek köre, és a köz-
beszerzési eljárások értékhatára is igen ala-
csony szinten, 2 millió Ft összegben került
megállapításra.
Újdonságként szerepelt a törvényben az

egyenlô bánásmód biztosításának elve az
unió letelepedett országok ajánlattevôivel
szemben. Vagyis az uniós csatlakozásunkkal
a közbeszerzési piac is nyitottá vált.
A 2003. évi CXXIX. törvényt is számos

esetben módosították az idôk során, de ezek
közül is kiemelkedô jelentôségû a 2006. ja-
nuár 15-ével életbe lépett módosítások köre.
Ekkor új eljárásokat vezettek be a Kbt.-be,

mint például a versenypárbeszéd, vagy a di-

namikus beszerzési rendszer, de egyszerûsö-
dött az alkalmasság igazolásának módja, va-
lamint a hiánypótlás intézménye is változott.
Konkrétabb tartalmat kapott a kirívóan

alacsonynak értékelt ellenszolgáltatás meg-
ítélése, és nem utolsósorban emelkedtek a
közbeszerzési értékhatárok is.
A 2006. január 15-ei változást kôvetôen a

Kbt. több kisebb, mondhatni szokásos évi 3-
4 módosításon ment keresztül, mígnem elér-
kezett 2008 decembere, amikor is megszüle-
tett a 2008. évi CVIII. törvény a Kbt. módo-
sításáról.
Ez a törvény a maga 113 §-ával megint

csak lényegi változtatásokat vezetett be a
közbeszerzési törvénybe. Lássuk, melyek
ezek a változások.

Változások a közbeszerzési
törvényben
A változások célját, indokát a törvényalkotó,
összhangban az Európai Parlament és a Tanács
irányelveivel, a következôkben jelölte meg:
– Növelni kell a közbeszerzési eljárások át-
láthatóságát, nyilvánosságát és ezáltal a
versenytisztaságát.

– Egyszerûsíteni és gyorsítani kell a közbe-
szerzési eljárások menetét.

Nézzük, hogy a fenti célok elérése érdeké-
ben mely változtatások, módosítások történ-
nek a törvényben.

Az átláthatóságot, nyilvános-
ságot és a verseny tisztaságát
célzó módosítások:
Mindenekelôtt kiemelt figyelmet érdemel va-
lamennyi ajánlatkérô szempontjából, hogy a
módosítás következtében 2009. április 1-jé-
vel szinte valamennyi, a közbeszerzési eljárás
során keletkezett dokumentumot és egyéb, a
közbeszerzésekkel kapcsolatos dokumentu-
mot is az ajánlatkérô honlapján elérhetôvé
kell tenni.

– Ezek a dokumentumok a következôek:
– Közbeszerzési terv (minden év április 15-ig)
– Éves statisztikai összegzés (május 31-ig)
– Eljárást megindító hirdetmény
– Eredményhirdetési jegyzôkönyv
– Összegezés
– Szerzôdéskötésrôl szóló tájékoztató
– Szerzôdések
– Szerzôdés módosításáról, teljesítésérôl
szóló hirdetmény (A hirdetmény mellett
azonnali tájékoztató a teljesítéssel kap-
csolatban)

– Elôzetes összesített tájékoztató (ha ké-
szül)

– Ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsola-
tos tájékoztató

– Jogorvoslati eljárás kérelme, a KDB-hatá-
rozat

– Az ajánlatkérô és a nyertes ajánlattevô
közötti, a következô 5 évben nem közbe-
szerzési eljárás útján kötendô valameny-
nyi szerzôdését is közzé kell tenni a hon-
lapon

Itt kell megemlíteni, hogy a közbeszerzé-
sek útján kötött szerzôdések közzététele az
ajánlatkérô honlapján már a 2007. július
7-én életbe lépett módosítás alapján is köte-
lezô volt, bár nagyon kevesen tettek eleget
ennek a kötelezettségnek.
A fenti felsorolásból jól látható, hogy a

közbeszerzési eljárás során keletkezô, szinte
valamennyi dokumentum nyilvános, és az
ajánlatkérôt közzétételi kötelezettség terheli
ezzel kapcsolatban. Tehát célszerû a színhá-
zak honlapját erre idôben felkészíteni.
Az ajánlatkérô közzétételi kötelezettségé-

nek megfelelhet úgy is, hogy honlapjáról el-
érhetôvé teszi a Közbeszerzések Tanácsa hon-
lapján az adott közbeszerzési eljárásra vonat-
kozóan megjelenô adatokat, információkat.
Külön felhívnám a figyelmet a fenti felso-

rolás utolsó bekezdésére, illetve az abban
foglaltak figyelmes tanulmányozására, mert
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A közbeszerzési törvény
és a 2009. április 1-tôl hatályba
lépô módosításai



ez az elôsírás igen sok odafigyelést kíván az
ajánlatkérôktôl az elkövetkezô években is.
Mint látható a fentiekbôl is, igen szerteága-

zó azoknak a feladatoknak a köre, amelyek a
közzétételhez kapcsolódóak, így mindenkép-
pen szükséges megfelelô felkészülés és struk-
túra kialakítása mind az ajánlatkérô honlapját,
mind pedig szervezeti feladatait illetôen.

Az egyszerûsítést, gyorsítást
célzó módosítások
Legnagyobb változás a Kbt.-ben hogy az ed-
digi eljárási rendeket átszervezték, és új eljá-
rási rendet vezettek be.
Az eddig eljárási rendek:
– Közösségi eljárási rend
– Nemzeti eljárási rend
– Egyszerû eljárási rend
Az eddig nemzeti és egyszerû eljárási ren-

det összevonták, és új ÁLTALÁNOS EGYSZE -
RÛ ELJÁRÁS-t vezettek be.
Az új eljárási rend bevezetésével a nemzeti

értékhatárhoz tartozó beszerzések egyszerûbbé
váltak, de sajnos ez nem mondható el az egy-
szerû eljáráshoz tartozó beszerzésekre.
Vegyük számba, hogy melyek az új egy-

szerû eljárási rend bevezetésének elônyei,
hátrányai:
Elônyök:
– Az árubeszerzés illetve szolgáltatás meg-
rendelés esetén a közbeszerzési eljárás
felsô értékhatára emelkedett. Az eddigi
30 illetve 25 millió forintos szintrôl egy-
ségesen 53 012 225 forintra. Ez jelentôs
elôrelépésnek számít.

– Egyszerûsödtek az alkalmasság igazolásá-
nak módjai is. Ez elsôsorban az ajánlatte-
vôket érinti, de végül is az ajánlatkérôk
számára is kedvezô változás. Csak a nyer-
tes ajánlattevônek kell az alkalmasságát
igazolásokkal bizonyítani, az ajánlat be-
nyújtásához elégséges a céges nyilatkozat
az alkalmassági okok alóli mentességrôl.

– A 2010-ben bevezetik a teljesen elektro-
nikusan gyakorolható eljárásokat.

Hátrányok:
– Az egyszerû eljárás határideje lényege-
sen megnövekszik. Késôbb majd ezt szá-
mokkal is bemutatom.

– Megszûnik a hirdetmény nélküli ajánlat-
tételi felhívás lehetôsége.

– Lényegében megszûnnek a kivételi kör-
be tartozó beszerzések.

Lássuk kissé részletesebben is
a színházak számára különö-
sen fontos változásokat.
Elsô helyen az eljárás lefolytatásának idôszük-
ségletét mutatom be az alábbi táblázatba
összefoglalva.
– Ajánlatkérôként történô bejelentkezés
– Ajánlati felhívás + közbeszerzési mûszaki
leírás elkészítése (csak a szükséges enge-
délyek és fedezet esetén indítható meg
az eljárás)

– Ajánlatkérési dokumentációt felelôs sze-
mélynek ellen kell jegyezni

– Ajánlati felhívás megküldése 0. nap
– Hiánypótlás-elrendelés
a szerkesztôbizottság részérôl 2. nap

– Hirdetmény megjelenése 7. nap
– Konzultáció (szükség esetén)
– Ajánlatok bontása (nyilvános) 27. nap
– Ajánlatok vizsgálata 28. nap
– Érvényesség vizsgálata
– Alkalmasság vizsgálata
– Hiánypótlás elrendelése
(szükség esetén) 29. nap

– Hiánypótlásra nyitva álló
határidô 33. nap

– Tárgyalás lefolytatása
(adott esetben) 34. nap

– Ajánlatok értékelése (bírálati lapok
+ bírálóbizottsági jkv). 34. nap

– Eredményhirdetési eljárás 35. nap
– Szerzôdéskötési
moratórium (8 nap) 43. nap

– Szerzôdéskötés 44. nap
A fentiekbôl is látható, hogy az egyszerû

eljárás lefolytatásának ideje egyrészrôl jelen-
tôsen megnövekedett, másrészrôl pedig új
feladatok, új eljárási cselekmények kerültek
bevezetésre.
Ezek a következôek: 
– Kötelezô mûszaki dokumentáció elkészí-
tése

– Az ajánlattételi felhívást megfelelô sze-
mély ellenjegyzése nélkül nem adható fel

– Kötelezô a hiánypótlás biztosítása
– Szerzôdéskötési moratórium bevezetése
További lényegi változás, hogy az eddigi

kivételi körbe tartozó beszerzések is, mint pl.
a Kbt. 4. számú mellékletében szereplô szol-
gáltatások köre is kikerült a kivételi körbôl,
így ezek beszerzésére is közbeszerzési eljárást
kell lefolytatni.
Ez a változás a mûvészeti létesítmények

üzemeltetési szolgáltatásait és a mûvészeti
szolgáltatásokat is érinti. 
Ebbôl következôen a színházak üzemelte-

tésével kapcsolatos szolgáltatások beszerzése
is a Kbt. hatálya alá tartozik április 1-tôl, mint
pl. a következô szolgáltatások:
– Portaszolgálat
– Nézôtéri felügyelet
– Hangtechnikai, fénytechnikai szolgálta-
tások

Természetesen, ha a fenti tevékenységeket
munkaszerzôdés keretében látják el, akkor
nem kell a Kbt.-t alkalmazni.
A mûvészeti szolgáltatások közül külön fi-

gyelmet érdemel a színházak produkcióinak
egymás közötti adás-vétele, melyre szintén a
Kbt. elôírásait kell alkalmazni.
Fontos továbbá kiemelni, hogy 2009. ápri-

lis 1-je után csak azon ajánlatkérôk adhatnak
fel hirdetményt, akik a feladást megelôzôen
minimum 15 nappal bejelentkeztek a Közbe-
szerzések Tanácsához mint ajánlatkérôk. 
A bejelentkezési kötelezettséget a Kbt. 18.

§-a már régóta tartalmazza, de valós szankci-
ót a bejelentés elmaradása miatt nem alkal-
maztak. Azonban a most életbe lépett 15 na-
pos „várakozási idô” meglepetést jelenthet
sokak számára egy indítandó eljárás esetén.
Változatlanul érvényben lévô szabályok:
– Becsült érték meghatározása
– Egybeszámítási szabályok
– Közbeszerzés tárgyai
– Közbeszerzés alanyi hatálya alá tartozó
szervezetek köre

Változtak továbbá a jogorvoslati eljárásra
vonatkozó szabályok és az eljárás kezdemé-
nyezésének feltételei is, de ezt majd egy ké-
sôbb írás témája lesz.

Burg Péter
hivatalos közbeszerzési tanácsadó
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A magyar független színját-
szás egyik legeredetibb és
legmeghatározóbb szemé-
lyiségével és színházával
foglalkozik „Magánszínhá-
zak Mûködése” címû soro-
zatunk legújabb tanulmá-
nya. Cikkünkben a nem kö-
zösségi színházak lehetsé-
ges mûködésének egy újabb,
sikeres alternatíváját mu-
tatjuk be.

PINTÉR BÉLA és társulata
SZÍNHÁZI GAZDÁLKODÁS…

A Budapesti Mûszaki Egyetemen a Szkéné Színház bejárata pénztárral és ruhatárral

Pintér Béla: A soha vissza nem térô
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Megérkezik az ember a Mûszaki Egyetem
második emeletére, siet a jegypénztárba,
ahol mindig hosszú sor vár a lepattanó je -
gyekre, aztán igyekszik be a kis fülledt elôtér-
be, ami már zsúfolásig telt nézôkkel. A gyakor-
lottak már tudják, melyik ajtónál érdemes vá-
rakozni. Mind várnak a bebocsáttatásra, ami
általában tízperces késéssel történik, majd
egymást taposva zúdulnak be a szûkös nézô-
térre. Aztán végre kezdôdik, mindenki szeme
felcsillan, van, aki már kívülrôl mondja a szö-
veget. Jön bô egy óra sírva nevetés, nevetve
sírás. Elôadások után gratuláció és közös boro-
zás a színészekkel. Valahogy olyan szerethetô
az egész szkénébeli „pintérbélás” élmény. 
Van már baráti kör, rajongói oldal az inter-

neten, állandó visszatérô vendégek, akik so-
kadszorra nézik kedvenc elôadásaikat. Össze-
hasonlítva más alternatív társulattal, mente-
sek bármiféle botránytól, pályájuk egyenlete-
sen halad felfelé, tehetségük folyamatos fej-
lôdést mutat. 
Egy új elôadás létrehozása igen nagy fel-

adat, kiváltképp Pintér számára, aki maga ír-
ja és rendezi minden darabját. Érdekes az al-
kotási módszere, miszerint elôször a darab
vázával, alaptörténetével készül el, majd pró-
báról próbára új elemeket épít a darabba, ez-
zel alakul ki fokozatosan a végsô verzió. Té-
máihoz eleinte személyes jellegû élményeket
használt fel, az utóbbiakhoz pedig korunk
olykor igen nyomorúságos történéseibôl me-
rít. Majdnem egytôl egyig drámai történetet
dolgoz fel, és ha valami elsô látásra mégis
könnyed, vidám történetnek tûnik, egyszer
csak jön a csavar, és máris összeszorulhat a
nézô gyomra a szomorúságtól. 

A Jászai Mari-díjas Pintér Béla komoly
életmûvével rengeteg elismerést szerzett ma-
gának és társulatának egyaránt. Nemhogy
nevük van az alternatív színházi szférában, ôk
maguk a vezetô társulat. 2007-ben megkap-
ta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag-
keresztjét. Díjaik közül leginkább a POSZT fô-
díjára a legbüszkébb, mégpedig azért, „mert
nem az alternatív vagy a független színháza-
kon belül, hanem egy sokkal szélesebb me-
zônyben sikerült a legnevesebb díjat elnyerni.
Már az nagy szó, hogy az elôadást beválogat-
ják a POSZT versenyprogramjába, nagy siker,
ha díjat nyer, az pedig hogy a legjobb elô -
adás díját, a legtöbb, amit várhatunk.” 
Ekkora népszerûséggel azonban sok vádas-

kodás is jár: meg tud-e újulni a társulat? Tény-
leg magára osztja-e a legjobb szerepeket?
„Vajon lesz-e még sokáig ötlet, téma, muní-
ció? Vajon jut-e mindig friss energia és sze-
mélyes mondanivaló az egymást követô pro-
dukciókba?” (Stuber Andrea, Színház 2007.
12/17). Valóban igen zárt rendszerben dol-
goznak, így felülbírálatra nincs mód, csak leg-
feljebb baráti alapon. Pintér úgy nyilatkozott,
a jövôben el tudja képzelni, hogy más darab-
jait rendezné meg. Talán jót is tenne neki egy
kis kirándulás más szerzô világába. 
Egyelôre persze tökéletes a konstrukció,

nem vágynak más megoldásra. Szeretik a he-
lyüket is, nem vágyódnak másik kôszínház-
ba. Nem nagyobb helyre, hanem más szín-
házra várnak: „mélyebbre, pontosabbra, ke-
gyetlenebbre, gyógyítóbbra.” Erre a kísérle-
tezésre a mostani kis terük kiválóan alkalmas.  
„Eleinte mindenáron ragaszkodtam a régi ta-

gokhoz. A hatodik évben mondtam elôször azt

valakinek, hogy hosszú távon nem tudok már
együtt dolgozni vele. Azóta ez többször megis-
métlôdött, volt, aki magától ment el, és termé-
szetesen új tagok is érkeztek”– nyilatkozta Pin-
tér Béla az Origónak (2008. 11. 28.). Mára a
„kemény mag” maradt (Enyedi Éva, Szalontay
Tünde, Szamosi Zsófia, Thuróczy Szabolcs, Quitt
László, Pintér Béla) és két fiatal, frissen végzett
színész (Roszik Hella, Friedenthal Zoltán). Azért
kiemelten fontos a szereplôk milyensége, mert
más színházakkal ellentétben nem ráhúznak
egy szerepet az elôadóra, itt Pintér Béla konkré-
tan a színészeire írja a darabokat. Olyan ember-
ek kellenek, akik egyéniségek és inspirálni tud-
ják. És persze akik az ô formanyelvén, az énekes
beszéden boldogulni tudnak. Többen megke-
resik, hogy szeretnének a társulatban szerepel-
ni, de mindig elutasítja ôket. Ôt magát is hívják
más projektekhez, de ehhez egyelôre nincsen
kedve. A színészeinek természetesen megadja a
lehetôséget, hogy több más produkciókban
közremûködhessenek.

Gazdálkodás
A társulatnak nincsen saját színházépülete,
így ennek fenntartásával nem kell számolni-
uk. A Szkéné mint befogadó színház ad ott-
hont elôadásaiknak, ami persze sok kötött-
séggel jár. Mivel más társulatok is fellépnek
itt, tekintettel kell lenniük egymás munkájá-
ra. Be kell osztani az elôadásokat, próbaidô-
ket, és osztozni kell a raktárakon is. Kimon-
datlanul is érezni lehet, hogy Pintér Béláék ki-
tüntetett helyzetben vannak, a nívós és telt
házas elôadásoknak köszönhetôen több ki-
váltság is jut a társulatnak. Hozzájuk igyekez-
nek alkalmazkodni a mûsorbeosztással, több
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hely áll rendelkezésükre a helyszíni díszlettá-
rolásban és a nyári idôszakban, amikor nem
mûködik a színház, sôt az egész egyetem, ôk
akkor is kizárólagos próbalehetôséget kap-
nak a helyszínen. Ez óriási segítség, hiszen a
ritkán elôadott mûsorokat gyakran kell felújí-
tani, szinten tartani. Nagy kár, hogy a szín-
házi évad alatt (októbertôl májusig) csak ha-
vi maximum 10 elôadást tarthatnak.

Bevételek
Az éves támogatásként 1998-tól 2002-ig csu-
pán 3,5 millió forintot kaptak. A kulturális
koncepcióváltás következtében elôször 15
millió forintra ugrott az összeg, majd 2003-
tól 30 millióra. Sok helyen nyilatkozta már
Pintér Béla, hogy 60 millió forintos költségve-
tésbôl tudnák fenntartani magukat. Ez nem
az optimális keretösszeg, hanem csak a mini-
mum lenne. Ehhez képest az Oktatási és Kul-
turális Minisztériumtól az éves mûködési költ-
ségükre mindössze töredékét nyerik el soro-
zatosan. Persze már az is nagyon jó, hogy
rendelkezésre áll az alternatív színházakra
szánt keret, de egy ilyen kiemelkedô társulat
talán többet érdemelne. 2007-ben 39 milliót,
2008-ban 40 milliót ítéltek meg nekik. Ez
utóbbi azért különösen fájó, mert a Krétakör
már más forrásból kapta támogatását, arra le-
hetett számítani, hogy az így felszabaduló
100 millió forintot talán a kiemelkedô, régóta
színvonalas teljesítményt nyújtó társulatok
között osztják meg, ehelyett felaprózták a ki-
sebb társulatok között. Noha ebbôl az ösz-
szegbôl a repertoárjátszás mellett jó, ha évi
egy bemutató kigazdálkodható, mégis meg-
kísérelnek két új elôadást is színpadra állítani
a következô, 2009/2010-es évadban.   
Az egyes projektekkel persze még bôven

van lehetôség pályázati pénzekhez jutni, de
ez mind bizonytalan, sok munkát igényel, és
szûkös rá a kapacitásuk. A Nemzeti Kulturális
Alaptól további 5 millió forintot kaptak a
2007/2008-as évad programjainak megvaló-
sítására.
Igen gyakran hívják ôket külföldre, ami ha-

talmas lehetôség, nemcsak szakmailag, ha-
nem a forrásteremtést illetôen is. A meghívó
fél téríti meg az útiköltséget, szállást és a na-
pidíjat is. Azzal, hogy pályázatokon a külföldi
vendégjátékra is nyernek pénzt, valamelyest
leveszik a terhet a meghívó félrôl, ezzel talán
ösztönözve az együttmûködési kedvet.
2008-ban a számos külföldi vendégjátékukra
(Párizs, Montreal, Rotterdam, New York, Hel-
sinki, Brüsszel, Berlin, Nyitra) sikerült kisebb-
nagyobb összegeket elnyerniük, a Nemzeti
Kulturális Alaptól összesen 7,2 millió forintot. 
Vidéki fellépéseik ritkábban vannak, in-

kább csak a szakmai fesztiválokon jelennek

meg (POSZT, Vidor, Deszka). Ahhoz men-
nek, aki meg tudja fizetni az elôadást. 
Alkalmanként sikerül egyéb produkciós

pénzeket is elnyerni, 2007-ben például a Pa-
rasztopera címû darab helyben történô to-
vábbjátszására 1,2 millió forintot, illetve új
színházi mû megírására 600 ezer forintot,
2008-ban pedig A Soha vissza nem térô elô -
adás ôsbemutatójára 1,7 millió forintot.
Bevételnövelésként 2009-tôl jegyeik egysé-

gesen 2500 forintba kerülnek, a korábbi 2000
forint helyett. Eladásösztönzésre nincs szük-
ség, nincs semmi akció, se kedvezmény. Meg-
szüntették a félárú szakmai jegyet is, most már
csak a kritikus céh tagjai jöhetnek be kedvez-
ményes áron. A jegybevételbôl a korábbi áron
számolva maximális kihasználtság mellett
(mindig telt ház van), mely 130–160 férôhe-
lyet jelent (elôadásonként változó), legfeljebb
320 ezer forint származik. A Szkénével való
megállapodás értelmében a befolyó összeget
felezik, így esténként igen szerény összeg ke-
rekedik ki. Ez havi tíz elôadás mellett összesen
1,6 millió forintot jelent, mely kizárt, hogy fe-
dezni tudja a közremûködôk díját.
Támogatói estet is szerveztek már, ahol a

rajongók társulatuk megsegítése érdekében
egy estére emelt áron vásárolhatták meg a
jegyeket. A vártnál valamivel kedvezôtleneb-
bül alakult az akció – talán még nem áll ké-
szen erre a közönség – így egyelôre nem ter-
vezik megismételni. Ha ezt nem is, új jegyár-
kategóriát esetleg érdemes lenne bevezetni,
a pártolóit, mely emelt áron kapható bárme-
lyik elôadásra. Ilyenformán is kis többletbe-
vételre tudnának szert tenni 
A legegyszerûbb közvetlen jegyértékesítési

rendszer alakult ki: csak és kizárólag a hely-
színen lehet megvásárolni a belépôket –
vagy az elôadás elôtt a pénztárban vagy a

Szkéné titkárságán –, melyeket elôzetesen
kell lefoglalni, de lehetôleg a havi program
megjelenését követô két héten belül, ugyan-
is igen hamar betelnek a helyek. Egy lehetsé-
ges támogatóval karöltve már tervezik beve-
zetni az internetes jegyértékesítést is. 

Kiadások
A logisztikai költségek jelentenek komolyabb
megterhelést számukra. A Szkénében kevés
hely lévén az éppen nem futó elôadások
díszleteinek és jelmezeinek raktározásáról és
elszállításáról gondoskodniuk kell.
Az egyik legnagyobb kiadást a közremûkö-

dôk kifizetése jelenti, akik megbízásos szerzô-
déssel mûködnek a társulatban. Senkinek sin-
csen állandó havi fizetése, csupán a próba -
idôszak három hónapja alatt kap mindenki
fix bért, mely körülbelül a minimálbér össze-
gét jelenti. A további fizetéseket mindenki
elô adásonként kapja, méghozzá mindenki
egyenlô mértékben, kezdve a technikustól a
rendezôasszisztensen keresztül a fôszereplô-
ig. Ami azt jelenti, hogy az évad öt hónapja
alatt csak a fellépéseikbôl van valami bevéte-
lük a színészeknek, a nyári színházi szünet-
ben pedig az esetleges meghívásokból, tar-
talékaikból. Nem is csoda, ha a mûvészek
több produkcióban is közremûködnek. Pintér
Béla az egyetlen, aki csak itt játszik: „Hívnak,
de nem vállalok el semmit. Nincs idôm,
energiám, kedvem. Nem érdekel más.” 
A kezdetek kezdetén egy elôadás 700 ezer

forintból már kijött, ez az összeg azonban
drasztikusan nô azóta. A másik jelentôs ki -
adást a jelmezek, kellékek javítása, tisztítása
jelenti. A rendezôasszisztens panaszkodik is,
mekkora összegeket kell költeni arra, hogy a
szükséges eszközöket pótolni tudja. Renge-
teg a sok kis apró fogyóeszköz, sérülékeny
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jelmez, de ha színvonalas elôadásokat szeret-
nének alkotni, ezeken sem szabad spórolni. 
Szintén költeni kell a minôségi technikára,

mely a Szkénében nem áll rendelkezésre, így
azt alkalmanként a próbákra és elôadásokra
bérelni kell egy külsô cégtôl. 
Talán egy másik színházépületben, ahol

minden technikai feltétel adott, és nagyobb
a nézôtér, gazdaságilag kifizetôdôbb lenne a
mûködésük. De nincsen szándékuk elmoz-
dulni innen, jó a kapcsolatuk a színházzal, a
rendezô is eleve ebben a térben gondolko-
dik. Alkalmanként játszottak már nagyszín-
padon, és a tapasztalatok alapján ott is na-
gyon jól mûködnek az elôadásaik. Nyilván
nem tudnának ilyen sokáig játszani egy elô -
adást, és talán az intimitás is elveszne, de ke-
vesebb energiabefektetéssel vélhetôen több
bevétel generálódna. Talán ha a Szkéné új
helyre költözik – legyen az a BME fûtôháza,
ahogy a tervekben szerepel, vagy más hely –
és tágasabb lesz a tér, megoldódnak vagy
csak kissé javulnak a financiális problémák. 
Az OKM adatai alapján a 2007-es évben

összesen 82 elôadást tartottak, 8260 nézô-
nek. A 62,160 ezer forintos költségvetésük
alapján az egy elôadásra esô költségük 758
ezer forint volt. Befogadóképessége alapján
az állami fenntartású Budapesti Kamaraszín-
házzal lehetne összevetni, bár ôk jóval többet
tudnak játszani (668 elôadás, 57 319 nézô
elôtt), emiatt költségvetésük is magasabb
(556 363 ezer forint), ugyanakkor az egy elô -
dadásra esô költségük hasonló, 833 ezer forint.
Talán ha Pintéréknek is saját helyük lenne, el
tudnák érni ezeket a számokat. Érdekes a szin-
tén alternatív szférába tartozó Bozsik Yvett tár-
sulattal összehasonlítani, akik közel ennyi elôa-
dásszámmal, költségvetéssel és egy elôadásra
jutó költséggel rendelkeznek, viszont több
mint kétszer annyi nézô elôtt adnak elô. 

Kommunikáció
A Szkéné Színház speciális elhelyezkedése
miatt (intézmény az intézményben) láthatat-
lan a színházat fenntartó apparátus. Aki ide
jön, már eleve egy elôadásra jön, a helyszíni
néhány programfüzetbôl persze még tájéko-
zódhat a többi elôadásról, de alapvetôen
nem innen szerzik az információt. Erre sokkal
alkalmasabb a hírlevelük a sajtó- és interne-
tes megjelenésük. Ez két forrásból történhet:
a színház, vagy a társulat honlapján. Egyik
sem az a kifejezetten mutatós, izgalmas hon-
lap, mint amit mondjuk a Krétakörnél látunk,
ahol intenzív párbeszéd folyik az éterben.
Ezek elég statikusak, mindössze szûkös infor-
mációkat közölnek, de legalább idejében fris-
sítik a havi mûsorokat. A Szkéné honlapján
érdekes megnézni a havi programösszeté-

telt: 10 Pintér Béla-elôadás, a további napo-
kon pedig még öt társulat osztozik. A társu-
lat oldala (http://pbest.hu/) egy fura logófé-
leséggel indul, az egész nem túl fantáziadús
vagy megkapó, de hát ebbôl is látszik, meny-
nyire nem ezen múlik egy kulturális termék
eladhatósága. A honlap egyébként elég in-
formációdús, megismerhetôek ezen keresz-
tül az alkotók, az elôadások és a külsô vissza-
jelzések. Valahogy azonban egy idô után
megtorpant az oldal frissítése, az utóbbi né-
hány elôadás anyagát már kicsit hanyagab-
bul töltötték fel. Mielôtt a program felkerül
az oldalra, a baráti kör e-mailben kap értesí-
tést az aktualitásokról. Egy ilyen hírlevél min-
dig személyesebbé teszi a kapcsolatot a nézô
és színháza között. Ha már a közvetlenségnél
tartunk, az is nagyon jó, hogy a pénztárban
mindig ugyanaz a két szervezô ül, akik már
megismerik a nézôket, ajánlják az elôadáso-
kat, ez mind bensôségesebbé teszi a kapcso-
latot. Ugyanebbe a témakörbe – amit akár
közönségkapcsolatnak nevezhetünk – tartoz-
hat az a barátságos vagy inkább emberi hoz-
záállása a közremûködôknek, hogy az elôa-
dások után kiülnek a büfébe a nézôk közé
beszélgetni. Itt el lehet mondani a rendezô-
nek, színészeknek a benyomásokat, vélemé-
nyeket, meghallgatják az embert, és ebbôl
érezni, hogy ez nem puszta öncélú mûvé-
szet, ez értünk, a nézôkért van. Szerencsére
szeretik ôket az újságírók, így számos cikk,
kritika és interjú született már róluk az elmúlt
tíz évben. Az interjúk egytôl egyig csak a tár-
sulatvezetôt szólaltatják meg, a társulat töb-
bi része nem kommunikál ezúton a közönsé-
gével. Érdekes, hogy egyenként a színészeire
ennyire nem kíváncsi a média. Ôk nem elég
nevesek, hogy érdemes legyen írni róluk?
Pintér sem emel ki különösebben a társulat-
ból senkit, mint komplett egységrôl beszél,
tudatosan, összeszedetten nyilatkozik, tuda-
tában van annak, hogy ezek jó lehetôségek
az önreklámozásra. Keveset mond a magá-
néletérôl, inkább a társulat útjáról, lehetôsé-
geirôl beszél, és felhívja a figyelmet a nehéz
gazdasági helyzetükre. Vélhetôen ezek az in-
terjúk nemcsak a nézôinek, hanem a kultúr-
politika döntéshozóinak is szólnak. 
Másik fontos célcsoportjuk – akivel a kap-

csolatot ápolni kell – a külföldi partnerek. Mi-
vel a külföldi fellépések jelentik a fô bevételi
forrásokat, igyekezniük kell, hogy mindig le-
gyen elegendô meghívásuk. Erre a lobbitevé-
kenységre nincs külön alkalmazott, nem ke-
resnek meg senkit portfóliójukkal, ismertsé-
gük növekedésének és fesztiválszerepléseik-
nek köszönhetik szaporodó meghívásaikat.
Számos rangos külföldi színházi találkozóra
hívták már ôket (Kontakt Nemzetközi Szín-

házi Fesztivál, Theater der Welt Fesztivál, Eu-
rokaz Fesztivál, Bellouard Bollwerk Nemzet-
közi Fesztivál). Az idei májusi intenzív turné
alatt Franciaországban, Horvátországban és
Kanadában léptek fel. A 2009-es New York-i
magyar évad kiemelt vendégei a Parasztope-
ra címû darabjukkal, így júliusban hét alka-
lommal is láthatja ôket az amerikai közönség. 
Reklámra igen keveset fordítanak, alig né-

hány felületen találkozhatunk velük. Havonta
a Fidelio Estben jelentetnek meg egy vagy
két féloldalas hirdetést a havi programjaikról.
A lapon belül is a legjobb oldalakat választ-
ják, azokat, amelyek a programbontást tar-
talmazzák, ezt nézik a legtöbben. Ezekben a
hirdetésekben némi következetesség figyel-
hetô meg, mindig ugyanazon a helyen,
ugyanolyan grafikai megjelenéssel. 
Minden elôadásukhoz készítenek szóróla-

pot, egy kétoldalas, képeslapméretû kis aján-
lót. Egyik oldalán egy jellegzetes jelenetet lát-
hatunk az elôadásból, a másik oldal pedig az
elôadást mutatja be néhány mondatban, fel-
sorolja az alkotókat és az elérhetôségeket, to-
vábbá a támogatókat. A kezdetben még feke-
te-fehér, ma már színes szóróanyagokon az
egyetlen visszatérô motívum a Szkéné Szín-
ház kis angyalkás logója. A saját logójuk hol
ott van, hol nincs. Ezeket a szórólapokat az
elô adások helyszínén helyezik ki, máshol ne-
migen találkozni velük. Mintha nem is igazán
szórólap lenne, hanem valamiféle dokumen-
táció. Aki megnézte, vigye haza emlékbe. 
Az arculatuk összességében véve nem tûnik

egységesnek, megkockáztatnám, nincs is iga-
zán. A logót, bármit is szimbolizáljon (utóbb
kiderült, egy forgószínpadot), elvétve hasz-
nálják csupán. Nehezen érthetô, bonyolult
ábra, nem könnyen megjegyezhetô. Visszaté-
rô elem a betûtípus, mely kiadványaikban és
honlapjukon azonos. A piros szín is visszatérô,
de nem minden felületen. Érzékelhetô, hogy
a designra nem költenek sok pénzt, nem iga-
zán erôteljes a megjelenésük, de legalább in-
formatívak. Az a szép ebben, hogy mindezek
ellenére eléri célját, és bárhogy is hirdetik ma-
gukat, elôadásaik hosszú idô óta telt házzal
mennek. Bár hosszú távon érdemes lenne el-
gondolkodni egy erôteljesebb megjelenésen,
a közönségréteg szélesítésén. 
Csak remélni lehet, hogy Pintér Béla és tár-

sulata még sokáig meg tudja tartani erôs po-
zícióját, és elegendô támogatást kap ahhoz,
hogy szabadon dolgozhassanak, és ne saját
hitelfelvételekkel kelljen kipótolni a költség-
vetési hiányukat. A következô évük egyelôre
biztosított, nemrég derült ki, hogy 70 millió
forintot nyertek el az OKM-tôl a következô
évadra, ami óriási lépés. Megérdemelték.

Véner Orsolya
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A tragikus kimenetelû tûzesetek híre, szenzá-
ciója bejárta az egész mûvelt világot. A szín-
házak tervezését, építését végzô szakembe-
rek, irodák elsôsorban a tragikus hírek és be-
számolók miatt újragondolták a tömegbefo-
gadásra szolgáló épületek tûzvédelmét, a ki-
ürítés, a hô- és füstelvezetés, a mentés-me-
nekítés és a  tûzszakaszolás lehetôségeit. Ez
idô tájt jelent meg a „vas” azaz a színpadot
a nézôtértôl elválasztó tûzszakasz-határoló
szerkezet is. 
Hogyan is keletkezik a tûz? Talán induljunk

ki a  legelemibb törvényszerûségbôl, misze-
rint az éghetô anyag, a gyulladási hômérsék-
let és az oxigén térben és idôben történô ta-
lálkozása minden esetben égéshez, tûzhöz
vezet. Az éghetô anyag jelenléte, még az új
építésû színházaknál is jelentôs. Annak elle-
nére, hogy a függönyöknél megjelentek az

anyagukban lángmentesített textíliák, a dísz-
letek jelentôs része éghetô anyagból készült.
De elég, ha csak a nézôtérre, vagy magára a
színpadra, díszlet-, jelmez- vagy kellékraktár-
ra tekintünk, az éghetô anyag mindenütt je-
len van.
A gyulladáshoz szükséges oxigén jelenlété-

re minden esetben számítani kell, így az égés
feltételei közül kettô, térben és idôben talál-
kozik egymással, egyedül a gyulladási hô-
mérséklet távol tartása lehet a tûzesetek
megelôzésének alapelve. Pedig a színházak-
ban az is jelen van. Elektromos energia for-
májában, a színpadi cselekményekhez kap-
csolódó alkalomszerû tûzveszélyes tevékeny-
ség (cigaretta, fáklya, gyertya, pirotechnika)
alakjában, hôátadás formájában, a fénytech-
nikai eszközük melegedése, a fényvetô lám-
pák, reflektorok hôsugárzásában. 

Az elektromos tûz
Az elektromos tûz közvetlen oka a vezetékek,
elektromos kapcsolóberendezések túlterhelé-
se, az alkatrészek közötti elektromos ív vagy
szikra keletkezése lehet. A tûz közvetett oka
pedig a rendszer helytelen méretezése, rossz
vezetékezés és/vagy a hálózat elemeinek el -
öregedése, esetleg hirtelen nagy terhelést je-
lentô rövidzárlat, túláram keletkezése, amit a
rendszerbe épített túláramvédô berendezé-
sek már nem viselnek el. 
Szoktunk az elektromos árammal fûteni is,

mindenki ismeri azokat a hôsugárzókat,
amelyekben a megfelelô ellenállásra mérete-
zett vezeték (cekász) felizzik, és ez szolgáltat-
ja a meleget. A baj akkor kezdôdik, amikor ez
a vezetékmelegedés, felizzás az elektromos
elosztódobozokban, berendezésekben nem
rendeltetésszerûen következik be. 
Az izzólámpás világítások a tûzvédelmi

szempontból olyan „kis fûtôkészülékek, ame-
lyek még világítanak is”. Ezek a lehetséges
gyújtóforrások ráadásul a tér bármely pont-
ján elôfordulhatnak. Ezekben az eszközökben
a felvett villamos energia mintegy 90%-a ala-
kul át hôenergiává. Az izzólámpák – 100 W-
os teljesítménynél – elérhetik akár a 200 °C-
os felületi hômérsékletet. Látható tehát,
hogy a keletkezô hô elvezetésénél könnyen
tûzveszélyes hôtorlódás léphet fel. 
A „világító bevonatú” fényforrások, ill. a

fénycsövek jobb fényhasznosítással rendel-
keznek, lámpatestük hômérséklete ugyan
nem veszélyes, de üzemeltetésükhöz elôtét
készülékek kellenek, amelyek bizonyos körül-
mények között magas hômérsékletet érnek
el: a hagyományos elôtétek (ún. fojtóteker-
csek) hômérséklete normál üzemben kb.
100 °C, a normálistól eltérô üzemben hô-
mérsékletük elérheti akár a 200 °C-ot is. 
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TÛZVÉDELEM

Színházak tûzvédelme
Színháztüzek keletkezése

Elôzô lapszámunkban a színházak tûzvédelmi szabályozását elindító Ring Színház tüzével foglalkoztunk. E tûzeset indította el
a színházak tûzvédelmi berendezéseinek és tûzvédelmi koncepciójának újragondolását a 19. század végén. Cikkünk folytatása-
ként a színháztüzek keletkezési okairól szeretnék szólni. 



A világítóberendezések az épület bármely
pontjában elôfordulhatnak, ezért a hozzájuk
csatlakozó elektromos hálózat révén közvetí-
tôi lehetnek más, mûszaki vagy épületgépé-
szeti berendezéseken keletkezett tüzeknek.
A személyi és dologi károk mértékét növelhe-
tik a tûz nagyságát fokozó tényezôk, amelyek
elsôsorban az építménybe beépített éghetô
mûanyagok mennyiségétôl függnek. A másik
tûzfokozó tényezô az építményen végighúzó-
dó kábeles csatornarendszer. Ezeken keresz-
tül a tûz gyorsan szétterjedhet az építményen
belül. Különösen igaz ez a világítási berende-
zések elektromos hálózatára, amely az épület
szinte minden helyiségében megtalálható. 
A színházak hihetetlenül sok villamos ener-

giát igényelnek. A fénytechnika, a hangtech-
nika, a különbözô elektromos berendezések,
gépezetek meghajtásai, az irodák, a mûhe-
lyek és legfôképp a színpad fényvetôi, reflek-
torai telis-tele van világítani is tudó kis fûtô-
készülékekkel, amelyek az égés harmadik fel-
tételének kialakulását idézhetik elô. 
Meg kell jegyeznem, hogy az elektromos

áram megjelenése a színházakban – tûzvé-
delmi szempontból – nagyon üdvözítô do-
log volt, hiszen kiváltotta a nyílt lángú gáz,
gyertya, fáklya jelenlétét, ezáltal a tûz elôfor-
dulásának veszélye csökkent. Viszont a behú-
zott elektromos vezetékekre elôször 25 W-os,
majd, 40-es, 100-as égôket kapcsoltak, majd
az elektromos berendezések (hûtôk, elektro-
mos gépek, a faxok, fénymásolók, klímák
stb.) a XX. század második felétôl tömeges
megjelenése az öregedô hálózat folyamatos
felújítását, karbantartását, majd kiváltását
igényelte, hogy ne lépjen fel túlterhelés. 

A hôátadás
Igen gyakori hiba, amikor nem is elektromos
meghibásodás történik, hanem egyszerû hô-
átadási folyamat. Behúzva marad egy füg-
göny, elfordul egy lámpa, egy fényvetô su-
gárzó hôje meggyújtja a környezetében lévô
éghetô anyagot. Ezek ellen a folyamatos és
gondos ellenôrzések, oktatások, a nyitási en-
gedélyek nem formális aláírása és a folyama-
tos, nyitott szemmel és nyitott orral való já-
rás, no és a beépített automatikus tûzjelzô le-
het hatásos fegyver. Az elektromos tüzeknek
általában vannak elôjelei: amperszag, bake-
litszag, vibráló lámpák, gyakran leoldó bizto-
sítékok, mind olyan árulkodó jelek, amelyek
kivizsgálást igényelnek. Jobb, ha ezeket a

színházi világosítók, elektrikusok, karbantar-
tók nézik meg, mint a tûzoltók, vagy rosz-
szabb esetben a tûzvizsgálók. 
Az elektromos meghibásodások ellen vé-

dekezni úgy tudunk, hogy a helyiségek
tûzveszélyességi osztályának megfelelô gya-
korisággal (vagy gyakrabban), átvizsgáltatjuk
a színház elektromos rendszerét. Ezt hívjuk
tûzvédelmi szabványossági felülvizsgálatnak,
amelyet A–B tûzveszélyességi osztályba tar-
tózó helyiségekben 3 évente, C tûzveszélyes-
ségi osztályba tartózó helyiségekben 6 éven-
te és D–E tûzveszélyességi osztályba tartózó
helyiségekben 9 évente végeztetünk el. Itt
hívom fel a figyelmet, hogy a felülvizsgálatot
a helyiségek tûzveszélyességi osztálya szerint
kell elvégeztetni. Így azokban a színházak-
ban, ahol A–B tûzveszélyességi osztályba tar-
tózó helyiségek vannak (parókamosó, piro-
technikai raktár, festékraktár stb.), ott ne fe-
lejtsük el 3 évente a vizsgálatot elvégeztetni! 
Az elektromos berendezések, rendszerek

félelmetes tûzkeletkezési oka az ún. átmene-
ti ellenállás. Az alumínium és a réz sodrott
vezetékek, vagy a laza csatlakozások eddig
mindig tûzhöz vezettek. 

Az alkalomszerû tûzveszélyes
cselekmény
Másik nagy kategória a színpadon végzett al-
kalomszerû tûzveszélyes tevékenység. A ren-
dezôi fantázia nem ismer határokat. Így a szín-
padon – C tûzveszélyességi osztályba tartozó
térben – gyakori a cigarettára gyújtás, do-
hányzás, a lövés, a gyertya használata. Ritkáb-
ban, de bizony megjelenik a pirotechnikai te-
vékenység, a fáklya, a tábortûz, de még Mo-
lotov-koktél és gázégôk használatának igénye
is elôfordult már. Mi ezekkel a tevékenységek-
kel a baj? Hiszen dohányozni, gyertyát gyújta-
ni mindenki szokott és tud is. De mi van a
színházakban? Adva van egy fából épített
több évtizedes kiszáradt szerkezet, ami alatt –
a színpad alatti térben – éghetô anyag, por,
pókháló, a gépezeteken esetleg olaj és ami
fölött lógó különbözô textíliák, kötelek, fából,
és különbözô éghetô anyagokból (esetleg ég-
ve csepegô anyagokból) díszletek, hátterek,
függönyök, tüll, felezô, és egyéb éghetô anya-
gok vannak. Az ilyen térben mindenféle
tûzveszélyes tevékenység, nyílt láng használa-
ta tilos. Ha mégis ilyet kell végezni, ne feled-
kezzünk meg az alábbiakról. Célszerû a dísz-
letterv elfogadáskor tisztázni, hogy terveznek-

e valamilyen tûzveszélyes cselekményt. Ha
igen, a díszletek, kellékkek, jelmezek anyagá-
nak kiválasztásánál erre figyelemmel kell lenni.
Célszerû az alábbi folyamatot követni: a dísz-
lettervezô-rendezô írásban a színház tûzvédel-
mi megbízottjának, mûszaki vezetôjének,
vagy a tûzvédelmi szabályzat által nevesített
vezetônek bejelenti, hogy mit, kik szeretnének
végezni. Ezt a tevékenységet alkalomszerû
tûzveszélyes tevékenységként kell leszabályoz-
ni, és végzésének a feltételeit biztosítani. Ezt
mind írásba kell foglalni, és a darab használat-
bavételi papírjai között az aláírt, átvett feltéte-
leknek is ott kell lenni. Gyakran elôfordul,
hogy valamilyen pirotechnikai effektet kell
végrehajtani, és ilyenkor a színházak külsô,
profi pirotechnikusokat vesznek igénybe.
Ilyenkor egy kicsit más az engedélyezés folya-
mata. De nézzük, hogy mit ír errôl az OTSZ. 
Mindenekelôtt rögzíti, hogy tûzveszélyes

tevékenységet tilos olyan helyen végezni,
ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Alka-
lomszerû tûzveszélyes tevékenységet elôze-
tesen írásban meghatározott feltételek alap-
ján szabad végezni. A feltételek megállapítá-
sa a munkát elrendelô feladata. Itt szeretném
hangsúlyozni, hogy nem a megrendelôrôl
van szó, hanem a munkát elrendelôrôl. Ha
pirotechnikus végzi a feladatot, a munkát el-
rendelô a külsôs pirotechnikus, vagy annak
cége. Ez azért van így, mert a külsôs céggel
a színháznak polgári jogviszonya van, így a
színház közvetlenül nem határozhat meg fel-
adatot a más munkáltató munkavállalójának.
Azonban a külsô szervezet vagy személy által
végzett tûzveszélyes tevékenység feltételeit a
tevékenység helye szerinti létesítmény veze-
tôjével vagy megbízottjával egyeztetni kell,
aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak
megfelelô – tûzvédelmi elôírásokkal köteles
kiegészíteni. Itt jön be a helyi színházi szak-
emberek véleménye és elôírásai, mert hiba
esetén a jogi felelôsség a külsô cégé, de
mégiscsak a mi színházunk ég le. 
A gyakorlatban ez úgy szokott elôfordulni,

hogy a pirotechnikus leírja, hogy mit szeret-
ne csinálni, milyen biztonsági távolságokat
határoz meg, milyen anyagokat használ föl,
a tevékenység idôpontját, helyét, leírását, a
munkavégzô nevét és – tûzvédelmi szakvizs-
gához kötött munkakör esetében – a bizo-
nyítvány számát, valamint a vonatkozó
tûzvédelmi szabályokat és elôírásokat. Ezt
egészíti ki a színház felelôs vezetôje a helyi
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sajátosságoknak megfelelôen. Egészen odáig
elmehet, hogy az elképzelt tûzveszélyes tevé-
kenységet nem engedélyezi. 
Ha a tevékenységet nem külsô cég, hanem

színházi ember, vagy színész végzi, akkor a
feltételek megszabása a színház felruházott
szakembereinek, vezetôinek a feladata. Ilye-
nekre szokott sor kerülni: dohányzáskor
megtiltjuk a csikk eldobását, a gyufaszál el-
dobását, hamutartó használatát írjuk elô, vi-
zesvödör készenlétben tartását, a cselek-
mény átrendezését, tûzoltó készülék, takaró
készenlétben tartását és egyéb, a cselekmény
biztonságos megvalósítását szolgáló bizton-
sági intézkedés megvalósítását. Megjegy-
zem, hogy a tûz valóban látványos jelenség,
de a színházba járó közönség elsôsorban
nem azért megy be, hogy tüzet lásson. Eze-
ket az effekteket ki lehet váltani. Ma már –
gagyinak nem nevezhetô – mûgyertyák,
mûfáklyák mûtüzek vannak. (Olyannyira,
hogy az egyik színházban kandallótûzre
akartam, mint alkalomszerû tûzveszélyes te-
vékenységre, papírokat írni, amikor közölték
vidáman, hogy az mûtûz.)
A tûzveszélyes környezetben végzett

tûzveszélyes tevékenységhez a kezdésétôl
annak befejezéséig a munkát elrendelô –
szükség esetén mûszeres – felügyeletet az ott
keletkezhetô tûz oltására alkalmas tûzoltó
felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
Nagyon fontos, hogy a tûzveszélyes tevé-
kenység befejezése után, a munkavégzô a
helyszínt és annak környezetét tûzvédelmi
szempontból köteles átvizsgálni, és minden
olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet
okozhat. Szikrakiszóródással járó pirotechni-
kai tevékenységnél ezt a feladatot ki kell ter-

jeszteni az alsó színpadra is és az átvizsgálás
tényét pirotechnikai ellenôrzési naplóban
dokumentáltatni. 

A dohányzás
Dohányozni persze nem csak a színpadon
kell és lehet, hanem máshol is. A színházi ve-
zetôk feje fáj is emiatt. Nézzük az általános
idevonatkozó tûzvédelmi elôírásokat.
Általános szabály, hogy égô dohány-

nemût, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos
olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az
tüzet vagy robbanást okozhat. Dohányozni
nem szabad az A–C tûzveszélyességi osztály-
ba tartozó veszélyességi övezetben, szabad
téren, helyiségben, továbbá ott, ahol az tü-
zet vagy robbanást okozhat. A dohányzási ti-
lalmat a vonatkozó mûszaki követelmények
által meghatározott biztonsági jellel kell jelöl-
ni.
Tehát nem igaz tûzvédelmileg az az általá-

nos tétel, hogy a színház C tûzveszélyességi
osztályba tartozik, és ezért ott tilos a dohány-
zás. A dohányzási tilalom veszélyességi öve-
zetekre, szabad terekre, helyiségekre vonat-
kozik. 

A színházakban a tûzoltói ügyeletek meg-
szûnése óta elharapódzott a tilos helyeken
való dohányzás. Visszaszorítására több kísér-
let történt az 1992. évi XLII. törvény (A nem-
dohányzók védelmérôl szóló) hatálybalépése
óta. Azt leszögezhetjük, hogy meglévô léte-
sítményekben súlyos problémát jelent a jog-
szabályoknak való megfelelés, a nem do-
hányzó dolgozók jogos igénye a tiszta leve-
gôre és a dohányosok nikotinéhségének an-
tagonisztikus ellentéte. 
Tûzvédelmi szempontból a fenti jogsza bály -

idézet a dohányzást csak a C tûzveszélyességi
osztályba tartozó veszélyességi övezetben (pl.
színpad), helyiségben (díszletraktár, jelmez-
raktár stb.) tiltja. A D és E tûzveszélyességi osz-
tályba tartozó helyiségekben országos tûzvé-
delmi jogszabály nem tiltja a dohányzást. Te-
hát jelenleg a lépcsôházakban (E tûzveszélyes-
ségi osztályba tartoznak) az OTSZ szerint
megengedhetô lenne a dohányzás. 
Azonban közegészségügyi szempontból

A nemdohányzók védelmérôl szóló törvény a
dohányzást globálisan a kulturális létesítmé-
nyekben nem tiltja meg. A tiltás csak bizonyos
területekre terjed ki. A dohányzás számára ki-
jelölt helyek kivételével nem szabad dohá-
nyozni a közforgalmú intézménynek a szolgál-
tatást igénybe vevôk számára nyitva álló, zárt
légterû helyiségeiben (színházak nézôforgalmi
részei kilôve), tömegközlekedési eszközön,
zárt térben megtartott rendezvényen, munka-
helyen, a külön jogszabályban, valamint a
munkáltató rendelkezései szerint meghatáro-
zott esetekben (a színház többi helye is – mint
munkahely – kilôve). Így a dohányosok kiszo-
rulnak a „Dohányzásra kijelölt hely”-ekre, ha
ilyet tudunk egyáltalán kijelölni. 
A dohányzóhely kijelölésének a legfonto-

sabb paramétere, hogy oda más, nem do-
hányzó személy nem kell, hogy bemenjen.
Ezért nem lehet kijelölni dohányzóhelyet: 
– folyosón,
– lépcsôházban,
– mosdóban, WC-ben, ezek elôtereiben,
– liftben,
olyan irodában, D, E tûzveszélyességi osz-

tályba tartozó helyiségben, ahova nem do-
hányzó személy is bemehet. 
A kérdés tûzvédelmi boncolgatásánál ma-

radva azért meg kell említenem, hogy tûzvé-
delmileg a legveszélyesebb a teljes tiltás. Ez
ugyanis azt eredményezi, hogy a dohányos
dolgozók lényegesen több olyan helyet tud-
nak egy színházban, ahol hódolhatnak szen-
vedélyüknek, mint aki ellenôrizni hivatott.
Magyarul elbújnak. A baj akkor kezdôdik,
amikor jön valaki, és gyorsan le kell tenni az
égô cigarettacsikket, hogy ne legyen bukta.
Nos, ebbôl szokott tûz lenni. 
Következô számunkban a színházi bizton-

sági berendezéseket tekintjük át, amellyel a
tûz terjedése gátolható, irányítható, jelezhe-
tô, oltható. 

Leidinger István
tûzvédelmi mérnök
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Az olasz Mario Narpozzi könyvét Jean-Philip-
pe Garric fordította franciára. Ez a gazdagon
illusztrált, 280 oldalas érdekfeszítô mû har-
minc, 1980 és 2005 között épített különle-
ges színházat mutat be. A könyv bevezetô ta-
nulmánya a színházépítészet történetét, szá-
mos terv és fénykép, valamint gazdag bibli-
ográfia alapján veszi számba a színházépüle-
tek fejlôdését, az építészeti stílusok változá-
sát, amely az antik színházaktól a klasszikus
építészeten keresztül napjainkig folyamatos
kísérôje a városépítészetnek. A színházépüle-
tek valamennyi formáját – a reneszánsztól a
XIX. századig – áttekintô elemzés rávilágít ar-
ra, hogy a színházépítés mindig harmonikus
illeszkedésre törekedett az épített városi kör-
nyezettel.
Már a görög színházaknál megfigyelhetô

az a törekvés, hogy az amfiteátrum szervesen

kapcsolódjon a város élô szerkezetéhez. Ezt a
szándékot még erôteljesebben megfogal-
mazzák a reneszánsz korról végzett színházi
és városépítészeti kutatások, amelyek össze-
vetik a jövôre vonatkozó tanulmányokat és a
korábbi ismeretek felidézését (Vitruvius ta-
nulmánya, a XVI. századi építészet elméleti
megközelítései). Mindegy, hogy ma új, nagy
vagy kis színházakról, történelmi vagy hatal-
masabb épületkomplexumokba integrált
színházi helyiségek átstrukturálásáról van
szó, az ilyen kulturális helyek és a város kö-
zött kialakuló kapcsolat nagyon változatos
megoldásokat és fejlôdést generál.
A könyv által feldolgozott, 25 évben létre-

jött színházépületeket három nagy csoportra
osztva tárgyalja, úgymint a nagy színházak,
színházi rekonstrukciók és kis színházak.
Chambéry (Mario Botta) és Martigues (Fib-

re/Spelleret Marino Narpozzi) színházai, a
glyndebourne-i operaház (Hopkins Architects)
vagy a léoni hangversenyterem (Mansilla
+Tunin) esetében az építészeti tartalom
diszkréten illeszkedik a városi kontextusba
úgy, hogy ezzel párhuzamosan befogadja a
hely sajátosságait is. Nemritkán a színház-
épület a város olyan látványos elemévé válik,
amelynek kifejezett monumentalitása szinte

vonzza az emberi találkozásokat és esemé-
nyeket. Ilyen a San Sebastianban lévô ten-
gerparti szalon (Rafael Moneu), a rotterdami
Luxor Színház (Bolles+Wilson) és a New York-i
Richard B. Fisher Center for Perforrning Arts
(Frank O. Gehry). Másutt az ilyen találkozá-
sokra és bemutatókra szolgáló hely messze
kilép a nézôtérbôl, például a kifelé, a város
felé forduló hatalmas üvegfolyosókra, mint

az udeni Markant Színház (Hernran Hertzber-
ger), a Barcelonában épített Katalán Nemze-
ti Színház (Ricardo Bofill). Ilyen a Rechlingha-
useni Színház (Auer+Weber+Architekten), a
Berlinben a Potsdam téren álló, nagy üveg-
homlokzatú színház (Renzo Piano building
Workshop), vagy a Luzerni Kulturális Központ
(Jean Nouvel). Ezek az épületek – mind érde-
kes színházak – a várossal való kapcsolatra
helyezik a hangsúlyt.
Végül ne feledkezzünk meg azokról a szín-

házakról sem, amelyek korábbi épületek új
feldolgozásából, korszerûsítésébôl és új szer-
kezeti formában való megjelenítésbôl szület-
tek, mint a velencei La Fenice Színház (Aldo
Rossi Arassociati), a saguntói színház (Giorgio
Grassi et Manuell Portaceli Roig) vagy a milá-
nói Scala (Mario Botta).
A szép kiállítású könyv gazdagon illusztrál-

va, érdekes építészeti – városépítészeti meg-
fontolások alapján elemzi az elmúlt két és fél
évtized színházépítészetét. A bemutatott pél-
dák között néhány formai megoldás ismerôs-
nek tûnhet az új, hazai színházakkal összevet-
ve.
Kiadó: Actes Sud. 2006. Mérete: 27x31x2,5

cm Ára: 65,55 euro. Szállítási idô: 4–8 hét.
Szabó-Jilek Iván
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KÖNYVISMERTETÉS…

Théâtres – Architectures 1980–2005
Színház – Építészet 1980–2005

Teatro delle Muse rekonstrukciója 1990–2002. (Ancona, Olaszország).
Az opera 1000 férôhelyes nézôterét az épület korábbi belsô udvarából alakították ki
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4 OUR FIVE YEARS (by István Kiss)

Event Technology

5 FONOGRAM AWARDS (by János Zsidei)
Live TV broadcast of the Fonogram - Hungarian Music Award Ga-
la, the most prominent pop-music event in Hungary on 11th
February 2009. 

Setting Up a Theatre

10 ALL BEGINNINGS ARE DIFFICULT… (by Ottó Simon)
Weöres Sándor Theatre, established last year, began its work in a
small cultural centre in Szombathely. The technical staff of the
theatre erected on its own the modern light and sound systems
from planning up to installation and putting them into operation.

Staging

16 JUST KNOWING WHO KÁROLY NYÁRI IS (by Péter Kiss)
This paper is not about Károly Nyári – instead it is about a phe-
nomenon unnecessarily experienced by the technical staff of the
Palace of Arts.

Critique

19 SCARCE FUNDS – OR SHALL WE DARE TO BE SMALL?
(by Imre Kárpáti)
In the first half of the theatre season 2008/2009, many theatre
performances were played in an “empty space” or on a small ac-
ting area.

Followspot

23 IS IT ALREADY THE NEW ERA? (by Sándor Böröcz)
Pro Light & Sound Show in Frankfurt in March indicated the first
signs that moving light effect projectors with LEDs were on the
way to have useable intensity and effective functions. 

Stage Lighting

27 THOUGHTS ON MODERN STAGE LIGHTING (by Attila Jerzsa)
From theatre investments of the past years we can sadly conclu-
de that stage lighting systems are underestimated. Some examp-
les are recommended for the attention of decision makers to pre-
sent high-level and modern stage lighting systems. 

News from Hungary

29 CONGRATULATIONS (by Imre Kárpáti)
President of Republic of Hungary, László Sólyom granted awards
on the national holiday in the Parliament. Also stage and costu-
me designers have been awarded.

32 THE NEW ETC EOS (by Attila Jerzsa)
Luminis presented the light control console newly developed by world
leader ETC. This two-day presentation provided the opportunity to
study all the other popular light control consoles of the company.

34 MÁRTA ON REVOLLING STAGE?
To build up a revolve is designed for the September première of
the József Attila Cultural and Conference Center in Salgótarján.

Scenary

35 HOW DID YOUNG AND TALENTED PAINTER TURN INTO STAGE
DESIGNER (by István Krisztiáni)
Success story of László Erkel alias Kentaur began in Theatre Víg.

Technological Novelties

37 LIGHT AND SOUND TECHNOLOGY, FLAME RETARDANT TREATMENT

News from Abroad

42 AN EXHIBITION ON STAGE LIGHING NEXT DOOR (by Attila Jerzsa)

45 SPECTACULAR LAUNCH AT THE ROYAL ALBERT HALL (by Clay Paky)

Acoustics

46 ABOUT ACOUSTICS OF ERKEL THEATRE (by László Ujházy)
Acoustics professor Dr. Tamás Tarnóczy eliminated the former
acoustics deficiencies of the auditorium during reconstruction in
the 1950s, thus creating a really modern sounding environment
for opera performances. 

Public Procurement

48 ACT ON PUBLIC PROCUREMENT AND ITS MODIFICATIONS VALID AS
OF 1ST APRIL 2009 (by Péter Burg)

Theatre Management

50 BÉLA PINTÉR AND HIS THEATRE (by Orsolya Véner)
This paper discusses one of the most original personalities of the
Hungarian independent theatricals and his theatre, demonstra-
ting a possible new and successful alternative to operation of
non-community theatres.

Fire Protection

54 FIRE PROTECTION IN THEATRES – HOW DOES FIRE ORIGINATE IN
THEATRES (by István Leidinger)
Disaster of the Ring Theatre gave rise to reconsidering fire protecti-
on of theatres. Most frequent reasons for fire in theatres nowadays.

Books

57 THÉÂTRES – ARCHITECTURES 1980–2005 (by Iván Szabó-Jilek)

CON T EN T S

STAGE Technology for Performing Arts
Hungarian Society for Theatre Technology

Chromatika Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. o.
Elimex Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. o.
INTERTON Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. o.
INTERTON Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. o.
Jelmez-Art Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. o.
Kemotechnik Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34. o.
La Belle Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49. o.
LISYS Fényrendszer zRt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. o.

Logen Bt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. o.
Luminis Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. o.
Pelyhe & Társa Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. o.
Philips Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. o.
RH Sound Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. o.
Színháztechnikai Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. o.
Színpad- és Emelôgéptechnika Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. o.
SZÍNPAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. o.
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