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Tatabánya az ország északnyugati régiójában, a Vértes és a Gere-
cse hegységek ölelésében hosszan elnyúló, több mint hetvenezer
embernek megélhetést és lakhelyet biztosító város. A területén
elôkerült régészeti leletek arról tanúskodnak, hogy az ember, a
legutóbbi háromszázezer esztendô során szinte megszakítás nél-
kül alakítgatta, formálgatta a táj arculatát. A török hódoltság kö-
vetkeztében jórészt elnéptelenedett elôdtelepülések területére
német és szlovák ajkú földmûvesek érkeztek, akik mellé a husza-
dik század eleji iparosodás idején elôször lengyelek, majd a má-
sodik világégést követôen görögök is csatlakoztak. 
A Magyar Általános Kôszénbányák Részvénytársaság 1894-ben

kezdte meg a város környezetében fellelt szénmezôk üzemszerû
feltárását, melynek következtében Tatabányát a múlt század kö-
zepén Európa egyik leggyorsabban fejlôdô ipari térségeként tar-
tották számon. A sorra épülô ipari üzemek nagyszámú munkás-
kezet is igényeltek, a betelepülô munkások pedig lakásokat, isko-
lákat, egészségügyi intézményeket. A vállalatcsoport irányítói a
munkaerô megújításának feltételei között a kulturális javakhoz
történô hozzáférést is fontosnak tartották, ezért egymás után
hozták létre a bányamunkások kasztrendszerét is figyelembe ve-
vô intézményhálózatot. Ekkoriban épült meg a munkás-, vala-
mint a Tiszti Kaszinó és a Népház is, mely sokáig egyedüli színte-
re volt a környékbeliek összejöveteleinek. 
Az 1917-ben átadott kulturális intézmény, az elôdtelepülések-

bôl – Alsógalla, Bánhida, Felsôgalla – és a Tatabánya névre ke-
resztelt munkáskolóniából kialakuló új közigazgatási egység emb-
lematikus épületévé vált. Átadása óta itt mûködik az 1899-ben
alakult Tatabánya Város Szimfonikus Zenekara, a várossá nyilvá-
nítás – 1947 – óta itt nyert elhelyezést a Bányász Képzômûvész
Kör, és ugyancsak itt próbál és tartja elôadásait 1949-tôl a Bá-
nyász Táncegyüttes. 
A színházi élet 1964-ben kezdôdött a Bányász Színpad létrejöt-

tével, melynek eredményeként 1989-ben megalakították a Ko-
márom-Esztergom Megyei Játékszínt, amely 1991-tôl Népház-Já-
tékszín néven már kulturális minisztériumi támogatással mûkö-
dik, kiérdemelve ezzel a kôszínházi rangot. A színház 1994-ben
vette fel a megyében született, ismert és egyben elismert színész-
nô, Jászai Mari nevét. A színház fennállása óta közel százhúsz ön-

álló bemutatót tartott, és az elôadásainak száma meghaladja a
háromezret. Célkitûzései közé tartozik, hogy megismertesse a
megye színházpártoló közönségét a kortárs magyar drámairoda-
lommal, illetve a határainkon kívül már nagy sikert aratott, de
Magyarországon még nem játszott világirodalmi alkotásokkal is.
A mûvészetek házaként is mûködô intézmény a város olyan pont-
jává vált, amely találkozási alkalmat teremt, valamint szakmai se-
gítséget is nyújt az öntevékeny mûvészeti csoportok fejlôdéséhez
és szakmai felkészüléséhez. A Népház rendszeresen ad helyet ko-
moly- és könnyûzenei koncerteknek, képzômûvészeti kiállítások-
nak és filmklubján keresztül a magasabb mûvészet soraiba illô
filmvetítéseknek. Évszázados mûködésének eredményei között
tarthatjuk számon, hogy Tatabányáról indult világhódító útjára
az Oscar-díjas Szabó István és a honi színházi élet számos ismert
tagja: Kinizsi Ottó, Ladányi Andrea, Murányi Tünde, Nagy Ervin,
Nagy-Kálózy Eszter, Rába Roland, Reviczky Gábor, Tunyogi Hen-
riett. 
A Népház épületét az elmúlt közel száz esztendô során több al-

kalommal is felújították. Az átalakítási munkálatok rendszerint a
tevékenységi kör bôvülésével járó elvárásokhoz igazodtak. Mi-
után a hivatásos színházi élet csak az önkormányzatiság hajnalán
vette kezdetét, a legutóbbi – 1979-ben elvégzett – átépítési mun-
kálatok során a legkevésbé sem vették figyelembe a professzioná-
lis színjátszás igényeit. Miután az elmúlt másfél évtized során si-
keresen megújult a város gazdaságszerkezete, a város önkor-
mányzata elindította a kulturális- és sportlétesítmények tervszerû
fejlesztését is. A város emblematikus épületének, a Népháznak,
bôvítéssel egybekötött felújításával, egy olyan kulturális központ
létrehozása volt a cél, melynek színháztere változatosan képes el-
térô játéktereket igénylô elôadások létrehozására, és ahol lehetô-
ség van nagyszámú résztvevôvel zajló konferenciák, bálok és
koncertek megtartására is. A fejlesztés során megvalósult az épü-
let külsô és belsô átalakítása, akadálymentesítése. Fontos szem-
pontként érvényesült a régi és az új épületrészek homogenitásá-
nak biztosítása. Az évtized egyik legnagyobb helyi beruházását a
központi költségvetés negyven százalékban támogatta, a fenn-
maradó rész helyi forrásból történô biztosítása, Tatabánya város
kultúra iránti elkötelezettségét bizonyítja.
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Építészeti tervezés
Építéstörténeti elôzmények:
Az 1891-ben kutatási és kitermelési jogot
szerzett Magyar Általános Kôszénbányászati
Rt. (MÁK Rt.) történelmi léptékben, máig ha-
tóan megváltoztatta, meghatározta a Tatai
(szén)-medence sorsát, mely az elmúlt szá-
zadfordulón a legdinamikusabban fejlôdô
ipari körzetté vált.

Ennek a folyamatnak az eredményeként
„született” 1947-ben a mai Tatabánya is,
mely az egykori szomszéd bányatelepülések
(Bánhida, Alsó- és Felsôgalla, Tata-bányate-
lep) egyesülésébôl jött létre. Nem véletlenül
– épp a „Népház” színháztermében tartották
az egyesülést kimondó küldöttgyûlést –, hi-
szen ez a ház volt már akkor is a legnagyobb
nyilvánosságot befogadni képes középület a
környéken.

A MÁK Rt. a szénkitermeléssel egyetem-
ben folyamatos infrastrukturális, intézményi
hálózatrendszert épített ki – (bányászkolóni-
ák, iskolák, kórház, egészségház, sporttelep)
Tiszti Kaszinó, Népház.
Ez utóbbi kettô szolgált az itt dolgozó bá-

nyatisztviselôk és bányamunkások részére
szabadidôs, kulturális központként, helyet
adva a szervezett és önszervezôdô csopor-
toknak, eseményeknek.
A MÁK Rt. jól szervezett, nagy önállóság-

gal rendelkezô „vállalatbirodalom” lehetett a
maga idejében. Erre enged következtetni,
hogy a Népházat 1913–17 között – gyakor-
latilag az I. világháború alatt – tudták felépí-
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teni, befejezni a háborús szükségállapot elle-
nére.
Saját mérnöki tervezôirodát is tartott fenn

a MÁK Rt. – részben ez is oka lehet, hogy az
épület eredeti tervezôjének a neve nem ma-
radt fenn egyértelmûen az utókor számára.
A Népház kastélyszerû épületének tervezôi
körül több a bizonytalanság. Így két név,
Tooth Gyula és Nádler Róbert1 (1858–1938)
neve vetôdött fel. 
Az épület 1948-ig állt a MÁK Rt. irányítása

alatt. Volt benne könyvtár, zene- és táncte-
rem; valamint mozi is mûködött a színházi
nézôtéren. 
A jelenlegi színházi státus gyökerei valahol

– az egykor virágzó – mûkedvelô elôadások
és amatôr színházi mozgalom, bányász szín-

játszó körök idejéig nyúlnak vissza, melyet
1982-ben az Orpheusz Színház, 1984-ben a
Deszka Színház/Bányász Színpad nevek fém-
jeleztek, majd 1994-ben a teljes körû színhá-
zi jog, rang elnyeréséhez a Jászai Mari Szín-
ház alapításához vezetett. 
Jelenleg az épület az alábbi kulturális tevé-

kenységek számára ad helyet:
1. „Jászai Mari Színház” (1994) mint önál-

ló repertoár és befogadó színház
2. „Tüske Színpad” (1988) két korcsopor-

tos amatôr, drámapedagógiai képzést is adó
csoport
3. Városi Könyvtár (1950) gyermek és fel-

nôtt könyvtári részleggel
4. Táncegyüttesek: Bányász- (1949),

„Öregtáncos”-, Jazz / Show formációs tánc-
csoport
5. Tatabányai Szimfonikus Zenekar (1898)
6. Képzômûvész Kör (1947) Bányász-, Fan-

tázia Mûhely Gyermek és Ifjúsági Kép-
zômûvész Kör.
Számukra kellett optimális elhelyezést,

kedvezô környezeti kapcsolatokat, megjele-
nést biztosítani adott térbeli, geometriai és
költséghatárok között.
Az idôk folyamán folyamatosan bôvült a

házban helyet kapó tevékenységek köre,
ezeknek újabb és újabb épületrészek, épület-
szárnyak hozzáépítésével, átalakításával igye-
keztek helyet adni. (Ennek eredményeként
egy önmagát gúzsba kötô épületkonglome-
rátum keletkezett, mely különösen a színpa-
di üzem munkáját nehezítette).
Így az 1930-as években az akkor fénykorát

élô mozi részére kellett a szükséges funkcio-
nális átalakításokat elvégezni (bauxitbeton-
ból), míg az 1950-es években a néptánc-
mozgalom számára épült táncterem a szük-
séges kiegészítô helyiségekkel.
A sorban harmadik, nagy átalakítási mun-

kálatok 1975–79 között történtek, az Orszá-
gos Szénbánya Tröszt helyi tervezôirodájá-
nak építésze, Kesserû Kálmán vezetésével. Az
akkori fejlesztések indították el a mai színhá-
zi léthez vezetô folyamatot.2

Az azóta eltelt negyedszázad törvény-
szerûen megérlelt, indokolttá tett egy újabb
felújítási-bôvítési ciklust, hiszen az erkölcsi-fi-
zikai elhasználódáson, elavuláson túl a mai
kor elvárásainak, változásoknak is meg kell
felelni a város (s a megye) vezetô kulturális
intézményének.

A tervpályázattól a megbízásig
Ezt a helyzetet felismerve, a Népház és a vá-
ros vezetése – több lokális építészeti problé-
mát kezelô tervváltozat után, – átfogó épü-
letrekonstrukcióban, bôvítésben és környe-
zetrendezésben látta a megnyugtató megol-
dás útját.
E célból – és a minél több tervváltozati ja-

vaslat megismerése céljából – országos, nyílt
építészeti tervpályázatot írtak ki (2003). Ezen
a pályázóknak kiírói tervezési program alap-
ján két változatban („ideális” és „szûkített
program”) kellett pályázataikat benyújtani.
(Így az „idealizált maximum” nagyobb alap-
területen még tartalmazott önálló koncert-
termet hangstúdióval, nagyobb könyvtárat,
különálló mûhelyházat szabadtéri színpad-
dal, térszint alatti parkolót stb.)
A tervpályázati helyezésünk s az azt követô

kiállítási prezentáció alapján nyertük el a ter-
vezési megbízást.
Ezt követték a szokásos tervezési fázisok:

így a megvalósíthatósági tanulmányterv
(2004) a címzett támogatás elnyeréséhez, az
elvi építési engedélyezési terv (2004), építési
engedélyezési és bontási engedélyezési ter-
vek (2005), tenderterv (2006) a kivitelezôi
közbeszerezési eljáráshoz, bontási és kiviteli
tervek (2007) heti kivitelezôi kooperációk,
tervezôi mûvezetések (2007–08).
A folyamat során az építési engedélyezési

fázisban jutottunk el – a címzett támogatás
összegének ismeretében – az „ideálistól” a

megvalósítható „optimum” alapterület vég-
legesítéséhez.
Ezt a késôbbi fázisokban további anyag-

használati, belsôépítészeti, épületfelszerelési,
színháztechnológiai „optimalizálások” követ-
ték.

Tervezési célkitûzések:
Az új, átalakítandó épület tervezéséhez az
alábbi célok megvalósítását tûztük ki:
A parkerdôs környezetben biztosítani az

elô írások szerint szükséges gépkocsiparkoló-
helyeket, a tûzoltási felvonulási területet és
körbejárhatóságot. A közönségforgalmi bejá-
ratok méltó kialakítását így, az utcaszinti kör-
nyezettel szorosabb fôbejárati megközelítést,
közönségforgalmi „rávezetést”, – változatlan
helyen, kedvezôbb környezeti installációt
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A nézôtér az 1920-as években

A nézôtér az 1930-as években

A Népház 1930 körül

A Népház az 1950-es években
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biztosítani Varga Imre Orpheusz-szobrának,
mely a fôbejárat elôtt kialakuló színházi elô -
tér, találkozó-várakozó hely – „piazza” – szer-
ves részét képezi. (Ez sajnos nem sikerült ma-
radéktalanul, mivel a szobrot szándékunk el-
lenére a helyszínrôl eltávolították.)
A „helyi védelem” alatt álló, meglévô, ere-

deti épületrészek formajegyeibôl kiindulva
biztosítani az épületegyüttes építészeti ho-
mogenitását, egységes építészeti stílusát.
A meglévô, eltakart, – illetve visszaállítható

– karakterisztikus épületbelsôk újbóli megje-
lenítése (boltozatos nézôtér, elôcsarnok galé-
ria-födémáttörések).
Mindezek a hagyományos és korszerû

színjátszás technikai, geometriai igényeinek
flexibilis biztosításával a nézôtér többcélú
használhatóságával (sík és lépcsôzött emel-
hetô padozat), a színpad és a nézôtér közöt-
ti proszcéniumnyílás „eltüntetésével” – új,
markáns zsinórpadlás – új üzemi és egyéb ki-
szolgáló területek építésével készüljenek.
A kiemelt, új játszóhelyek (nagyszínpad,

kamaraszínház, tánc- és próbaterem) elhe-
lyezkedése olyan legyen, hogy azok sem
akusztikai, sem közönségforgalmi, épületsza-
kaszolási szempontból ne zavarják egymást.
A népházi funkcióhoz kötôdô egyéb (tánc,

zene, képzômûvészet) és könyvtári, közmû -
velôdési funkciók igényeinek kielégítése oly
módon, hogy a szükséges helyiség-, területi
igények kettôzését elkerüljük.

Mindezek a fogyatékkal élôk számára is fi-
zikailag elérhetôk, megközelíthetôk legyenek
(melyhez rámpák, felvonók, mozgássérült
WC-mosdók kiépítése szükséges).
A fentiek összessége – a népházi, könyvtá-

ri mûködésbôl is adódóan – tegye lehetôvé
az úgynevezett „nyitott” vagy „nappali-szín-
ház” mûködtetésének lehetôségét.

Építészeti kialakítás:
A tervezett épületkomplexum az alábbi épü-
letrészek összefüggô rendszerét alkotja.
A) Meglévô és megmaradó, eredeti (1917)

fejépület:
Az eredeti eklektikus karakter megôrzésével

homlokzata felújításra került, és kiegészült az
alagsori fôbejáratot is magában foglaló tám-
falas/díszlépcsôsoros elôépítménnyel, a piaz-
zabejárattal. Alaprajzilag – statikai megerôsí-
tésekkel visszaállított – galériás födémáttöré-
sekkel módosult (alagsor + földszint + elsô
emelet + padlástéri légtechnikai gépház). Há-
rom szinten elôcsarnokok, ruhatárak és
WC/mosdó blokkok, könyvtári funkciók,
emeleti kisbüfé – teraszkapcsolattal – létesült.
A meglévô földszinti fôbejárat s az épület

utcaszint feletti mintegy 6 méteres „különál-
lását”, új alagsori elôcsarnok-megnyitással és
az épület elôtti lépcsôs-rámpás dísztér: piaz-
zakialakítással tettük közelibbé, s a megköze-
lítést alternatívvá, a mozgáskorlátozottak
számára is használhatóvá. 

Így, a piazzáról nyíló új utcaszinti bejárat-
tal egy szakaszolható – bérbe adható –, ren-
dezvényekre, kiállításokra alkalmas alagsori
épületegység jött létre (pénztár/közönség-
szervezés – elôcsarnok – ruhatár/WC-mosdó
csoport – többcélú elôadóterem – felvonó
térsorral). A nézôtér alá benyúló elôadóte-
rem akusztikailag zárt vasbeton dobozban
kapott helyet.
A fejépület új alagsori és meglévô földszin-

ti bejáratain – alternatív módon – juthatnak a
látogatók a földszinten és elsô emeleten el-
helyezkedô, új galériával bôvített Városi
Könyvtárba (felnôtt és gyermek szekció, digi-
tális részleggel kiegészítve). Az ehhez szüksé-
ges kiszolgáló egységek mind az alagsorban,
mind a földszinten és elsô emeleten is meg-
találhatók. (Mûködtetése üzemeltetôi dön-
téstôl függ.) A könyvtár nappali mûködésé-
hez is használható az elsô emeleti színházi
„kis büfé” terasszal.
Szabó György: „Jászai Mari” (2000) szobrát

gyakorlatilag az eredeti helyén, a földszinti
elôcsarnokban állítottuk vissza.
B) Meglévô, megmaradó eredeti (1917)

vasbeton dongaboltozatos nézôtéri épület-
rész.
Ennél az épületrésznél fokozottan töreked-

tünk az eredeti karakteres megjelenés vissza-
állítására, nemcsak formai egyedisége, ha-
nem a vasbeton héj dongaszerkezetének
ipartörténeti értéke okán is.
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A jobb láthatóság/hallhatóság érdekében
a színpad felôli végén egy oszlopköznyi egy-
sége (kb. 4,5 m) elbontásra került, ezáltal a
nézôtér rövidült. A többi, megmaradó rész
az eredeti megjelenés mai „továbbgondolá-
sával”, az emelhetô padozatú, variábilisan
használható nézôtérré alakítás céljából mó-
dosult. Ezért a nézôtéri hossz-fôfalak alapjá-
nak injektált megerôsítésével és a belsô olda-
li, sarok-merev vasbeton „medence”építésé-
vel volt biztosítható a változtatható padló-
szintû nézôtér kialakításához szükséges, né-
zôtér alá süllyesztett szcenikai manipulációs
tér.
További köpenyezések készültek a nézôté-

ri felmenô falakhoz illetve falpillérekhez a fi-
ókboltozat-sor alatti falnyílásmezôk kibontá-
sa során.
Ezáltal, a boltozatos nézôtér két oldalán

adódó fiókboltozatos erkélysor (színpadvilá-
gítási pozíciók) megnyitásával tovább javult
a színházterem akusztikai hangelnyelô képes-
sége is, valamint kialakult a nézôtér szimmet-
rikus, kétoldali (földszinti és alternatív, fél-
emeleti „bütüs”) megközelíthetôségének le-
hetôsége.
Mindegyik pilléres boltozati sávban kazet-

tás, áttört mellvéd, pillérközökben belsôépí-
tészeti falburkolat, a pilasztereken lazúros
márványfestés készült, sajátos, „palladiánus”
megjelenést eredményezve. Mindezek kiala-
kításánál, színezésénél azt is figyelembe kel-
lett venni, hogy a nézôtérnek nemcsak szín-
házi elôadások, hanem más rendezvények –
így bálok, konferenciák – befogadására is al-
kalmasnak kell lenni.
A nézôtér alternatív, térszínpadi felhasz-

nálhatóságának igénye miatt a – dongabol-
tozatos vasbeton héj – mennyezet fölött,
gyakorlatilag egy nézôtér feletti zsinórpadlás
épült. A dongaboltozattól független, oldal -
falakra kiváltott acél keretgerendás, U acél
rács járófelülettel. Itt lettek elhelyezve a
ponthúzó gépek, valamint ide lettek felfüg-
gesztve az ellenívû világosító hidak és hang-
vetô panelek.
C) Az 1972-es rekonstrukció által épült

délnyugati épületszárny:
Az épületszárny felmenô szerkezete alap-

és pillérmegerôsítés mellett, további szerke-
zeti átalakításként, új földszinti és I. emelet
feletti födémezést kapott. Így használhattuk
ki optimálisan a meglévô épület tömegét.
A meglévô ferde tetôsík átépítésével a kiala-
kuló új hajlásszögek a meglévô fejépület te-
tôsíkjaihoz igazodnak. A két végén „vissza-
kontyolás”, valamint raszterenként álló tetô-
ablakok készültek a harmonikusabb tetôné-
zet, homlokzat érdekében.
Ez az épületszárny alaprajzilag, homlokza-

tilag átépült. Földszint + elsô emelet + pad-
lástér kialakítású. A földszinten foyer, kívülrôl
is megközelíthetô kávézó + terasz, az elsô
emeleten (az eddig szétszórt) igazgatósági,
adminisztrációs irodák, a padlástérben köz-
ponti jelmez és kelléktároló, légtechnikai
gépház található.
A kávézó, önállóan, teljes napszakban is

mûködtethetô, közvetlenül a parkból is meg-
közelíthetô. Irodalmi estek, ankétok rendezé-
sére is alkalmas, mivel szervesen kapcsolódik
a színpad közeli szeparált színészváróhoz is.
D) A teljesen elbontott, régi épületrészek

helyén épült új épületrész:
A professzionális színjátszás követelménye-

it figyelembe véve, radikális beavatkozásra
volt szükség a színházüzemi, kiszolgáló terü-
letek biztosítása érdekében. Az elbontott
(proszcéniumnyílás, „füles- vasfüggönyház”
mögötti) üzemi rész – több építési ciklusban

– mindig az elôzôekre épülô, épületkonglo-
merátum volt. Ezek az épületrészek az újabb
átépítésnél már csak gátolták volna a továb-
bi bôvítéseket, fejlesztéseket, ezért teljes el-
bontásuk mellett döntöttünk.
Az átépítés elôtt az épület nem rendelke-

zett zsinórpadlással, így nem volt igazán al-
kalmas a klasszikus színházi repertoárdara-
bok játszására. Ez az önálló, ígéretesen fejlô-
dô saját társulat és a meghívható vendégelô-
adások számára is szûk mozgásteret jelen-
tett.
Ezen túl, a mûködéshez szükséges összes

járulékos játszó és próbahelyet, üzemi, kiszol-
gáló területet újra kellett fogalmazni. Ennek
eredményeként (szerkezetileg és akusztikai-
lag is elônyös) dilatációval kettészelt új épü-
letrész készült, mintegy a fejépület (A) pan-
danjaként az épület hossztengelyére illeszt-
ve. Így az elsô, magasabb tömegben a szín-
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padtorony – melyben a színpad, az alsó szín-
pad, a zenekari árok és a zsinórpadlás
(3 munkakarzat szinttel) található. Ehhez si-
mul az alacsonyabb, oldottabb tömegû
(–2, –1 pinceszint, földszint + 4 emelet + te-
tôteraszok) épületrész.
Ebben további önálló és kiszolgáló terület-

egységek: dupla légterû díszletmûhely, ol-
dal- és hátsó színpad, kamaraszínház és pró-
ba- és táncterem, rajzszakköri helyiségek, öl-
tözôk, színészbüfé, tetôteraszok foglalnak
helyet. Díszletemelô biztosítja a dísz-
letmûhely – hátsó színpad – próbaterem kö-
zötti vertikális kapcsolatot.
Ezáltal a színházépület hossza is csökkent,

a hátsó kertben helyet felszabadítva az elô -
írások szerint szükséges parkolónak.
Az épület függôleges irányú, de az épület

hosszával arányos növelése a színpadtorony-
nyal, karakteresen színházszerûvé változtatta
az oldalhomlokzatokat és az épülettömeget.
E) A meglévô nézôtér északnyugati olda-

lán épülô keskeny, oszlopsoros épületszárny:
Földszint + elsô emelet kialakítással. Föld-

szinten foyer (ezáltal vált két oldalról is meg-
közelíthetôvé a nézôtér), emeleten digitális
könyvtári szárny kiegészítéssel.
A Kamaraszínházhoz vezetô, „pengetetô-

vel” összefogott oszlopsor az épülettel egy
intim, kis udvart képez, mely alkalmas lehet
szabadtéri események, rendezvények befo-
gadására is.

Építészeti koncepció:
Az átalakítandó – „helyi védelem” alatt álló –
épület tervezésénél az egységes építészeti
stílusra törekedtünk. Így a meglévô, eredeti
épületrész karakterisztikus épületelemeit, for-
ma- és arányrendszerét is figyelembe vettük
a továbbtervezésnél. Nem szándékoztunk
„eredetinek látszó” hozzáépítést, viszont
hangsúlyosan mai (divatos) kiegészítést sem
tervezni. 
Ehelyett átmenetet igyekeztünk képezni az

épület eredeti fôhomlokzata és új véghom-
lokzata között. A zökkenômentes átmenet
érdekében a ’70-es évekbeli épületszárnyat
(C) „manzárdosítással hozzászabtuk” a meg-
lévô épülethez, visszahúzott nyaktagidomok

képzésével, építéstörténetileg jól olvasható
homlokzati tagolást igyekeztünk képezni.
A hármas oldalhomlokzati tagolás utolsó,

új eleme; a színházüzemi keresztszárny disz-
tingváltan igyekszik kapcsolódni az elôzôek-
hez, fölvállalva az új színpadtorony tömb-
szerûségét.
Környezetrendezési építményként – mint

épület kezdôeleme – fontos kiegészítôje
mindezeknek a fôbejárat elôtti, a terepszint
különbséget is leküzdô, lépcsôzött, támfalas
kis teresedés.
Épületbelsôkben az eddig eltakart vagy

megszüntetett épületrészek mai igényekhez
igazított „visszaállításaival” igyekeztünk be-
mutatni az épület eredeti karakterét. Így, az
elôcsarnok galériás födémáttöréseinek hely-
reállításával, dinamikusabb átlátások, elô -
csarnoki hangulat biztosítható. Az eredeti
dongaboltos nézôtér mai akusztikai, világí-
tási szempontokat is figyelembe vevô re-
konstrukciójával – így a fiókboltozatok adta
lehetôséget kihasználva – a világosító-han-
gosító erkély megnyitással, a dongaboltozat
„ellenívû” többcélú (általános és szcenikai
világítás, akusztikai felület) lamellasor befüg-
gesztésével egyedi, variábilis színházi, zene-
kari, konferencia- és bálterem alakítható ki,
az egykori puritán hangulat érzékeltetésével.
Ehhez illeszthetô megoldásokkal készültek

a kiemelt közönségforgalmi terek (ruhatárak,
büfék, kávézó).
Homlokzatképzéshez jellemzôen vakolt,

kôburkolat és kézi vetésû nyerstégla burkolat
készült. A megmaradó eredeti tagozatos va-
kolt épületrészek hûen helyreállítottak a
szükséges kiegészítésekkel. 
A színpadtorony-homlokzat a szélsô falsí-

kokból visszahúzott, kiemelkedô tömbje idô-
álló, tömör, rusztikus kézi vetésû téglával
burkolt, teli fugázva, tömör, fagyálló tégla-
modul méretû fûrészelt téglaidomokkal
„csipkézett”. Azért, hogy tömege ne emel-
kedjen súlyosan az épület fölé, fakó, világos
színû téglaburkolat készült. A fémlemez borí-
tású, perforált, nagy kiülésû párkány, a Nap
járásának megfelelôen fénycsíkokkal teszi ol-
dottabbá a színpadtorony tömegét, melyek
az esti órákban megismétlôdnek a perforáci-

ókba süllyesztett rejtett hatásvilágítással. Ez-
által az esti várossziluett is egy „jellel” lett
gazdagabb.

Lakatos László – Tóth Károly
felelôs építésztervezôk

1 Az utóbbiról találhatók adatok a Pallas Nagy lexi -
konban, valamint a Magyar Életrajzi Lexikonban
(1000–1990)

2 Az átépítés tervezése 1975–76, kivitelezése 1976–79
között történt. Tervező és kivitelező: Tatabányai
Szénbányák Tervező Irodája ill. Építészeti Üzeme.
Beépített alapterület: 4840 m2, az épület kubatúrája:
35 520 m3. Színházterem nézőtere 495 fős, kamara-
színház 100 fős, hangversenyterem 90 fős. Belső-
építész: Geblusek A. akusztikus: Kotschy A. (ÁÉTV)
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Mûszaki paraméterek átépítés elôtt átépítés után

Hasznos alapterület 4 300 m2 6 930 m2

Elbontott épületrészek –1000 m2

Új épületrészek +3630 m2

Színpadnyílás mérete 11,80x5,40 m 15,00x8,00 m
Zsinórpadlás magassága 7,30 m 20,90 m
Nézôszám
nagyszínház, „hagyományos” nézôtér 449 + 51 fô 400 fô
nagyszínház, „alternatív I.” nézôtér – 305 fô
nagyszínház, „alternatív II.” nézôtér – 225 fô
kamaraszínház 95 fô 90 fô

Tervezôk

Építészet:
Lakatos László, Tóth Károly

Építész munkatársak:
Andócs László, Kelemen Zsolt,
Mózes Péter, Petô Melinda, Zádor Edina

Belsôépítészet:
Schinagl Gábor

Tartószerkezetek:
Gurubi Imre, Mikó Balázs, Hegyi Béla

Épületgépészet:
Unger Tamás, Salamon Katalin,
Mátéfi Csaba

Épületvillamosság:
Rajkai Ferenc, Robákné Nagy Beáta

Színpadgépészet:
Strack Lôrinc

Színpadvilágítás:
Gebei András

Akusztika:
Kotschy András

Forgalomtechnika:
Csernai Éva, Szabó Miklós



Tata megyei jogú város önkormányzata a
Népház felújítására, rekonstrukciójára több
alkalommal pályázott állami forrásokra: cím-
zett támogatásra. Az ötlettervek, tanulmány-
tervek alapján 2005 szeptemberében a cím-
zetttámogatás-igényünket a kormány elfo-
gadta és támogatásban részesítette. A tanul-
mánytervek alapján a támogatás mértéke
1,5 milliárd forint volt, a becsült beruházás
összköltségének mintegy felét tette ki. 2006-
ban a rendelkezésre álló részletesebb doku-
mentációk alapján további források megte-
remtése vált szükségessé. Ennek érdekében,
az önkormányzat céljellegû decentralizált pá-
lyázaton (CÉDE) is részt vett. A decentralizált
pályázaton 4 millió forint vissza nem téríten-
dô támogatásban részesült a projekt. Az ön-
kormányzat közgyûlése a beruházás finan-
szírozása érdekében, a kiegészítô önrészt vál-
lalta. 
A továbbtervezés érdekében tervpályáza-

tot írt ki az önkormányzat, mely a generálter-
vezô kiválasztását célozta. Az elsô díjas terv-
pályázat készítôi elnyerték a megbízást. 2006
szeptemberében az Amphy Antis Építésziro-
da Kft.-vel a tervezôi szerzôdés aláírásra ke-
rült. A generáltervezô elkészítette az engedé-
lyezési tervdokumentációt, mely tervek 2006
folyamán jogerôre emelkedtek. A tervezô ki-
választásával párhuzamosan megtörtént a le-

bonyolító – mûszaki ellenôr kiválasztása is.
A közbeszerzési eljárást követôen a Fôber
Zrt.-vel a beruházás lebonyolítására, a mû -
szaki ellenôri feladatok ellátására szerzôdést
kötöttünk. Az engedélyeztetési tervdoku-
mentáció továbbtervezése tenderterv szinten
a lebonyolító közremûködésével elkészültek.
A tendereztetés több alternatíva kidolgozá-
sával zajlott le. Az összességében legkedve-
zôbb ajánlatot a Magyar Építô Zrt. tette.
Az önkormányzat a nyertes pályázó ajánlatát
elfogadta, és a generálkivitelezésre a vállalko-
zói szerzôdést 2007 márciusában megkötöt-
te. Ezzel a kivitelezés elindult. 
A kivitelezéssel párhuzamosan a kiviteli ter-

vek szolgáltatása folyamatosan történt. A meg-
kötött vállalkozói szerzôdés összege 3,1 mil-
liárd forint, a kivitelezés befejezési határideje
2008. június 30. volt. Az idôközben felme-
rült, elôre nem látható körülmények a vállal-
kozói szerzôdés módosítását eredményezte.
A szerzôdés módosítására 2008. július elején
került sor. A módosított szerzôdés a befejezé-
si határidôt 2008. december végére határoz-
ta meg, az ellenszolgáltatás – beruházás érté-
ke 3,8 milliárd forint. Jelenleg a beruházás
használatbavételi eljárás lezárásának stádiu-
mában van. 

Lukács Tamás
beruházási irodavezetô
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A Népház felújításának megrendelôje és be-
ruházója a Tatabányai Önkormányzat. A ter-
vezéssel az Amphy Antis Építészirodát, a
mérnöki, mûszaki ellenôrzési tevékenységgel
a Fôber Zrt.-t bízták meg. 
A generálkivitelezôi feladatot a Magyar

Építô Zrt. közbeszerzési pályázaton nyerte el.
2007. március 8-án írtuk alá a generálkivite-
lezôi szerzôdést. A munka befejezésének a
szerzôdés szerinti határideje 2008. december
31. Az elkészült épületet a Jászai Mari Szín-
ház veszi át, a mûszaki átadás-átvétel január
elsô napjaitól folyamatban van a betanítá-
sokkal együtt, február hónapban befejezô-
dik. A mûszaki átadás során a helyiségeket
leltár szerint adjuk át a színház dolgozóinak.
Ezzel egy idôben kerül sor a hiánypótlások el-
végzésére.
A Magyar Építô igen széles és színes refe-

rencialistáján mindeddig színházépítés nem
szerepelt. Már a közbeszerzési pályázatunk
kidolgozásakor bevontuk a Színháztechnika
Kft.-t, velük már az elsô perctôl fogva együtt
dolgoztunk. A színpadvilágítási és hangtech-
nikai munkák elvégzésére versenytárgyalást
írtunk ki. Erre két cég adott be pályázatot.
Közülük annak alapján választottunk, hogy
az önkormányzat és a színház melyiknek a
felkészültségét és ajánlatát tartotta jobbnak.
Mindkét pályázó anyagát átadtuk, és tavaly

februárban hosszú, három-négy hónapos
egyeztetés után döntötte el az önkormány-
zat, hogy a voksát a fény- és hangtechniká-
ban az Interton mellett teszi le. Így az Inter-
tonnal szerzôdtünk a fény- és hangtechnikai
rendszerek kivitelezésére, ezen belül a szín-
padvilágítási rendszereket – az Interton alvál-
lalkozójaként – a Pelyhe Kft. építette ki. 
A tervezôk az önkormányzattal és a szín-

házzal egyeztettek folyamatosan – az ô lehe-
tôségeik és elvárásaik alapján alakultak ki a
végleges tervek. 
Az eltelt másfél év nem volt aggodalmaktól

mentes. A Magyar Építô elsôsorban középüle-
teket építô cég, mégis kemény feladatot jelen-
tett a Népház rekonstrukciója. Nemcsak azért,
mert színházat kellett építeni, hanem azért is,
mert mint építési-kivitelezési feladat nagyon
érdekes és nagyon bonyolult feladat volt.
Nyilván ennek az a része, hogy egy speciális
technológiával rendelkezô színházat kellett
megépíteni, sem volt kis feladat. Azonban épí-
tészetileg, szerkezetépítés-kivitelezés szem-
pontjából is nagyon komplikált munka volt.
Kicsit tréfásan azt szoktam mondani a kollégá-
imnak, hogy aki ezt a másfél évet itt végigcsi-
nálta, az nyugodtan elmehet a Mûegyetemre
épületszerkezet-tanból szigorlatozni. 
Ez az épület 1913 és 1917 között épült Bá-

nyász Mûvelôdési Központnak. Tudni kell azt,

hogy a bányánál nagyon szigorú társadalmi
hierarchiája volt a beosztásoknak: voltak a fô-
tisztek, a tisztek és voltak a dolgozók. A fôtisz-
teknek, a bánya felsô vezetésének a társadal-
mi és kulturális élete az itt szemben lévô Tuli-
pános Házban zajlott. Ez az épület, a Népház
a bánya középvezetôié és a dolgozóké volt.
(Érdekes, ez a hierarchikus elkülönítés a pár
száz méterrel odébb lévô strandfürdônél is
látható volt. Külön volt a fônököknek, a kö-
zépvezetôknek és a népnek fürdôje. Ezek kü-
lönbözô méretûek voltak, a dolgozók nagy
fürdômedencéje 80x30 m volt, ekkora me-
dence akkoriban sehol másutt nem volt.)
Errôl a Népházról több régi fotó is megma-

radt: a legrégebbiek a 30-as évekbôl, majd a
vörös csillagos obeliszkkel, aztán van olyan
fénykép a 90-es évek közepérôl, amikor már a
vörös  csillag eltûnt, a Népházhoz a 60-as
évek közepén hozzáragasztottak egy színpad-
részt, és az oldalaihoz hozzáépítettek egy-egy
toldalékot, amelyekben büfé, öltözô, és egyéb
célokat szolgáló helyiségek voltak. 1994-ben
itt alakult meg a Jászai Mari Színház.
A rekonstrukciós tervek koncepciója alap-

ján ezeket a hozzáépített részeket elbontot-
tuk. A megmaradt, nem mûemléki, de helyi
védettségû épület tökéletesen helyreállított
fô és oldalhomlokzatai a régi architektúráját
tükrözik, a régi színekkel. Gazdagon helyez-
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tünk a lábazatra kôburkolatot – régen nem
volt ennyi kô – a levert vakolat helyére. A fô-
homlokzaton az erkélyek le akartak szakadni,
ezeket meg kellett erôsíteni. Most úgy látha-
tó az épület, mint annak idején kinézett, és
igyekeztünk a régi architektúrát visszaadni. 
Belül már az alaprajzok kisebb-nagyobb

mértékben megváltoztak, de a fôfalak meg-
maradtak. Ezek alapjait 6-8 méterre lefúrt,
nagynyomású cementtel injektált cölöpökkel,
ahol kellett aláfalazással erôsítettük. A régi
épület födémjeit új vasbeton födémekkel kel-
lett kicserélni. A pincétôl a padlásig – gyakor-
latilag 3 födémet teljesen el kellett bontani –
csak a környezô falak maradtak meg. Koráb-
ban az épület vonóvassal volt merevítve, hogy
szét ne dôljön. A régi épület megerôsítése
most garantálja, hogy a következô 100 évben
így fog állni. A tetôszerkezet jó állapotban
volt, ezért csak fel kellett újítani. (Máshol is azt
tapasztalom, hogy a régi faszerkezetek – ha
nem kapnak vizet – akkor nagyon sokáig állé-
konyak.) Szintén megmaradtak a nézôtér tar-
tópillérei és a dongaboltozata. Egyébként na-
gyon csúnya volt az épületnek ez a része, min-
denféle álmennyezetekkel voltak a tartószer-
kezetek eltakarva. Nem látszottak a tartópillé-
rek, a dongaboltozat, és el voltak takarva az
ún. csegelyek – gömbháromszög alakú bolto-
zati elemek – is, tulajdonképpen mindent elta-
kartak abból, ami szép. A boltozatot és a tetôt
tartó oldalfalak alapozását is 6-8 m mély cö-
löpalapokkal erôsítettük meg. A pilléreket kö-
penyezni kellett, és az egész nézôtér szintjét
majdnem 2 méterrel le kellett süllyeszteni.
A régi alapozási sík alá kellett menni, azért,
hogy a billenthetô nézôtéri padló mozgató-
szerkezete magasságban elférjen. Egy nagyon
erôs vasbeton teknô készült, amely megtartja

és megerôsíti az oldalfalak alapozását. Így a
tartószerkezeteket a statikai megerôsítésekkel
sikerült kiszabadítani, a nagyterem belseje szé-
pen fel lett újítva, látható a donga és a csege-
lyek eredeti szépségükben.
A régi épület végébôl egycsegelynyi részt

elbontottunk, és hozzáépítettük az új színpa-
dot a zsinórpadlással, körülötte öltözôkkel,
próbatermekkel, kamaraszínpaddal, stúdió-
színpaddal, raktárakkal. A régi épület szép
modern építményként folytatódik. Az új épü-
letrész két szinttel van lejjebb a régihez ké-
pest, és kb. 8 méterrel vagyunk a terepsík
alatt. Itt egyébként kôkemény eocénmárga
van, ez a legerôsebb agyag, amit létezik.
(Még egy érdekesség, hogy az új épület alatt
– ahol senki nem várta – találtunk egy 39 m
mély kutat, ami valószínûen bányászati feltá-
ró fúrás volt, amiben most 9 m-tôl lefelé víz
állt. Ebbôl arra következtettünk, hogy az
épület alatt is valamikor bányászati tevékeny-
séget végezhettek, de ezt a térképek és az ar-
chívumok már nem jelölték.) 
Az épület – a teraszokkal együtt – 10 ezer m2,

ebbôl 7 ezer m2 a hasznos alapterület. Az épü-
let fûtése a közelben lévô, városi hôerômûtôl
távvezetéken kapott hôenergiával történik, gáz
nincs bevezetve. Az egész épület légkondicio-
nált, télen-nyáron ugyanazt a hômérsékletet le-
het benne tartani. A helyi tûzvédelmi hatóság
nagyon szigorú követelményeket támasztott:
füstre nyíló-záródó ajtókat, ablakokat és bein-
duló ventilátorokat, vízágyúkat, központi épü-
letfelügyeleti és figyelô kamerarendszert, tûzjel-
zô hálózatot írtak elô. A Népház európai minô-
ségi normák szerint készült el, nemcsak szerke-
zetileg, hanem nívós szakipari kivitelezéssel,
korszerû elektromos és épületgépészeti rend-
szerekkel valamint színpadtechnikával.

Nemcsak színház van az épületben, ha-
nem városi könyvtár, rajzszakkör, táncegyüt-
tesek és különbözô nép- és közmûvelési szak-
körök. Négy vendéglátó létesítmény is talál-
ható a Népházban, elegáns kávézótól, büfé-
ken keresztül a melegkonyhás étteremig.
Már több látogató nézte meg eddig is az
épületet, a polgármester és a német testvér-
város – Aalen (Ostwürttenberg) – polgár-
mestere is, és a 110 fôs építészkamarai bejá-
ráson is általában igen kedvezô véleményt
fogalmaztak meg. Természetesen probléma
is volt. Az átadás-átvétel során a színház, a
könyvtár, a táncegyüttes, a szakkörök vezetôi
s hozzáteszik észrevételeiket, kéréseiket. Min-
denkivel egyeztetünk, hogy ha lehetséges,
eleget tegyünk kéréseiknek. 
Tulajdonképpen az épület mint csecsemô

most megszületett, és most kezdôdik benne
az élet. Most válik majd el, hogy mindaz,
amit elgondoltak, papíron megterveztek, és
amit megépítettünk, milyen, hogyan lehet
használni. Az épület belakása, üzemeltetése
biztosan még sok pénzt fog igényelni. A re-
konstrukció sok lehetôséget teremtett meg,
most már az üzemeltetôkön a sor, hogy ho-
gyan tudnak élni ezekkel az értékekkel.
Remélem, hogy a Jászai Mari Színház épí-

tésénél kollégáimmal szerzett tapasztalatain-
kat más színházak építésénél – átépítésénél
fel tudjuk majd használni, és sok sikert kívá-
nunk a használóknak.

Hollós István
termelési igazgató
Magyar Építô Zrt.
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Milyen is lett a felújított, kibôvített színház
Tatabányán? Sokféle nézôpontú válasz adha-
tó, de egy szóban leírva végül is csak egy jel-
zô az, ami számomra a legáltalánosabban ki-
fejezi a megvalósult létesítményt: MÁS.
Az ismert városi színház sémától mind a

funkcionális tartalom, mind az adott épület-
típus, de még a városszerkezetben elfoglalt
hely tekintetében is teljesen eltérô adottsá-
gokból kellett kiindulni a tervezés kezdete-
kor. Ha ehhez hozzávesszük, hogy tervpályá-
zat alapján került kiválasztásra a város számá-
ra kedvezô építészeti megoldás, és a tervezô
csapat, akkor csak egy további, a többi szín-
házrekonstrukciótól eltérô körülményt emlí-
tettem.

Milyen tehát az épület funkciója? Kifejezi a
létesítmény pontos neve: színház, népház,
városi könyvtár.  A mûködési tartalom tehát
összetett kulturális létesítményt jelöl, ami a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a kulturális
élet szinte minden területét, a képzô- és elô -
adó-mûvészetektôl a közgyûjteményig szol-
gálni fogja a város és a régió számára.
„Nyitott ház” került korszerû állapotba a

város egy igen szép, parkos zöld övezetében,
ami talán szolid elkülönültségével is az idelá-
togatótól, jeles mûvészektôl, szakkörre járó
amatôröktôl és nem utolsósorban a „nagyér-
demûtôl”, legyen az nézô, olvasó, kiállításlá-
togató, vagy bálozó, képletesen is kisebb
(kulturális) utazást igényel. 

A belsôépítészeti kialakításáról

➤

Az egyedi gyártású – nehéz – székek kiemelt lépcsôkön



„Utazzunk” hát tovább, befelé a megújult,
több metamorfózison átment, de most, a
gazdasági nehézségeken, társadalmi, kultu-
rális vitákon, nehézségeken megint, ismét
„gyôztes” klasszikus épületbe.
Nem fogom dicsérni az építtetô várost,

annak vezetését, a színház irányítóit, a kivite-
lezôket és a tervezôket, mert több mint tíz
vezetô színház és számos közgyûjtemény át-
alakításának tervezésénél közremûködôként
megtapasztaltam, hogy csak a létesítmény-
ben késôbb megvalósuló programok, a kö-
zönséget megtartó rendezvények, a mûvé-
szeti munka minôsítheti magát az épületet is.
Azt a keretet, amit egy klasszikus épület

adhat ilyen közösségi funkcióknak, igyekez-
tünk a belsô térben minél jobban kihasznál-
ni, az építészeti elemeket a maguk méltósá-
gában megmutatni. Világos színezésre és
korszerû, az architektúrát ôszintén megmu-
tató világítási megoldásokra, a padlókon a
kôburkolatot csak a szükséges helyeken „pu-
hítva” szônyeggel, visszafogott anyaghasz-
nálatra törekedtünk. 
A hangsúlyosabb formálást azokra a pon-

tokra, berendezésekre hagytuk, amelyek va-
lamilyen egyedi funkciót tartalmaznak, ruha-
tárak, büfépultok, és természetesen a nagy
színházterem. Utóbbi tér a térben, amit ter-
mészetesen az egész ház vonatkozásában ér-
telmezek. Ha igaz a korábban említett szá-
mos metamorfózis az épületre vonatkozóan,
többszörösen igaz a színházteremre, amelyet

tulajdonképpen multifunkcionális térként
alakítottunk ki, a színházi elôadások mellett
egyéb rendezvények, bálok, konferenciák,
megtartására is alkalmasan.
A korábbi átalakítások tapasztalataiból ki-

indulva architektúráját egy, neutrális térként
értelmezve megszabadítottuk a nagy donga-
boltozatot a nehézkes álmennyezettôl, és
csak akusztikai panelokat, világítási hidakat,
technikai elemekként függesztettünk a térbe,
akusztikus panelokat helyeztünk az oldalfalak
pillérközeibe. 
A padlózat korszerû faborítású, emelhetô

kialakítással készült, számos, a hagyomá-

nyostól eltérô nézôtér-színpad megoldásra
alkalmasan. Sikerült legyártatni – egyedi ter-
veink alapján – egy, speciálisan az átrendez-
hetô nézôtéri változatokhoz alkalmas zsöllye-
széket, külön köszönet a kivitelezôknek!
A nagyterem mellett létesült kamaraszín-

ház, kísérleti elôadásokhoz, feketében. Ké-
szültek próbatermek, szakkörök, készült fel-
nôtt- és gyermekkönyvtár, nagy, és kis büfé
(talán kávéház is lesz belôle), és készült színes
mûvészklub (reméljük, „nagy” élet lesz ben-
ne), mint ahogy az égész épületben is! 

Schinagl Gábor
belsôépítész

A Jászai Mari Színház, Népház épület re-
konstrukciójának tervezése során az alapvetô
feladat az volt, hogy az épületben biztosítani
kell egy szélesebb körû, többrétegû kulturá-
lis felhasználás lehetôségeit.
A tervek szerint az épületben több rendez-

vény egyidejû megtartása is lehetséges lesz,
ezért fontosnak tartottuk a különbözô ren-
dezvényterek (színház, kamaraterem, táncte-
rem) egymástól való megfelelô izolálását,
lég- és testhang szigetelését. Ennek érdeké-
ben például a táncpróbateremben speciális,
egyedi úsztatás készült, CDM rezgésszigete-
lô alátétekkel.
A zavaró testhangok kiküszöbölése érdeké-

ben fontos, hogy valamennyi gépészeti be-
rendezés rezgésszigetelt alapra, alátétre lett
állítva, a gépészeti tervekben elôírtak szerint.
A színházterem belsô tere közel az eredeti

állapotnak megfelelôen lett helyreállítva.
A nézôtéri részen, a padlózat technikai

mozgatásával, biztosított lesz a jó látás és

hallás alapvetô feltétele, az optimális üléssor
emelkedés beállítással. Emelt nézôtér alkal-
mával az alsó gépészeti tér a nézôtérhez kap-
csolódva, részben csatolt térként jelentkezik,
ez kismértékben még tovább növelheti a te-
rem utózengését, ami hasznos lehet.
A nézôtér feletti dongaboltozat zavaró

akusztikai hatásának kiküszöbölésére a
mennyezet alatt készül elleníves lamellasor
kemény, hangvisszaverô felülettel, a belsô-
építész által tervezett kialakítással. Ezen lap-
sorokról egyszeres visszaverôdéssel juttatha-
tó jelentôs többlet-hangenergia a játékhely-
rôl a nézôkhöz, miközben az álmennyezet fe-
lett kialakuló tér színpadtechnikai célokra, vi-
lágítási helyekre is jól használható.
Zenei rendezvények, hangversenyek alkal-

mával feltétlen szükséges lesz a színpad ré-
szen hangvetô lapok befüggesztése, és mo-
bil hangvetô lapok padlóra állítása, amirôl
terv készült. Csak így biztosítható a nézôté-
ren a megfelelô zenei élmény, valamint a ze-

nekarban a hangszercsoportok jó egymást
hallása, ami feltétlen szükséges a magas
mûvészi színvonalú elôadásokhoz.
A terem végleges akusztikai kezelését, a

szükséges burkolatokat, a tervezés során
végzett, számítógépes teremakusztikai mo-
dellezéssel határoztuk meg. A számítások
szerint, a várható közepes utózengési idô
(500–1000 Hz), telt teremben Tk≈1,3–1,4 s.
Ez azt jelenti, hogy beszédcélú rendezvények
(színházi elôadás, konferencia stb.) alkalmá-
val biztosított lesz a jó beszédérthetôség, de
zenés rendezvényekhez is megfelelô lesz az
utózengés.
A tervezés során akusztikailag méreteztük

a gépészeti rendszereket, az alacsony háttér-
zaj elvárások biztosítása érdekében, pl. a
színházteremben, többcélú és próbatermek-
ben, könyvtárban LAM≈35 dBA zajszinttel.

Kotschy András
felelôs vezetô tervezô

Kotschy Bt.
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A színházgépészeti berendezések helyszíni te-
lepítése 2008. május 13-án kezdôdött meg.
A berendezések szerelése, próbaüzeme – re-
kordidô alatt – 2008. november 15-re fejezô-
dött be. Nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy
ilyen teljesítményre még sem a hazai, sem pe-
dig a nemzetközi gyakorlatban nem volt pél-
da. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy
olyan egyedi technikai megoldások születtek,
mint például az, hogy az egész nézôtér egy
gombnyomásra átalakítható sík padozatú bál-
terembôl, lépcsôs kialakítású színházteremmé. 
Az épületegyüttes a tervekben megfogal-

mazottak szerint egy olyan kulturális centru-
mot, egy valódi találkozóhelyet, agorát képez,
amely a kialakított terek flexibilis használata
révén változatos színházi és egyéb kulturális,
közösségi rendezvények megtartását teszi le-
hetôvé. 
A nagy színháztértôl elkülönülve egy 100 fôs

stúdiószínpad is létesült, ahol a korszerû tech-
nika révén tetszôleges térszínpad kialakítása is
lehetôvé válik.
A berendezések határidôre, az elôre terve-

zett költségkereteken belül, a vonatkozó szab-
ványok betartásával, a több évtizedes felhal-
mozott szakmai tudás felhasználásával valósul-
tak meg.
A technológustervezô az alábbi térformák

kialakítását célozta meg a nagyterem megva-
lósításánál:
– Hagyományos, frontális elrendezésû szín-

házterem konvencionális nézôtérrel, teljes ér-
tékû zsinórpadlással;
– Sík padozatú nézôtéri elrendezés 2-3 per-

ces átállítási (billentési) idôvel;
– Hagyományos elrendezésû színpad moz-

gó zenekari árokkal;

– Keretes színpadi elrendezés nagy elôszín-
paddal;
– Csökkent méretû elôszínpad 3 kiegészítô

széksorral;
– Alternatív színházi formák mobil pódiu-

mokkal és lépcsôzéssel kialakított játékterekkel.
Az alsószínpad és a nézôtér alatti tárolótér a

–3,55 m szinten valósult meg, a zenekari árok
zónája további 1,7 m süllyesztékkel készült. Az
alsó színpad padozata a nézôtér alatti tároló-
térrel egy 2 m széles lehajtható kétszárnyú híd-
dal köthetô össze. A zenekari árok 30 fôs zene-
kar befogadására alkalmas. Az elôszínpadi zó-
na a biztonsági függöny elôtt 4 m szélesség-
ben olyan felületet alkot, amely azt az alábbi
funkciók használatára teszi alkalmassá:
– 4 m mélységû, nagyméretû elôszínpad;
– A nézôtér kiegészítése 3 pótszéksorral;
– Zenekari árok mobil mellvéddel.
Az elôszínpadi süllyeszték kézi lefedése rész-

leges, lépcsôs vagy teljes burkolattal
Amikor a mozgó zenekari süllyedô az alsó

színpaddal van egy síkban, lehetôvé válik,
hogy a zenekari árok felületét mobil fedlapok-
kal zárják le, és ezáltal dinamikusan változtat-
ható, sokszintû elôszínpadot lehessen kialakíta-
ni.
A zenekari árok feladata továbbá a nézôtéri

székek, mobiliák, pódiumok leszállítása a nézô-
tér alatti tárolótérbe. A zenekari árok nyílását
akkor is le lehet fedni, amikor a gépi mozgatá-
sú plató alsó helyzetben van. Az 1 méteres ke-
retállásokba fa járólapok helyezhetôk, a szín-
padszint és a –2,6 m szintek között 10 cm-es
osztástávolságban. A süllyedô két oldalán mo-
bil pódiumok egészítik ki az elôszínpad síkját. 
A nézôtér billentése hidraulikus rendszerrel

mûködik. A nézôk a középsô sornál két oldal-

ról jöhetnek be a nézôtérre. Az elsô 7 sor lefe-
lé billen, míg a hátsó traktus 9 sora felfelé
emelkedik, és emelés közben alakul ki az egyes
sorok lépcsôzése. Az elsô zóna meredeksége a
látási viszonyok optimalizálása érdekében ki-
sebb, mint a hátsó mezôé. Lépcsôs nézôtéri ál-
lapotban a billenô mezôk véghelyzetei mecha-
nikusan reteszeltek. A mûködtetés mobil pult-
ról történik. A hátsó sorok mögött két oldalon
kivehetô korlát és egy-egy kijárati ajtó van, ez-
által biztosítva a nézôk gyors ki- és beközleke-
dését. A billentés ideje tagonként 2-3 perc.
A nézôtér teljes felülete alulról nem éghetô
anyaggal van burkolva.
Az alsó színpadon található egy mobil sze-

mélyi süllyedô, 1x1 m-es alapterülettel, mely a
színpadpadló különbözô pontjain, a kiemelhe-
tô padlóelemek helyén használható. A színház
számára egy mobil, szétszerelhetô kazettás for-
gó is készült, amely a színpad mellett akár a sík
nézôtér padlóján is használható. A színpadpad-
lóban a hátsó színpadi kijárat elôtt gépi lógó-
díszlet-tároló is kialakításra került. A felnyitható
színpadpadló alatt van a tárolótér kialakítva. 
A nézôtér fölött – a fôszínpadi zsinórpadlás-

hoz hasonló kialakítású járófelületen – 7 db át-
helyezhetô ponthúzó található, melyek a sík-
ban 21 födémáttörésen keresztül engedhetôk
le a nézôtér légterébe. Mûködtetésük – igény
szerinti – csoportokba választva történik.
A fôszínpad gépészete a mellékelt összefog-

lalóban kerül ismertetésre, az emelômûvek el-
helyezése egységesen a zsinórpadláson tör-
tént. Mûszaki megoldásuk, szolgáltatásaik a
ma korszerû igények kiszolgálását magas szin-
ten biztosítják. Ide telepítettük az elektromos
vezérlôszekrényeket is. 
A színpadtechnika tartozéka még a hang-
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versenyek esetén a mennyezetre felszerelhetô
akusztikai hangvetô panelek, melyek a díszlet-
tartó csövekre lehet különbözô szögekben füg-
geszteni. A hangvetô készletet kiegészítik a
színpadon felállítható, mobil akusztikai pane-
lek, páronként egymáshoz kapcsolhatóan, tet-
szôleges formációban állítva. 
A stúdiószínpad felsôgépezetét a mennye-

zeti csôraszterre kapcsolható láncos emelôk
egészítik ki, és rendelkezésre áll a – bárhol fel-

állítható – mobil dobogórendszer is. A tatabá-
nyai Jászai Mari Színház akkor és olyan gazda-
sági idôszakban készült el, amikor csak a beru-
házások és fejlesztések megkurtításáról és el-
halasztásáról lehetett hallani. Az anyagi lehe-
tôségek ebben az esetben is behatárolták a
korszerûsítés léptékét és körvonalait, de még
így is egy nagyszabású létesítmény született.
Olyan, amilyet más városok is szívesen a ma-
gukénak mondanának. Komárom-Esztergom

megye méltán lehet büszke legújabb kulturá-
lis központjára. 
A színpadgépészeti berendezések tervezésé-

ben, szerelésében közremûködtek:
Vezetô gépésztervezôk: Ecker Tamás; Far-

kas László, 
Vezetô elektromos tervezô: Martini Ta-

más
Helyszíni szerelés irányítója: Hoós Károly

Színháztechnika Kft.
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Alsógépezet Mennyiség Méret Szintek Emelési Sebesség Statikus Dinamikus
magasság teherbírás teherbírás

Zenekari árok süllyedô 1 db 2,85x10,6 m ±0,00 m 3,55 m 0,00–0,1 m/s 5 kN/m2 3 kN/m2

–0,9 m
–2,6 m
–3,55 m

Nézôtér billentése 2 db 6,9x15 m –0,9 m 0,01 m/s 5 kN/m2 0,5 kN/m2

9,35x15 m +2,565 m
Zenekari árok mobil lefedés 10 db 2,85x10,4 m ±0,00 m 5 kN/m2

–2,6 m
Zenekari árok süllyeszték
mobil lefedése 1 készlet 2x2,83 m 5 kN/m2

Zenekari árok lehajtható
járófelület 2 db 1x1,5 m 5 kN/m2

Mobil kazettás forgó 1 db 10x10 m 0,0–0,75 m/s 5 kN/m2 50 kN
benne

tárcsa Ø 9 m
Mobil személyi süllyedô 1 db 1x1 m Szerkezeti 0,0-0,75 m/s 5 kN/m2 1,5 kN

magasság
2,95 m

Felsôgépezet Mennyiség Hasznos teherbírás Sebesség Megjegyzések

Elôszínpadi csoporthúzók 2 db 3,0 kN 0,0–0,25 m/s
Nézôtéri pontemelô 7 db 2,5 kN 0,0–0,25 m/s
Biztonsági függöny 1 db 1,5 óra tûzállóság 0,25 m/s Befoglaló méret: 15,5x8,25 m
Függönykamrai díszlethúzó 1 db 3 kN 0,0–1,0 m/s Díszlettartó csô 16 m
Mozgatható világítási tornyok 2 db 5,0 kN/m2 Kézi mozgatás Mozgástartomány: 3,0–3,0 m
Ellensúlyos díszlethúzók 22 db 2,5 kN Kézi mozgatás Csôtartók hossza: 12,0 m
Gépi szinkron csoporthúzók 6 db 4,0 kN 0,0–1,2 m/s 4-4 oldalirányba elmozdítható kocsiba szerelve
Világítási tartó 2 db 10 kN 0,0–0,3 m/s Tartók hossza: 12 m
Horizontfüggöny-mozgatás 1 készlet 3 kN 0,0–0,3 m/s Kombi pálya 200 db görgôvel
Panorámatartó-mozgatás 2 készlet 3 kN 0,0–0,3 m/s 5 db elforgatható szárny
Göngyölt díszletkiemelô 1 készlet 3 kN 0,0–0,3 m/s Kettôs csôtartó hossza: 12 m
Bayreuthi elôfüggöny-mozgatás 1 készlet Függönyszárnyak 0,0-1,2 m/s

súlya: 320 kg

    A zsinórpadlás hosszmetszete A hidraulikus billentôszerkezet, háttérben
a vízszintesre állított nézôtér bejárata



Hosszú idô után végre elkészült a Tatabányai
Jászai Mari Színház teljes felújítása. A több
éven keresztül tartó tervezési, pályázati és kivi-
telezési idôszak alatt a hatásvilágítási rendszer
is megújult. 
Komárom-Esztergom megye új büszkesége,

a felújított Jászai Mari Színház és Népház kívül-
rôl megtartotta régi arcát, bár alapos ráncfel-
varráson esett át. Ez valójában csak az elsô két-
harmadra igaz, mert a hátsó részt, ahol az új
színpad helyet kapott, teljesen újonnan épült. 
A színházterem kialakításánál a tetszôleges

elrendezésû játéktér megvalósítását vették fi-
gyelembe. A teljes színpadi és nézôtéri részt
egy szintbe lehet emelni, és így egy összefüg-
gô tér áll rendelkezésre. Éppen ezért a világí-
tásra használható pozíciók úgy kerültek kiala-
kításra, hogy a bárhol kialakítható „színpad”
lehetôleg mindenhol tökéletesen megvilágít-
ható legyen. A cél megvalósítására a régi né-
zôtér dongaboltozatából 5 világítási hidat
függesztettek a légtérbe. Az eredeti tervek
szerint kialakított tartók sajnos nélkülözték a
szerkezeti merevséget, amitôl inkább hajóhin-
taként mûködtek, mint világítási hídként, to-
vábbá munkavédelmi aggályokat is felvetett.
Végeredményként a hidakat sikerült megerô-

síteni és biztonságossá tenni, de csak azon az
áron, hogy a lámpákat csak kiegészítô konzo-
lokon a hídtól eltartva lehet csak függeszteni.
Az eszközparkot úgy válogattuk össze, hogy

az összeállítás tartalmazzon egy jó és messze-
menôkig megbízható vezérlési rendszert,
mert valószínûleg ennek kell a legtovább ki-
szolgálni a mûszaki személyzetet. A nagyszín-
pad fényszabályzását egy ADB Mentor 240-es
fényszabályzó pult látja el. Kiegészítésként
adatmentési célból egy ADB Isis Laptop verzi-
ós Back Up PC segíti a szabályzókezelô mun-
káját. A Back-Up teljes szinkronfutás mellett
támogatja az elôadások adatainak rögzítését,
valamint monitorozási és kiegészítô szoftveres
támogatással – például több kiegészítô moni-
torképpel – segíti az aktuális munkát. A pult
kapacitása nincs teljesen kihasználva, mert a
jelenlegi állapotban még 40 eszköz rendszer-
beillesztését tudná kiszolgálni. A vezérlôállás-
ban a bútorzathoz illô tokozatba telepítettük a
direkt áramkörök kapcsolópaneljét és a nézô-
tér kis kezelôpultját. Az összes vezérlôberen-
dezés HTP prioritással kapcsolódik egymás-
hoz, de az összes mûködtetést közvetlenül el
lehet érni a fényszabályzó pultról, és az elô -
adás jelsorába lehet tárolni. 

A nagyszínpad a végsô összeállításban 196
szabályzott és 56 direkt kapcsolású áramkörrel
rendelkezik. Ehhez kapcsolódik a nézôtér 6
szabályzott áramköre és a foyer adatbuszos vi-
lágítása, ami szintén a vezérlôrendszer részét
képezi. A teljesítmény szabályzást és kapcsolást
PLS Pegasus PRO és Pegasus PRO D 12x2,3
kW-os pakkok alkotják. A dimmerek a színpad
melletti tirisztoros szobában kaptak helyet, két
rackben a dimmerek, egy kisebben a direktek
és a nézôtéri szabályzó 6 csatornás dimmere.
A fényszabályzó felôl érkezô DMX vezérlés
5 vonala a gyengeáramú elosztószekrénybe ér-
kezik, ahol szintén PLS gyártmányú Merge-
rek és Splitterek gondoskodnak a szükséges
2 DMX univerzum összeállításáról. Az elsô vo-
nal a dimmer szabályzás feladatát látja el, míg
a második 512-es csoport a szcenikai csatlako-
zókon dobozokra szerelt, és remélhetôleg
nemsokára értelmet kapó 46 DMX végpontra
érkezik. Mivel a dimmerhelyiségnek nincs szel-
lôzése, és viszonylag kis légtérrel rendelkezik,
ezért a dimmerek által termelt hô csökkentésé-
rôl légkondicionáló berendezés gondoskodik. 
A 196 áramkörhöz 168 lámpát kapott a szín-

ház. Ebbôl a mennyiségbôl 32 darab a stúdió-
színpadra került, tehát csak 136 fényvetô lett a
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nagyszínpadra telepítve. Mivel a beruházás
költségvetése limitált volt, ezért a MÜPA-ban is
nagy számban elôforduló Spotlight Combi szé-
riás fresnel és PC lámpái képezik a világítási
rendszer gerincét. A kombinált húzott Alu pro-
filból készült lámpacsalád kiváló fénytani tulaj-
donságokkal rendelkezik, de szolgáltatásait te-
kintve elmarad a teljesen öntött házas, a márka
csúcskategóriáját jelentô Sintesi lámpacsalád-
tól. A kialakított világítási pozíciókba felszerelt
lámpákkal a multifunkciós terem bármely pont-
ján homogén, sokpozíciós színpadi megvilágí-
tást lehet elérni kiváló megvilágítási értékek
mellett. A szórt fényû lámpák mellett a színpa-
di világítás fontos szereplôi a profil lámpák. Mi
a lehetôségekhez képest a legjobb megoldás-
sal, a közkedvelt ETC Source Four családra erô-
sen hajazó Jameson márkájú fényvetôkkel töl-
töttük fel a világítási eszköztárat. Azért esett er-
re a típusra a választásunk, mert viszonylag kis
izzóteljesítmény mellett (750 W) nagy fényerôt
tud nyújtani. Ezenkívül öntött alumínium házá-
nak köszönhetôen jól tûri a jövôben feltételez-

hetôen sok átszerelést és épületen belüli áttele-
pítéseket. Az intelligens technikát a 12 db 20
színes szalagos színváltó képviseli, ami bár nem
valószínû, hogy a végleges elrendezésben ke-
rültek felszerelésre, de tág lehetôséget biztosít a
színpadi színvilág kialakítására. 
A nagyszínpad mellett létrejött egy kis stú-

diószínpad is, ami mobil színpadtechnikai be-
rendezéseket kapott. Összesen 36 szabályzott
áramkörnyi mobil dimmer és a hozzá tartozó
3x10 (fresnel, PC, profil) lámpa szolgálja a vi-
lágítást. Fényvezérlô pultként a színház a régi
pultját fogja használni, mert azzal is sikerült
némi pénzt megtakarítani a nagyszínpadi esz-
közpark kiegészítésére. Lett is belôle egy prak-
tikus rádiós távirányító, amivel a leendô vilá-
gosítók munkáját tudtuk egy kicsit könnyíteni.

Befejezésül még azt el kell mondani, hogy a
telepített világítástechnikai rendszer alapjai
megfelelôek arra, hogy késôbb a limitált költ-
ségvetés miatt leszûkített lámpaparkot bôvít-
ve egy kiteljesedett színpadvilágítási rendszer
jöjjön létre. Reméljük, hogy a színház a közeli
jövôben megfelelô forrásokat tud elôteremte-
ni ehhez a bôvítéshez.
Összességében reméljük, hogy a felújított

Jászai Mari Színházban megvalósul esténként
az a kicsi csoda, amivel a színházba járó em-
berek alkalomról alkalomra kiléphetnek a min-
dennapi élet túlhajszolt valóságából, és eljut-
hatnak egy olyan realitásba, ahol az ôket ért
hatások lelkileg és szellemileg felfrissítik a be-
fogadni képes szemlélôt.

Jerzsa Attila
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A tatabányai Jászai Mari Színház, Népház és
Városi Könyvtár rekonstrukciója az utóbbi
idôk egyik legkomolyabb színházi beruhá-
zása. A teljes audiovizuális, hatásvilágítási
és gyengeáramú rendszert az Interton Kft.
kivitelezte a Magyar Építô Zrt. megbízásá-
ból.
A létesítmény legfontosabb tulajdonsága a

többfunkciós kialakítás. A hagyományos szín-
házi elôadásoktól kezdve, a térszínházon és
konferenciákon át a bálokig bezárólag a leg-
különbözôbb mûfajú rendezvények tartha-
tók itt meg. Ezen koncepció szerves részét
képezi a színpadgépészet, lehetôvé téve a
teljes nézôtér mozgatását.
Ahhoz, hogy ezen elképzelésekhez igazod-

ni tudjunk, és az üzemeltetôi igényeknek ma-
ximális mértékben megfelelô rendszereket
szállítsuk, részletes egyeztetésekkel és jelen-
tôs tervezési munkával indítottuk a kivitele-
zést. Örömünkre szolgált, hogy a folyamat-
ban aktívan részt vettek a színház szakembe-
rei, amiért külön köszönetünket fejezzük ki
Harsányi Sulyom László igazgató úrnak és
munkatársainak.
Az audiovizuális rendszerek magukban

foglalják a színházterem hangosítását, vizuá-
lis rendszerét, a hozzá kapcsolódó ügyelôi hí-
vó- és utasító rendszert (ügyelôi CCTV rend-
szerrel kiegészítve), valamint a Népház részét
képezô termek (kamaraszínpad, néptánc- és
próbaterem, többcélú terem) helyi hangosí-
tását ellátó hangrendszereket.
Annak érdekében, hogy korszerû alapokra

épülô és késôbb költséghatékonyan bôvíthe-
tô rendszereket valósítunk meg, csak pro-
fesszionális, megbízható és korszerû beren-
dezéseket alkalmaztunk.
A hangrendszert a legnagyobb fokú rugal-

masság és a gyors átkonfigurálhatóság jel-
lemzi. A rendszer lelkét alkotó, korszerû, di-
gitális CobraNetTM alapú jelátviteli rendszer a
teljes épületet behálózza. A digitális hanghá-
lózatra a színpadtérben négy, a mozgatható
nézôtéren pedig hat helyen lehet rácsatla-
kozni. Ilyen mennyiségû csatlakozással a
színházterem többcélú adottságaihoz, vala-
mint az üzemeltetôi igényekhez is maximáli-
san tudtunk alkalmazkodni. Ezenkívül az
épületben további négy pontról érhetô el a
CobraNetTM hálózat (végerôsítô helyiség, ka-
maraterem, kültéri rendezvényhelyszín,
többcélú terem).
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A rendszer kialakításánál elsôdleges szem-
pont volt a megbízhatóság, ezért a teljes
rendszert menedzselhetô HP switchekkel,
kettôs gyûrû topológiába rendezve építet-
tük ki. 
A rendszer – a bejátszó eszközöket, a mik-

rofonokat és a hangsugárzókat leszámítva –
teljesen digitális felépítésû, ezzel kiküszöböl-
ve a hosszú nyomvonalakból, erôsáramú ká-
belekbôl, világítási rendszerbôl adódó esetle-
ges zavarokat. Az analóg hangvonalak digi-
tális tartományba történô alakítását a QSC
RAVE sorozatú digitális processzorai végzik
egy-egy hordozható stageboxban telepítve,
ezzel 32 mikrofon/vonal szintû bemenetet,
valamint 32 monitorkimenetet elérhetôvé
téve.
A 14 darab CobraNetTM végpont mellett

mindenhol kialakításra kerültek a dedikált
LAN hálózat csatlakozásai is. A kifejezetten
vezérlési és monitorozási funkciókra szolgáló
laptop ezen LAN végpontokhoz csatlakoztat-
ható, így biztosított a teljes hálózat számító-
géprôl, a QSControl.Net keretprogramon
keresztül történô vezérlése.

A hangvonalakat és bejátszó eszközöket
egy Yamaha M7CL-32 keverôpult fogja ösz-
sze. A keverôpult teljesen digitális felépítésû,
32 analóg bemenettel, 16 analóg kimenet-
tel, három bôvítôkártyahellyel rendelkezik.
Utóbbiakban két CobraNetTM átalakító kártya
(darabonként 16 be- és 16 kimenettel), vala-
mint a többsávos digitális rögzítéshez egy
ADAT formátumra átalakító kártya kapott he-
lyet. Az eszközbe integrált, fejlett DSP-nek
köszönhetôen a dinamikaprocesszorok, ek-
valizerek, effektprocesszorok mind elérhetôk
csatornánként, feleslegessé téve külsô egysé-
gek használatát. Az érintôképernyô jelentô-
sen megkönnyíti a hangmérnök munkáját a
menükben történô gyors navigálás és bea-
vatkozás során. A keverôpult a PC-s szoftver
segítségével könnyen elôre konfigurálható, a
személyre szabott beállítások elmenthetôk és
visszatölthetôk.
A kamaraterembe szállított digitális Yama-

ha 01V96VCM pult szintén képes a Cobra-
NetTM hálózathoz csatlakozni. Ezzel a megol-
dással lehetôség nyílik a könnyen hordozha-
tó pulttal helyi, élô keverést végezni, elérve a

CobraNetTM és a QSControl.Net nyújtotta
összes funkciót és szolgáltatást.
A vezetékes- és vezeték nélküli mikrofon-

parkot úgy állítottuk össze, hogy azok a lehe-
tô legszélesebben lefedjék a színházi alkal-
mazásokat. A 24 db mikrofonból álló Senn-
heiser és AKG vezetékes mikrofonpark alkal-
mas beszéd és ének hangosítására, de külön-
bözô hangszerek mikrofonozása, vagy akár
felvételek készítése is megoldható. Termé-
szetesen a tartozékok között megtalálhatók a
különbözô típusú K&M állványok, passzív DI-
BOX-ok, valamint az eszközök és tartozékok
tárolásához és szállításához nélkülözhetetlen
konténerek.
A 12 csatornás vezeték nélküli mikrofon-

park esetén a világhírû angol Trantec gyártó
S5.5 szériáját alkalmaztuk. A díjnyertes
S6000 sorozat alapján kifejlesztett rendszer
fô elônye a számítógéppel történô teljes mo-
nitorozhatóság, így a rendszer minden para-
métere távfelügyelhetô ill. vezérelhetô. Ezen-
felül a true diversity vevôkészülék kijelzôjén
visszajelzést ad az AF és RF szintekrôl és az
elemállapotról is. Az adókészülékek (12 db
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zsebadó és 8 db professzionális fejmikrofon,
2 db kézi adó) infravörös porton keresztül
egyszerûen programozhatók, és egyetlen ce-
ruzaelemmel akár 10 órán keresztül is
mûködnek. A hordozhatóság érdekében a
rendszer mobil rackszekrényben került elhe-
lyezésre a szükséges táp- és antennaelosztó
egységekkel együtt. A tökéletes vétel érdeké-
ben a színházteremben 2 db ground plane
antennát is telepítettünk.
A hangvezérlôben telepített bejátszóesz-

közök szintén a professzionális kategóriát
képviselik: Tascam CD- és Minidisc lejátszók,
és Alesis 24 sávos digitális rögzítô került be-
szerelésre. Utóbbi optikai kábelen csatlakozik
a keverôpult ADAT formátumú digitális ki-
menetére, lehetôvé téve a többsávos rögzí-
tést, vagy akár bejátszást is. A hangvezérlô-
ben található még egy professzionális, 8 csa-
tornás M-Audio hangkártyával ellátott számí-
tógép is, amelyhez Samplitude hangvágó és
editáló szoftvert szállítottunk.
A hangosítási rendszer külön front- és ha-

tás hangsugárzó rendszerekbôl áll. Az FOH
rendszert a QSC kifejezetten installációs célú
line array (ILA) hangsugárzóival valósítottuk
meg, hogy maximális lefedettséget biztosít-
sunk a mozgatható nézôtér minden állásá-
ban. A színpad két oldalán befüggesztett line
array rendszer egyedülálló 140°-os vízszintes
lesugárzási szöggel rendelkezik.
Hatás hangsugárzóként, összesen nyolc

QSC HPR122i aktív hangsugárzót telepítet-
tünk, ebbôl három-három a terem oldalfa-
lán, kettô pedig a hátfalon kapott helyet.
A kiváló minôségû, fakávás aktív sugárzók a
kristálytiszta hangzás mellett önmagukban
(az FOH rendszer nélkül) is képesek kellôen
nagy hangnyomást biztosítani a teremben.
Ez a koncepció jól illeszkedik a terem többcé-
lú felhasználhatóságához, hiszen a nem ha-
gyományos színpadi elôadások (pl. térszín-
ház) elrendezését is követni lehet, így egy
hatáshangsugárzóból frontsugárzó lesz, vagy
éppen fordítva.
Az FOH rendszerhez szükséges 13 kW tel-

jesítményt szintén QSC gyártmányú erôsítôk
szolgáltatják. A 2008-as év TEC Award gyôz-
tes PowerLight 3 sorozatú erôsítôk a front-
hangsugárzók részére biztosítják a kis torzítá-
sú jelet. A D osztályú mûködés jó hatásfokot
(85%) és kis tömeget eredményez, nagy le-
adható teljesítmény mellett. A keverôpulttól
érkezô CobraNetTM alapú digitális jelet a QSC
BASIS DSP-je alakítja analóggá az erôsítôk
számára, emellett a frekvenciaváltó szerepét
is ellátja, valamint a hangsugárzók gyári
kontrollereként is funkcionál. A QSControl.Net
program lehetôvé teszi, hogy az erôsítôk Da-
taport csatlakozókon keresztül távolról moni-

torozhatók legyenek, így információt kapha-
tunk többek között az erôsítésszabályzó po-
tenciométerek állásáról, a végerôsítôk hô-
mérsékletérôl, a pillanatnyi kimeneti teljesít-
ményrôl, vagy akár a kimenetekhez csatla-
koztatott hangsugárzók impedanciájáról is.
A végerôsítôk monitorozhatósága ill. távve-
zérelhetôsége kifejezett elônyt jelent a szín-
házban, lévén a végfok rack a nézôtér felett,
elszeparált helyiségben található.
Az ügyelôi hívó- és utasító rendszer digitá-

lis rendszerû, mátrix szervezésû. A színház-
ban hat duplex és öt szimplex vonal került ki-
alakításra. A szimplex vonalak az épület dön-
tô részét lefedik, az elôcsarnoktól és közleke-
dôktôl kezdve, az öltözôkön át a kamaratere-
mig és büfékig. A rendszer érdekessége az
ún. effektegység, amely különféle színházi
hanghatások (pl. csengô) bejátszására alkal-
mas közvetlenül a színpadról, a színész által
vezérelve.
Az ügyelôi rendszert vizuális megjelenítôk-

kel is kiegészítettük. Az épület különbözô te-
rületein LCD monitorok kerültek felszerelés-
re, melyeken keresztül figyelemmel kísérhetô
az elôadás menete. A színházteremben és a
színpad környezetében telepített színes Pa-
nasonic kamerák jelét az ügyelôi monitoron,
az LCD monitorokon valamint a hang- és
fényvezérlôben lehet megjeleníteni, sôt a be-
épített digitális képrögzítés is megoldott a
telepített DVR-nek köszönhetôen.
A vetítôrendszer lelke a 6500 ANSI lumen

teljesítményû Sanyo PLC-XP100 LCD projek-
tor, amely a karzat mellvédjén került elhelye-
zésre. A projektort egy normál és egy széles
látószögû lencsével szállítottuk, elôbbi a
szembôl történô vetítéshez, utóbbi a hátul-
ról, kis távolságból nagy képet adó vetítés-
hez használható (pl. színpadról történô vetí-
tés). A vetítô meghajtása történhet a szín-
padról és a hangvezérlôbôl is, mind VGA,
mind kompozit videojelekkel. A jelutak kivá-
lasztását a Kramer gyártmányú RGBHV for-
rásválasztón és a kompozit videomátrixon le-

het megtenni. Fentieken túl Panasonic DVD
rögzítô- és lejátszó eszközök is helyet kaptak
a hangvezérlô rackszekrényében, valamint
az elôadások rögzítéséhez ill. felvételek jó
minôségû készítéséhez egy hordozható,
félprofesszionális Panasonic DV kamera
(NV-MD10000) is rendelkezésre áll. 
A kamaraszínpad hangsugárzó rendszere a

színház korábbi eszközparkjából került ki, ezt
egészítettük ki egy hordozható rackszekrény-
be épített központi egységgel, amelyben
Tascam MD és CD bejátszó/rögzítô készülé-
kek és egy digitális Yamaha 01V96VCM ke-
verôpult kapott helyet. A mobil szekrényt a
galérián kialakított központi vezérlôhelynél
lehet csatlakoztatni, ide érkezik a terem szá-
mos pontján kialakított mikrofon és hangsu-
gárzó csatlakozótáblák kábelhálózata, vala-
mint megjelenik a ház CobraNetTM hálózata
is. A fali csatlakozók használatával a különfé-
le elrendezésû elôadások hangosítása, az elô -
adáshoz illeszkedô módon oldható meg.
A létesítmény további termei saját mobil

hangosítási rendszert kaptak. A többcélú te-
rembe, valamint a Néptánc- és próbaterem-
be QSC HPR122i aktív hangsugárzókat, ana-
lóg Yamaha keverôpultokat, CD, DVD leját-
szókat, valamint Trantec S4.4 vezeték nélkü-
li mikrofonokat szállítottunk.
A tatabányai Jászai Mari Színház nagysza-

bású rekonstrukciójában örömmel vettünk
részt. Büszkék vagyunk arra, hogy a magas
színvonalú, korszerû audiovizuális rendszere-
inkkel – a meglehetôsen szûk költségvetés el-
lenére – hozzájárulhatunk Tatabánya kulturá-
lis életének felpezsdítéséhez, és európai szín-
vonalú munkahelyek kialakításához.
Az üzemeltetôi tapasztalatok egyelôre

még váratnak magukra, lévén az elsô elô -
adás márciusban kerül megrendezésre, de
biztosak vagyunk abban, hogy a megfelelô-
en egyeztetett felépítésû rendszereket a
színház megelégedéssel tudja majd használ-
ni.

Interton Kft.
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A nyírbátori, a tokaji újonnan épült színházak,
illetve mûvelôdési intézmények után az át-
adás alatt lévô, szinte teljesen újnak mondha-
tó, tatabányai Jászai Mari Színházat sikerült
megtekintenem. Véleményem szerint azért
nevezhetô újnak és nem felújítottnak, mert a
régi Népháznak csak néhány fôfala maradt
meg az építkezés során, amelyek a mostani
közönségforgalmi részeket határolják. A szín-
pad, a kamaraterem, a táncpróbaterem és
ezek kiszolgáló terei egy teljesen újonnan fel-
húzott épületrészben kaptak helyet. 
Felismerve a színház dombon való elhe-

lyezkedésébôl adódó nézôtéri többszíntû be-
közlekedési lehetôséget, az eredeti alapok alá
ásva – Strack Lôrinc zseniális tervei alapján –,
a Színháztechnika Kft. precíz és gyors kivitele-
zésében, hazai viszonylatban egyedülálló
megoldást hoztak létre. A nézôteret két rész-
ben emelhetô és süllyedô platórész alkotja,
melynek forgáspontjai a tér középvonalában
egy 2 méteres fix részhez csatlakoznak. Így
könnyen és viszonylag gyorsan átrendezhetô
az ideálisan emelkedô nézôtér. A színpaddal
egy szintbe hozva bálteremmé is alakítható.
A viszonylagos gyorsaság alatt azt értem,
hogy bár a szintbeállítás 2-3 perc alatt meg-
történik, sajnos az átrendezés ennél jóval to-
vább fog tartani, mert a nézôtéri székek kivá-
lasztása nem volt szerencsés. Nagyon nehezek
(csak két ember tudja megemelni), nem lehet
ôket rendszerezve összerakni (rakásolni), és
mivel nincsenek a padlóhoz rögzítve – magas
súlypontjuk miatt – elég instabilnak tûnnek. 
A nézôtérrel kapcsolatos másik aggodal-

mam, a falak világos színe. A biztonsági elô -
írásoknak megfelelôen a kijáratot jelzô irány-
fényeknek állandóan világítani kell (talán egy
kisebb méretû lámpa elhelyezése szerencsé-
sebb lett volna), így egy színpadi „sötét vál-
tozást” lehetetlen lesz kivitelezni a világos fa-
lak és erôsen világító vészlámpák miatt. 
A színpad gépészeti részeinek kialakítása

szintén a Színháztechnika Kft. munkáját di-
cséri. A zenekari süllyedô ötletes, többcélúan
hasznosítható, a díszletemelôk kivitelezése
precíz. (Nem rajtuk múlott, hogy csak ilyen
kevés gépi húzó került beépítésre). Sajnos az
általuk gyártott mobil, szétszedhetô, 33 cm
magas színpadi forgó (a színpadba le nem
süllyeszthetô, hátra nem tolható) már nem
tûnik mûködôképes megoldásnak. Persze tu-
dom, hogy használhatóságát majd a min-
dennapi gyakorlat fogja igazolni vagy cáfol-
ni, mindenesetre az elsô benyomások alap-
ján nehezen tudom elképzelni ennek a hatal-
mas tömegû forgónak a „tájoltatását”, is-

merve a szûkôs idô- és munkaerô-lehetôsé-
geket. (Az eredeti elképzelések a spórolásnak
estek áldozatul?)
A hang- és fénytechnikai rendszert és ezek

berendezéseit az Interton Kft. telepítette. Azt
hiszem, nyugodtan állíthatom, hogy hang
szempontjából, a „Kobranettes” hálózaton
keresztül az utolsó mikrofonig, egy mai, kor-
szerû igényeknek megfelelô rendszer került
beépítésre. Ehhez csak gratulálni tudok mind
a megrendelônek, mind a kivitelezônek.
A szcenikai világításról sajnos már nem lehet
hasonló jókat mondani, de ez is a rendkívül
nyomott pénzügyi keret számlájára írható.
A rendszer kiépítésével, a szabályozással, ve-
zérléssel nincs probléma, ezek a mai korszerû
technikai igényeknek megfelelôen kerültek
kialakításra. A lámpapark összeállításával
azonban gondok vannak. Tudom, hogy ez is,
mint sok minden más, a kikényszerített, e te-
rületen drasztikusan spórolós költségvetési
keret miatt lett ilyen. 
Talán, ha a kamaraszínháznak nem építet-

tek volna be 8 db, a padlótól a plafonig érô
óriási ablakokat, nemesfából készült zsalugá-

terekkel (gondolom, nem kis költségen), ta-
lán jutott volna pénz jobb minôségû lámpák-
ra, valamint mozgófejes, intelligens gépekre,
melyekbôl most így egyetlenegy darabot
sem építettek be. Egyszerûen nem értem,
hogy hogyan valósulhatott meg, és egyálta-
lán kinek az ötlete volt, a kamaraszínház ter-
mébe, utcára nézô és nyíló (jelen esetben au-
tóparkoló), ablakokat beépíteni. Gondolom,
nem a leendô mûködtetôk kívánsága volt. 
Jó ötletnek tartom viszont a bal oldali dísz-

letraktár – játszóhelyként való – hasznosítási
lehetôségének a biztosítását, oly módon,
hogy nagy ajtókkal nyithatóvá tették a szín-
ház melletti kis intim külsô térre.
Sok szcenikai variációs lehetôségtôl esik el

a fôszínpad azzal, hogy nincs teljes értékû
hátsó színpada, tekintettel arra, hogy ez a ré-
sze az épületnek egy teljesen új építmény.
Még akkor is jó lett volna, ha kisebb méretû,
mint a fôszínpad. Esetleg ki lehetett volna
alakítani úgy a hátsó színpadot, hogy a fô-
színpad szélességétôl minimálisan kisebb de
akár a hátsó díszletraktár méretébôl is lecsíp-
ve megnövelni. Ebben az esetben a mobil
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forgó egyszerûen bekocsizható lenne innen
a fôszínpadra. Nem kellene a forgót mindig
szétszedni – bár valószínû, hogy erre csak
egyszer fog sor kerülni.
Sajnos a mûhelyeket nem sikerült megte-

kinteni, de a kivitelezô tájékoztatása szerint
bármilyen méretû díszletet lehet majd gyár-
tani bennük. Egyelôre még csak a helyiségek
állnak rendelkezésre, gépesítve nincsenek.
A létesítménybôl még sok, apróságnak tûnô,
de nagyon fontos eszköz hiányozik. (Pl.: fele-
zôfüggöny, a kamaraterem komplett függö-
nyözése, tûzoltókészülékek stb.) Talán majd
az elsô beszerzéssel? 
A tûzoltókészülékrôl jut eszembe, a nézô-

térre beépített, két, távvezérelhetô locsoló -
ágyú. Megvallom ôszintén – közel negyvené-
ves színházi múltammal, bejárva majdnem az
egész világot –, ilyen megoldással még nem
találkoztam. A mûködtetését sem értem.
A vezérlése a nézôtérrel egy légtérben lévô
fény- és hangvezérlô erkélyrôl történik. Mi
történik, ha éppen akkor keletkezik tûz, ami-
kor a színházteremben nincsen senki? A keze-
lô bemegy a már égô, füsttel teli térbe?
A díszletek beszállítása és mozgatása egy

nagyméretû lift beépítésével korrektnek
mondható. A beszállító jármû a rakodáshoz
könnyen be tud állni akár a lifthez, akár a
díszletraktárhoz. A mûvészöltözôk, közleke-
dôfolyosók, kiszolgálóhelyiségek, büfék, tár-
salgók tágasak, jól felszereltek. Irigylésre mél-
tó a helyi amatôr táncegyüttes tágas, megfe-
lelôen kialakított próbaterme öltözôkkel, zu-
hanyzókkal. Talán a zalaegerszegi tánccso-
portnak van hasonlóan jó próbalehetôsége
az országban. 
Az új színház megtekintése után kalau-

zunk, Hollós István úr a generálkivitelezô
(Magyar Építô Zrt.) képviseletében azt kér-
dezte, hogy hazai viszonylatban hová sorol-
nánk az épületet az újonnan létesült mûvelô-
dési intézmények között. Válaszom az volt,
hogy a Mûvészetek Palotája után – bár sok-
kal kisebb méretben, de hasonlóan összetett
funkciókkal – a Népház – Jászai Mari Színház
következik. Ezt a véleményemet az említett
hiányosságok és hibák ellenére a továbbiak-
ban is fenntartom. Minden elismerésem el-
sôsorban a város vezetésének, hogy a sajnos
már évtizedes, ínséges gazdasági helyzet el-
lenére is, megteremtette a lehetôségét an-
nak, hogy egy korszerû kis mûvészetek palo-
tája valósuljon meg Tatabányán. Dicséret il-
leti a tervezôket, az építôket, kivitelezôket is,
mert alapjába véve, a tôlük elvárható tudás-
uk szerint végezték munkájukat. Ha még egy
független színházi konzulenst is alkalmaztak
volna, még „színházibb” lehetne az épület.

Kiss István
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A bányászvárosi Népház
újjászületése
Tatabánya régi, majd százéves közmûvelôdé-
si intézménye jelentôs bôvítésen és felújítá-
son esett át. A fôhomlokzatra tekintve, a for-
galmas út felôl szinte a régi kép fogadja a lá-
togatót, persze átfeste, kicserélt ajtókkal, ab-
lakokkal, újszerû állapotban. De azért nem is
kell különösebben figyelmes szem ahhoz,
hogy hamar észrevevôdjenek a jelentôs bôví-
tés elemei a hosszúkás épület mindkét olda-
lán, és kimagaslóan – színpadtorony formájá-
ban – a hátsó fertályon. 

Az épület eredetileg valódi Népház volt,
többféle céllal bányatisztviselôk és bánya-
munkások részére. Szabadidôs, kulturális lé-
tesítmény, mely helyet adott a helyi össze-
szervezôdô csoportoknak, és alkalmas volt
vendégszereplések fogadására. A Népházat a
környék bányászatát felvirágoztató Magyar
Általános Kôszénbánya Rt. (MÁK Rt.) hozta
létre, mégpedig igen nehéz idôszakban,
1913–1917 között, az I. világháború évei
alatt. Talán ez is magyarázat arra, hogy ere-
deti tervezôjérôl (vagy tervezôirôl) biztos
adat nincs. Néhány évvel késôbb készült a
Népházzal majdnem szemben álló, nemzeti
romantikus stílusú kaszinó, melynek tervezôi
Toroczkai Wigand Ede és Jánszky Béla építé-
szek voltak. A MÁK Rt. által hirdetett pályáza-
ton 1922-ben II. helyezést értek el a 74 pá-

lyamû között. „Az igen rossz állapotban lévô
épület az 1990-es évek elején került magán-
tulajdonba, újrahasznosítátsáról az önkor-
mányzat tárgyalásokat folytat a tulajdonos-
sal“ – olvasható Keserü Katalin könyvében.1

Színház a bányászvárosban
Tatabánya színházi élete a Bányász Színpad-
dal indult, mely 1964-ben alakult, és hama-
rosan országos hírnevet szerzett. Az amatôr
együttest Éless Béla irányította, majd 1973-
tól a csoport vezetését átvette László Tibor,
aki 1980-ban megalakította Orfeusz Színhá-

zat. Ez az együttes már államilag is támoga-
tott alternatív színházként dolgozott, és ek-
kor történt az épület nagyfokú átalakítása,
bôvítése2. Az épület elsô részének külsejét
megtartották, belül és az üzemi részeken vi-
szont elég brutálisan, érzéketlen hozzáépí-
téssel nagyfokú átalakítás történt, értékhoz-
záadásról nem igazán beszélhetünk. A hosz-
szúkás térformájú nézôteret ügyetlen moder-
nizálással „kibélelték”, túl kényelmes székek-
kel rendezték be, létesítettek két világítási hi-
dat, zenekari árkot, valamint technikai helyi-
ségeket a nézôtér végében (volt filmvetítô
berendezés is), a színpadnyílás és maga a
színpad azonban inkább mûvelôdési köz-
pont jellegû maradt. Jelentôsen kibôvítették
a nézôtérhez tartozó ruhatárat, és berendez-
tek mûvészöltözôket is, azonban az üzemi ki-

szolgálás – hivatásos társulat mûködéséhez –
mégsem volt kielégítô.
Mindamellett a mûvészi sikerek egyre je-

lentôsebbek lettek, és ha meglehetôsen las-
san is, de elvezették oda a fenntartó városi
önkormányzatot, hogy erôfeszítéseket te-
gyen a teljes felújításra-bôvítésre. Erre a célra
végül is az új évezred elsô éveiben sikerült el-
érni a célzott támogatást, így megindulha-
tott a tervezés. A 2003 tavaszán lezárult pá-
lyázaton a zsûri I. díjat nem adott ki, meg-
osztott II. díjban három tervezôcsapat része-
sült. Több tárgyalási forduló után végül a II.

díjasok közül a 2. sz. pályamû – tervezôk: La-
katos László és munkatársai nyerték el a meg-
bízást. (II. díjas volt még a 6. sz. pályamû –
Kônig Tamás, Wagner Péter és munkatársaik,
valamint 8. sz. pályamû – tervezôk: Csontos
Csaba és munkatársai)

Komplex létesítmény a Népház
bôvítésével
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta azzal a nagyszabású céllal írta ki a pályáza-
tot, hogy terv szülessen a „Jászai Mari Szín-
ház, Népház” és a „Városi Könyvtár” intéz-
ményeit magában foglaló tatabánya-óvárosi
„Népház” épületének teljes rekonstrukciójá-
ra, bôvítésére és környezetének rendezésére.
Komplex feladatról volt tehát szó, amely ma-
gában foglalta az eredeti épület értékeinek
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megôrzését és egyúttal jelentôs arányú bôví-
tését, ugyanakkor a gépkocsi-megközelítéstôl
és autóparkolástól kezdve a környezô park ér-
tékeinek megôrzésén át a komplett gépészeti
felújításig és korszerûsítésig rengeteg részle-
tet tartalmazott. Nem is csodálkozhatunk
azon, hogy ezek után a zsûri a beérkezett pá-
lyamûvek közül nem tudott gyôztest választa-
ni, hanem a három II. hely kiadásával vala-
meddig elodázta a végsô döntést. S voltakép-
pen innentôl kezdve a folyamat a megszo-
kott: a nem túl költségesnek ígérkezô, inkább
az építészeti középutat követô megoldásra
szavazott a megbízó, kerülve a kockázatot,
ami esetleg jövôbe mutató, kiérleltebb terv
beszerzését tette volna lehetôvé. Ahogy az
gyakran elôfordul, az idôarányokat, a végzett
munkamennyiséget tekintve a leghosszabb
ütem a döntési folyamattal telik el, és mind a
tervezésre, mind a kivitelezésre rövidebb sza-
kasz jut. A vége felé pedig a türelem fogytán,

és a befejezéskor már némi kapkodás is ta-
pasztalható. A mûszaki átadás kellôs közepén
tett látogatás során például leginkább a külsô
burkolások, a tereprendezés tûnt olyannak,
amit az utolsó fázisban sajnos elsiettek. S egy-
két helyen a belsôben is tapasztalható volt
hasonló gond, melyeket persze a használat
során nyilvánvalóan meg fognak oldani.

Többcélú terem
Az épület lelke minden bizonnyal a nézôtér-
színpad együttes, amelyet mostantól vas-
függyöny választ ugyan szét, a mûködés so-
rán viszont összekapcsolódik, és modellezi
magát a mindenséget (egy személyes meg-
jegyzés: a teljesen díszítetlen, egyszínû vas-
függöny számomra nagyon zavaró, szinte
idegen test). A színpad nagyságrendi válto-
záson esett át, a színházgépészeti ismertetés
errôl bôven szolgál részletekkel. A nézôtérre
érdemes hosszabban kitérni, mert az valóban

újdonságot jelent, ami a változtathatóságát
illeti. A tér visszanyerte ugyan eredeti formá-
ját, a hosszanti dongás lefedést és a stilizált
oldalsó tagolást, ám a padlózat vadonatúj, és
két nagy mezôre bontott egységben a lejtési
viszonyok vátoztathatók. Tehát lehet a terem
sík padlós, ekkor térszínpados színházi for-
mára, bálra-táncrendezvényre avagy konfe-
rencára, hangversenyre egyaránt alkalmas.
Ilyen esetben a legtermészetesebb a megkö-
zelítés, az oldalfalakon lévô ajtók szintbe es-
nek a padlózattal. Kicsit komplikáltabb a do-
log, ha az elsô, a hátsó, vagy esetenként
mindkét nézôtéri pódiumot megdöntik ko-
moly gépészeti berendezéssel, és ekkor a
padlózat egyenes sorokkal lépcsôzôdik. Eb-
ben az esetben kiegészítô elemekkel teszik
lehetôvé a bejutást, a belsô és külsô szintek
közötti differencia áthidalását. Egyértelmû és
alapvetô követelmény, hogy a nézôtéri szé-
kek is mobilisak egy ilyen struktúrában – a jö-
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vô kérdése, hogy a most leszállított, érthetet-
lenül nehéz és labilis ülések beválnak-e erre
az üzemmódra. A padozathoz nem, csupán
egymáshoz rögzíthetô, egyenként meglehe-
tôsen súlyos székek a mûszaki átadás idején

fóliával voltak letakarva, csak épphogy ki le-
hetett próbálni ôket, de a bizonytalanság, a
stabilitás hiánya így is érzékelhetô volt.
Az eredeti nézôtéri forma visszaadása a fel-

sô régiókban is újszerû megoldást hozott. Az

oldalsó ajtónyílásokkal azonos ütemben he-
lyeztek el a mennyezetrôl belógatott techni-
kai hidakat, melyek alsó felületére akusztikai
paneleket szereltek. Ilyen módon e hidak
használhatóak a színpad irányába, de vissza-
felé is – vagyis bármely sík padlós, egytermi
használatnál a felsô világítás jól variálható. Az
új teremben természetes megoldásnak tûnik,
hogy nincsenek leválasztott technikai helyi-
ségek, hanem a hátsó karzaton, nyílt térben

helyezték el az egyre inkább mobil használa-
tú vezérlôpultokat. Elég furcsa – mondhatni
félelmet keltô – megoldás azonban a nézôtér
tûzvédelme: elöl a rendezôi bal, hátul a ren-
dezôi jobb karzatra telepítettek egy-egy táv-
vezérelhetô, nagy teljesítményû vízágyút.

Sok minden együttesen
A komplexum a színházhoz is számos továb-
bi helyiséggel, mûködési és kiszolgáló terek-
kel rendelkezik, és egyúttal megôrizte Nép-
ház jellegû funkcióit is. Csupán felsorolás -

szerûen, a teljesség igénye nélkül, a színház-
hoz: hátsó színpad, díszletraktár, külsô téri
kapcsolattal rendelkezô stúdiószínpad, tánc-
próbaterem a hátsó színpad fölött, díszlet- és
kellékmûhely, mûvészöltözôk, mûvésztársal-
gó, igazgatási helyiségek. A közmûvelôdési
és egyéb funkciókhoz: kis konferenciaterem,
szekciótermek, szakkörök, kétszintes könyv-
tár, kávézó, igazgatási helyiségek és kiszolgá-
lómûhelyek, gépészet.
A város dédelgetett álmai tehát most meg-

valósultak, az elsô, legnehezebb – gyakran
idegölô – fázison van túl a népes „szereplô”-
gárda: építtetôk, építészek, szakági tervezôk,
fôvállalkozó és annak számos alvállalkozói
partnerei, több tucat beszállító. Most egy új
korszak következik, amely nem is biztos,
hogy könnyebb: a használat. Borsa Miklós, az
Operaház jeles fômérnöke számos alkalom-
mal hangsúlyozta már, hogy színházi létesít-
ményeknél különös jelentôsége van a min-
dennapi, nagyon változatos mûködésnek, te-
hát fokozottan érvényes a mondás: „a pu-
ding próbája az evés”. Kíváncsian várhatjuk a
történéseket Tatabányán 2009 tavaszától, és
érdemes lesz hamarosan visszatérni, hogy
megnézzük: miként lehet üzemeltetni ezt az

összetett funkciójú létesítményt, mit és ho-
gyan kínál a közönségnek a Népház?

Vargha Mihály

1 Keserû Katalin: Toroczkai Wigand Ede (Holnap Kiadó,
2007).
2  Az átépítés 1975–79 között történt. Tervezô és kivi-
telezô: Tatabányai Szénbányák Tervezô Irodája ill. Épí-
tészeti Üzeme. Építész: Kesserû K. Színháztechnikai
szakértôk: Schmidt J. és Mogyorósi L. Akusztikus:
Kotschy A. (ÁÉTV) A színpadgépészetet a Tatabányai
Szénbányák Központi Mûhelye készítette. Színpadvilá -
gítás EIVRT Konverta Gyára. Hangberendezés: Elektro -
akusztikai Gyár.
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Szombathely ismét színházat kíván építeni.
A város történelmében nem ez az elsô eset,
Savaria római településén a II. században
épült elôször színház. Majd jóval késôbb,
1865-ben nyilvánította ki a város polgársága
ilyen irányú közakaratát, melyet tizenöt év
után siker koronázott. 1880 augusztusában
nyitotta meg kapuit Szombathely – három év
alatt felépített – elsô kôszínháza. Az épület,
amint az köztudott, 1907-ben megsemmisült. 
A szombathelyi közgyûlés a város régi vá-

gyát kívánja most megvalósítani, amikor
egyhangúlag elfogadta a színházalapításra
vonatkozó javaslatot, és ez alapján állandó
színházi társulatot szervezett. A Weöres Sán-
dor Színház lelkes társulata a HeMO-ban
(a volt Helyôrségi Mûvelôdési Otthon) meg-
lehetôsen mostoha körülmények között
kezdte meg mûködését.

A város számára az elsô kérdés a tervezett
új színházépület elhelyezése volt. Több le-
hetséges helyszínt megvizsgálva a közgyûlés
a Március 15. teret jelölte ki erre a célra. A té-
ren két jelentôs méretû épület áll – mindket-
tônek Károlyi Antal volt az építésze – az
1963-ban megnyitott MSH (Megyei Mûvelô-
dési és Sportház), valamint a volt megyei
Szakorvosi Rendelôintézet SzTK hétemeletes
épülettömbje. Az épületek mögött található
a Pelikán park, melyet a Gyöngyös patak vá-
laszt el a területtôl.
A tervezési programban állandó társulattal

rendelkezô – a város felé agorával egész nap
nyitott és élettel teli – prózai repertoárszín-
ház (400 fôs színházteremmel és 150 fôs stú-
diószínpaddal), 600–1200 fôs multifunkcio-
nális rendezvényterem, ehhez kapcsolódó
konferencia- és szekciótermek, valamint a vá-

rosi tévéstúdiók (két 200 m2-es és egy 80 m2-
es bemondóstúdió) elhelyezése szerepelt.
A nagy színházterem fôszínpada 300 m2,
a hozzá csatlakozó hátsó- és oldalszínpadok
egyenként 180 m2 alapterülettel kerültek ki-
írásra. Az új létesítményhez térszint alatti
parkolót kellett kialakítani a várható gép-
jármûvek számára.
A pályázatra 36 értékelhetô pályamû érke-

zett be. Igen körültekintôen, nagy munkát
végeztek el a pályázók. Ezt a hatalmas anya-
got a bírálóbizottság komplex szempont-
rendszer szerint értékelte, elsôsorban építé-
szeti (minôség, városszerkezetbe illeszkedés,
funkcionalitás, kulturális tartalom) és megva-
lósíthatóság (gazdaságos építés, fenntartha-
tó üzemeltetés, ütemezhetô megvalósítás)
szempontjából. Nem volt könnyû kiválaszta-
ni az 5 díjazottat és a 12 megvételt nyert al-
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SZÍNHÁZÉPÍTÉSZETI PÁLYÁZAT

Építészeti ötletpályázat
A Weöres Sándor Színház új épületére, Szombathely

Szombathelyen 2008 szeptemberében megalakult a Weöres Sándor Színház társulata Jordán Tamás igazgató vezetésével.
Az új társulat számára új színházépületet tervez építeni az önkormányzat. E program egyik lépése volt a közelmúltban lebonyo-
lított építészeti pályázat.

Az elsô díjas pályamû szerzôi: Lázár Zsófia, Báger András, Kalmár László, Rehus Szilvia, Strack Lőrinc
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kotást, melyek elismerésére összesen 30 mil-
lió forint állt rendelkezésre.
A kiírás szabad kezet adott a tervezôknek

abban, hogy az MSH és az SzTK épületeit
megtartják-e? A pályamûvek között három-
féle válasz volt található: volt, aki mindkét
épületet megtartva oldotta meg a feladatot,
a többség csak az MSH épületét építette be
tervébe, és volt számos olyan terv, amelyik
mindkét épületet elbontva képzelte el az –
ideális, funkciókra tervezett – új létesítményt.
A pályamûvek többségében jól teljesítet-

ték a program funkcionális-technológiai el-
várásait. Kiderült, hogy a rendkívül összetett
és bonyolult funkciók legjobban egyenként
tagoltan oldhatók meg. Ekkor azonban a ki-
szolgáló-üzemi tereket (öltözôk raktárak, iro-
dák, díszlet és anyagbeszállítás) nehezen le-
hetett egységesen, mégis differenciálva ösz-
szekapcsolni. A pályamûvek többsége helye-
sen oldotta meg a prózai repertoárszínház
követelményeit. Több pályázó a nézôtér-
színpad kapcsolatára alternatív színházi
mûködés változatait is kidolgozta. A pályázat
igazolta, hogy a hármas színpadrendszer a
területen elhelyezhetô, és illeszthetô a stú-
diószínpad és a rendezvény-
terem színpadának mûszaki
kiszolgálásához. 
A legnagyobb problémát a

díszletbeszállítás helyes meg-
oldása jelentette. A Március
15. teret országos fôútvonal
érinti, mely keresztezését kör-
forgalommal tervezi a város
megoldani. Ez az adottság is

sok gondot jelentett az
új létesítmény megközelítésének helyes meg-
oldásában.
A pályázatok adatai alapján látszik, hogy a

kiírás összetett programja, mélyparkolóval
együtt – a legtömörebben feldolgozott ter-
vekben is – legalább 20 000 m2 összterületet
jelent. A Március 15. tér léptékéhez mérten –
és gazdasági szempontból is – mindenkép-
pen kívánatos az új létesítmény helyiség-
programjának szûkítése. Ennek egyik kulcs-
kérdése a mélyparkoló méretének reális csök-
kentése. Feltétlen javasolható a tévéstúdió
beruházásának független kezelése, leválaszt-
va a színház és a rendezvényterem együtte-
sétôl. A rendezvényterem és a színház
együttmûködése esetén a rendezvényterem-
hez kapcsolt szekció- és tanácskozótermek
elhagyhatók, erre a célra az egyéb funkciójú
termek (próbaterem, tanácsterem stb.) idô-
pont-egyeztetéssel felhasználhatók.
Az is tanulság, hogy az MSH épülete –
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A díjazottak:

I. díj Zsuffa és Kalmár Kft., Budapest, 6 millió Ft (Színháztechnika: Strack Lôrinc, akuszti-
ka: Arató Éva)

II. díj Fernezelyi, Basa Iroda Kft., Budapest, 4,5 millió Ft 
II. díj Sztájl Vizuális Alkotó Bt., Budaörs, 4,5 millió Ft (Színháztechnika: Strack Lôrinc,
akusztika: Kotschy András)

III. díj Építészkohó Kft., Budapest, 3 milló Ft 
IV. díj Kertész Építész Stúdió Kft., Budapest, 2,4 millió Ft (Színháztechnika: Vargha Mihály);

Továbbá 12 megvétel, egyenként 800 000 Ft díjazással:

Amphy Antis Építész Iroda – Budapest
Dobai Építésziroda Kft. – Budapest
Du-Plan Kft. – Pécs
Építész Stúdió Kft. – Budapest
Finta és Társai Építész Stúdió Kft. – Budapest
Dr. Gerô Balázs és Pomsár János – Budapest
Kendik Géza – Budapest
Mátis és Egry Tervezô Kft., 4 Plusz Építész Stúdió Kft. – Bp.–Szombathely
Nicholas Webb Architects LLP – Anglia
Puhl Antal Építész Irodája Kft. – Szentendre
Stúdió GD Építészeti és Tervezô Iroda Kft. – Budapest
Wéber Építésziroda Kft. – Budapest

I. díjas pályamû



a jellegzetes legyezô formájú, többcélú ren-
dezvényterem számára nem ideális nagyter-
mével – csak akkor tartható meg, ha a szük-
séges kiszolgálóhelyiségekkel (öltözôk, raktá-
rak stb.) bôvíthetô. Újragondolandó a vidéki
prózai repertoárszínház gazdaságos mûkö-
déséhez szükséges színpadrendszer és a mé-
retének meghatározása. 
Mindezekre a következô – meghívásos –

építészeti tervpályázat adhatja majd meg a
legjobb megoldásokat. Ezen elôminôsített
pályázók, köztük az 5 díjazott pályamû készí-
tôi vehetnek majd részt. A második pályázat
nyertese már az új színházegyüttes tervezési
jogát is elnyeri.
Remélhetô, hogy a második tervpályázati

forduló már – felhasználva az ötletpályázat
tanulságait és használható megoldásait – be-
látható közelségbe hozza Szombathely új
színházának megépítését.

Szabó-Jilek Iván 
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Negyedik alkalommal tervezhettem Mül-
ler Péter–Tolcsvay László–Müller Péter
Sziámi Isten pénze címû musicaljét.
Az ôsbemutató 1995-ben a Madách
Színházban volt. A produkció eddig 300
alkalommal került színre, ebbôl kb. öt-
venszer Németország és Svájc különbözô
színházaiban német nyelven.

SZÍNREVITEL

Gyôrben
ELÔADÁSEgy

A Madách Színház
ôsbemutatójának

makettje

Karácsony
a fatelepen.
– Gyôr. 



A második és harmadik bemutató helyszíne
Miskolc, illetve Veszprém volt. Ez a két elô -
adás alapjaiban rokon volt egymással. A dísz-
let stílusát Dickens korától egy kissé korábbi-
ra tettem, amikor Londonban még több fa-
vázas Stuart-kori épület állt. Ez a megoldás
kevesebb plasztikát, több grafikai megoldást
engedett meg, így könnyebb és olcsóbb
díszlet készülhetett. (Nota bene, furcsa kér-
dés a korhûség, hiszen életünk jórészt a múlt
díszletei között játszódik.) 
A két színpad nagy méretbeli különbsége

azért mégis lényeges változtatásokat követelt
a tervezésnél. Azt hiszem, a kisebb színpa-
don, Veszprémben volt jobb a látvány, de
mindkettôre szívesen emlékszem vissza,
konstruktív munka, jó együttmûködés volt.
A legújabb felkérés a Gyôri Nemzeti Szín-

házból érkezett, az ôsbemutató rendezôjé-
tôl, Nagy Viktortól. Azt javasolta, térjünk visz-
sza a plasztikusabb megoldáshoz, kötôdjünk
jobban Dickens korához, de ugyanakkor ne
feledkezzünk el a grafikai ötletekrôl sem a ko-
rabeli könyvillusztrációk stílusában.
Az ajánlat az ország legnagyobb színpadá-

ra szólt: 14 m-es színpadnyílással 30 méteres
mélységgel és kb. 60 m szélességgel az ol-
dalszínpadokkal együtt. (A zsinórpadlás leg-
nagyobb hasznos magassága 30 m.)
Dickens szembesült az ipari forradalom an-

gol társadalmának feszültségeivel, a pénz ha-
talmával, a nyomorgó gyerekek tömegével.
Karácsonyi meséjével a társadalmi béke lehe-
tôségét, egy emberségesebb kapitalizmus
létrejöttét próbálta elôsegíteni.
Elsô megközelítésben az ipari fejlôdés lát-

ványelemeit gondoltam középpontba állítani
– ennek egyik eleme az elôadás záró képé-
ben elinduló kis gôzmozdonyos vonat.
Ugyancsak ide sorolható az egyik szereplô,

Fezziwig foglalkozásának konkretizálása.
A díszlet azt igyekszik sugallni, hogy ô egy fa-
telep tulajdonosa. Örömömre – ezt Nagy
Viktor bizalmának is köszönhetem – a megle-
hetôsen késôn bekerült díszletelemek valódi
funkciót nyertek a jelenetsorban. Az egyik fa-
rakás a hatalmas színpadon külön kis intim
helyszíne lett egy szép beállítású tercettnek.
Sokan ijesztgettek a gyôri színtér nehézsége-

ivel. Meg kell mondjam, hogy én ebbôl nem
sokat tapasztaltam. A kitûnô emelkedésû né-
zôtér és a terek változatos beépítésének lehe-
tôsége mindenért kárpótolt. Régebben sokat
terveztem Budán, a Várszínházban. Ott ta-
nultam meg a meredek egyterû nézôterek

sajátosságát. Óriási a különbség az elsô szé-
kekrôl – alulnézetbôl – látni a díszletet, vagy
fentrôl az utolsó sorokból. A darab egyik
legkritikusabb szcenikai feladata a két fôsze-
replô álombeli utazása a múltba egy repülô
ágyon. A négy bemutatóra három különbö-
zô megoldást dolgoztam ki. Az elsô és legbo-
nyolultabb a Madách Színházban a színpad-
síkra nyílt változásban begördülô ágy volt.

A bútordarab a padlóból kiemelkedô foga-
dószerkezetre érkezett, ezzel az alatta lévô
elektrotmotoros emelôszerkezethez csatlako-
zott. Végszóra elkezdôdött az emelkedés kb.
2,5 m magasságig. Az emelô tengelyét az
ágy egyik sarkához közel rögzítettük. Így az
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Crachit padlásszobája munkavilágításban

Zárókép a kis vonattal.
– világításpróba Gyôrben
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emeléssel együtt – a tengelyt az alsószínpad-
ról forgatva – az ágy a színpad felett félkör-
ben repült. Az ágy alatti szerkezetet sötétben
hagytuk, és füsttel, szárazjéggel takartuk.
A repülés a felsô állásban ért véget, itt az ágy
a mögé kerülô erkély helyére került. Leszáll-
tak a szereplôk, és az egész szerkezet besüly-
lyedt a díszletbe egy fal mögé. Ott gördült le
az ágy az emelôrôl. A képet gazdagították a
távirányítással meggyújtott kandeláberek
gyertyái. Még nem találkoztam emberrel, aki
megfejtette volna, hogyan tud létrejönni ez

a mozgássor. Az elôadáshoz tervezett beren-
dezést a színház azóta többszörösen is hasz-
nosítja (Az operaház fantomja, József ...).
A miskolci és veszprémi elôadásban egy

dúsan kárpitozott mennyezetes ágyat tervez-
tem. A két szereplô az ágy alsó részével emel-
kedett fel a mennyezet helyére egy csörlô se-
gítségével. Az ágy oszlopain futó köteleket és
a csörlôt kezelô személyt a kárpit takarta.
A gyôri változatban Scrooge hálószobáját,

az angol hagyományoknak megfelelôen, az
emeletre helyeztem. A repülés kezdetén az

ágy kiszabadul a körülötte álló díszletek kö-
zül; egy 2,4 m magas, földig kárpitozott,
álomszerû tárgy lebeg felénk. Az illúziót a
kárpitok mögé szerelt ventilátorok és az alá-
fújt szárazjég segíti.
Színházaink sokat kínlódnak a változtatha-

tó irányba gördíthetô díszletek mozgatásá-
val. A forgózsámolyos kerekek irányváltozta-
tása soha nem zökkenômentes. Érdekes
megoldást láttam erre az ôszi velencei bien-
nále egyik opera-elôadásán. Ilyet barkácsol-
tunk össze Gyôrben. Leírása hosszadalmas le-
het, érdeklôdjenek a helyi kollégáknál.
Igazán megismerni egy darabot – azt hi-

szem – csak így lehet, ha az ember nem elô -
ször fog hozzá. „Van egy ötletem” – mond-
tuk büszkén Nádasdy Kálmán tanár úrnak –
„Dobja el” – felelte rögtön. Talán túlzás
négyszer tervezni egy darabot, de minden -
esetre nagyon tanulságos. Kigyógyítja az
embert az egyötletûség igájából.
Itt a gyôri elôadásban vettem egy mély lé-

legzetet, és megpróbáltam végre önálló kép-
ként megfogalmazni Crachit, a kispénzû,
nagycsaládos banki alkalmazott életterét,
egy padlásszobát. A megoldás a legszélsôsé-
gesebb kritikákat eredményezte mindkét
irányban. Lehet, hogy majd ötödszörre?
Végezetül köszönetet kell mondanom a

mûterem mestereinek és a színházi mûszak-
nak, akik az összeszokott rutin mellett kreati-
vitásukkal segítettek a nem mindennapi
mennyiséget és minôséget igénylô feladat
megoldásában. Példás együttmûködés ala-
kult ki a helyi festôterem és Romana (Magyar
Tiborné) budapesti mûterme között is. 
Külön köszönöm Cechmeister „Lusta” Lász-

ló szcenikus és Molnár Tamás mûszaki vezetô
együttmûködését és tökéletes munkáját.

Götz Béla
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„Ez itt az Isten pénze” – Scrooge szétszórja vagyonát. Gyôr Utcakép – Makett a gyôri bemutatóhoz

„Hull a hó” – világításpróba
Gyôrben



A színpadi elôadások történeté-
ben már a korai idôkben felme-
rült sok speciális effekt használa-
tának igénye. Ezek közé tartozik
a füst- és köd elôállítása és biz-
tonságos színpadi használata is.
A ma használatos gépekkel há-

romféle ilyen ún. atmoszferikus
effekt állítható elô:
– füst
– köd
– nehézfüst („szárazjég” effekt)
Jelen elemzésünkben a nehéz-

füstöt, az ún. szárazjégeffektet
elôállító gépekkel, azok felépíté-
sével nem foglalkozunk, így
most és itt a füst- és ködgépekre
koncentrálunk.

Füstgépek
(fog/smoke machines)
Az atmoszferikus effektek közül
talán a leggyakoribb igény a
színpadi füst elôállítására van. Ez

az effekt úgy jelenik meg a szín-
padon, hogy egy füstgépbôl jól
látható módon füstszerû anya-
got „fújunk” be a színpad meg-
határozott részébe vagy része-
ibe, tehát alapvetôen a füst meg-
jelenése a színpadi effekt.
A füstgépek felépítése a követ-

kezô: füstfolyadéktartály, motor
(szivattyú) és a hôcserélô kazán.
Mûködésük rendkívül egyszerû: a
gép tartályában tárolt füstfolya-
dékot a szivattyú a forró –340 °C
körüli – hôcserélô kazánba juttat-
ja, ahol rendkívül gyorsan felforr,
és gáznemûvé válik. A gázállapo-
tú anyag térfogata nagyobb,
mint a folyadéké, ezért a hôcse-
rélôben nyomás keletkezik. A gáz
a hôcserélô túloldalán lévô sza-
bad nyíláson távozva lehûl, és így
a gépbôl kivezetve a már jól is-
mert fehér füstöt kapjuk. 
A füstgépek egyik fontos

mûszaki jellemzôje a felfûtési idô
– ezalatt azt az idôt értjük, mely
a gép bekapcsolásától az üzem-
kész állapotig, azaz a hôcserélô
teljes felfûtéséig telik el.
Megfelelôen nagy teljesít-

ményû és hôkapacitású kazán

esetén a folyadék nem hûti azt
le, így a füst képzôdése folyama-
tos lehet. A kazán anyaga nagy-
mértékben befolyásolja a gép
mûködési jellegét, és persze az
árát is. Alumíniumkazánt hasz-
nálva a felfûtési idô rövidebb
lesz, de az alumínium kisebb hô-
kapacitása egyben rövidebb fo-
lyamatos üzemet jelent, vagy a
folyamatos üzem csak kevesebb
folyadék adagolásával tartható
fenn. Nagyobb hôkapacitású fé-
met használva a felfûtési idô
hosszabb, de egyben a folyama-
tos üzem is hosszabb lehet, még
több folyadék esetén is.
A kazán esetleges lehûlése sza-

kaszos füstüzemet jelent, mivel
egy védelem letiltja ilyenkor a
szivattyú további mûködését,
mert máskülönben el nem párol-
gott folyadék is elhagyná a ka-
zánt. Ekkor szoktak az ilyen véde-

lemmel nem rendelkezô füstgé-
pek folyadékot „köpködni”. A ka-
zán túlmelegedése sem kívána-
tos, mert ilyenkor meg a füstfo-
lyadékban lévô anyagok válnak
instabillá. A kazánnal egybeépí-
tett termosztát biztosítja annak
ideális és folyamatosan tartott
hômérsékletét, de ez egyben az
egyik legkényesebb eleme a gé-
peknek. Itt érdemes megjegyez-
nünk, hogy a hôcserélô kazán a
füstgépek másik igen kényes al-
katrésze, mivel a benne futó
hosszú és nagyon vékony csô
könnyedén eltömôdhet. Ilyenkor
sajnos a legtöbb esetben csak a
kazáncsere segít, de vannak
olyan korszerû füstgépek, me-
lyeknél lehetôség van a csô
nagynyomású levegôvel való
tisztítására.
A füstgépek másik fontos jel-

lemzôje a kibocsátott füstmeny-
nyiség, melyet általában m3/perc
mértékegységben adnak meg a
gyártók. Az egyszerûbb és ol-
csóbb típusoknál a füstmennyi-
ség nem változtatható, azaz a
szivattyút bekapcsolva elindul a
füstképzés, lekapcsolva pedig le-
áll. A leállítást követôen a gépek
felépítésébôl eredôen a gáz nyo-
mása csak fokozatosan csökken a
hôcserélô kazánban, így egy kis
utófüstöt mindig produkálnak a
gépek.
Az igényesebb kialakítású gé-

peknél a szivattyú fordulatszámá-
nak változtatásával a ka zánba jut-
tatott folyadék, és ezzel együtt a
kibocsátott füst mennyisége is
változtatható.
A füstgépek harmadik fonto-

sabb jellemzôje az elektromos
teljesítmény, mely általában a
füstgépben található fûtôkazán
teljesítményével egyezik meg.
A gépekben található elektronika
teljesítménye, elektromos fo-
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…és felszáll a füst…
Oly sok félreértés és félinformáció kering a köd- és füstgépek felépítése,
mû ködése és a hozzájuk használt folyadékok körül, hogy úgy gondoljuk,
érdemes körüljárnunk egy kicsit ezt a témát is…  



gyasztása a fûtôkazánhoz mérve
elhanyagolható. A gyártók sok-
szor a gépeik nagyobb elektro-
mos teljesítményével érvelve ál-
lítják, hogy milyen „jók” az álta-
luk gyártott típusok, de a fentiek-
bôl egyértelmûen látható, hogy
ez az egy jellemzô önmagában
nem értékelhetô, nem jelenti
egy típus „jóságát”.
A füstgépek vezérlése lehet he-

lyi (a géphez csatlakoztatott ká-
beles távirányítóval történô), le-
het analóg (általában 0....+10 V-
os), lehet DMX512-es és vezeték
nélküli vezérlésû is. A géphez
csatlakoztatott távirányítón sok-
szor találhatunk idôzítésállító,
azaz idôzített be-ki kapcsolási le-
hetôségeket is.

Ködgépek (hazers)
A fényvetôk fénycsóvájának lát-
hatóvá tételének igénye egy
másfaja atmoszferikus effektus
kialakulásához vezetett, melyet
színpadi ködnek nevezünk.
A füsttel ellentétben nem a

légtérben létrehozott köd önma-
gában az effekt, hanem az „csak”
egy eszköz a megkívánt effekt,
azaz a fénycsóvák megjelenítésé-
hez. Létrehozásához arra van
szükségünk, hogy a légtérben lé-

vô lebegô részecskék számát mi-
nél jobban megnöveljük, így a le-
vegôt átszelô fénykéve szóródni
tud ezeken a részecskéken. A leg-
jobb hatást akkor érjük el, ha a
normál, szórt fényû általános vi-
lágításban ez a köd szinte észre-
vehetetlen, de a reflektorokat be-
kapcsolva azok fénykévéje azon-
nal láthatóvá válik.
A színpadi köd használata te-

hát egy világítási effekt létreho-
zását segíti elô, így a köd bejut-
tatását nem kell láttatnunk, sôt
annak minél észrevétlenebb
„termelése” a kívánatos, ezért a
ködgépeket bátran lehet a szín-
pad nem látható részein is elhe-
lyezni.
A ködgépek zöme a füstgé-

peknél megismert elven mûkö-
dik, tehát folyadékot párologtat
el forralással, és az így kapott –
kis mennyiségû, de folyamato-
san termelt – füstöt nagy meny-
nyiségû levegôvel összekeveri
(egyszerûbben szólva, egy venti-
látorral „szétfújja”). 
A másik, ritkábban használt

módszerrel a folyadékot komp-
resszorral, ultrahanggal, vagy
más módon párologtatjuk el, il-
letve anyagi részecskéire bontjuk
szét, és az így kapott részecské-

ket keverjük nagy mennyiségû
levegôvel. Mindkét esetben egy
nagyon laza, ritkás, ködszerû
képzôdményt kapunk, mely egy-
szerû szórt fényben szinte látha-
tatlan, de fényvetôkkel átvilágít-
va gyönyörûen megjeleníti azok
fénykévéjét.
A kibocsátott köd mennyisé-

gét és minôségét részben a gép
ventilátorának fordulatszám-sza-
bályzásával, részben pedig az el-
párologtatott folyadékrészecskék
mennyiségével befolyásolhatjuk.
A vezérlés ugyanolyan formák-
ban történhet, mint a füstgépek-
nél leírtuk.
Meg kell még említenünk,

hogy gyártanak olyan készüléke-
ket is, melyek mind köd, mind

füst elôállítására használhatók.
Mivel mindkettô elôállítási elve
ugyanaz, ezért a füst- és levegô-
mennyiség megfelelô arányának
beállításával akár egy készülékkel
mindkét atmoszferikus hatás elô -
állítható.

Füst- és
ködfolyadékok
A füstgépekhez használt folyadé-
kokat általában a gépek gyártói
állítják elô, és azt ajánlják, hogy a
gépekhez csak a gyártó által
gyártott folyadékokat használ-
juk, ellenkezô esetben a gépek
elveszíthetik a garanciájukat, il-
letve nem fognak megfelelôen
mûködni. A gyártók a gépeikben
beállított hômérséklet-tarto-
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Típus Gyártó Olaj vagy Fûtô Légteljesítmény Folyadék       
víz bázisú teljesítmény (W) (m3/perc) felhasználás (l/óra)  

ZR24/7 JEM/Martin víz 900 2000 0,04      
   

Magnum Hazer JEM/Martin víz 900 2000 0,04     
Magnum 2500 Hazer JEM/Martin víz 900 2500 0,06   
K1 JEM/Martin víz 600 5000 0,14   
Ultimate 2000 DMX Swefog olaj 580 n.a. 0,05   
Ultimate 3000 DMX Swefog olaj 540 n.a. 0,05     

  
XEON Intellahazer Swefog víz 1800 2500 n.a.   
HZ-100 Hazer Antari víz n.a. 28,3 0,04   
HZ-300 Hazer Antari víz n.a. 56,6 0,04   
HZ-400 Hazer Antari víz n.a. 79,3 0,06   
HZ-500 Hazer Antari víz n.a. 84,9 0,05   
Delta Hazer Rosco víz 1000 n.a. 1,00   
DF-50 Diffusion Hazer Reel EFX víz n.a. n.a. 0,06   
UNIQUE 2 Look Solutions olaj 1500 n.a. 0,04   
Radiance Hazer Le Maitre víz n.a. n.a. n.a.   

ZR33 Hi-Mass JEM/Martin víz 1500 1000 150   
Magnum 1800 JEM/Martin víz 1000 580 70   
Live T26 Evo2 Swefog víz 2600 1800 200      

   
Z-1500II Pro Fog Generator Antari víz 1500 565 111   
Z-3000II Pro Fog Generator Antari víz 3000 1130 200   
Delta 6000 Fog Rosco víz 2300 n.a. 150   

Ködgépek

Füstgépek (ml/perc)



mányhoz illesztik a füstfolyadék
összeállítását. A ma használatos
füstgépek vagy vízbázisú vagy
olajbázisú folyadékot használ-
nak, ezek nem keverhetôk, illetve
a vízbázisú folyadékot használó
gépbe tilos olajalapú folyadékot
használni, és az olajalapú folya-
dékot használóba nem szabad
vízbázisú anyagot tenni.
A vízbázisú füstfolyadékok ál-

talában desztillált vízzel hígított
glikol- és/vagy glicerinalapú ke-
verékek. A glikoloknak különbö-
zô fajtáját használják, pl. az eti-
lén-glikolt, vagy a propilén-gli-
kolt, de mérgezô, bôrirritáló ha-
tása miatt a korábban hûtôfolya-
dékként használt glikolfajta itt
nem alkalmazható.

A desztillált víz és az adalék-
anyag aránya egyben meghatá-
rozza a füst minôségét és viselke-
dését is a színpadon. A gyártók
sokféle keveréket készítenek. Az
ún. könnyû füstfolyadékok több
desztillált vizet és kevesebb adalé-
kot tartalmaznak, és laza, köny-
nyen, gyorsan szétoszló jellegû
füstöt képeznek. Több adalékkal
közepes nehézségû folyadékot és
ezzel együtt füstöt kapunk, mely
hosszabb ideig megmarad a szín-
pad légterében, és lassabban osz-
lik szét. A legtöbb adalékot tartal-
mazó folyadék vastag, tömör, sûrû
füstöt képez a színpadon, mely las-
san száll fel, és lassan oszlik szét.
Az olajalapú füstfolyadékok ál-

talában finomított ásványolaj-

alapú anyagok, legtöbbször ba-
baolajból készülnek. Elônyük,
hogy elpárologtatásukkor hosz-
szabb ideig megmaradnak a le-
vegôben, mint a vízbázisú folya-
dékból készített füstök, de ko-
moly hátrányuk, hogy zárt he-
lyen huzamosabb ideig használ-
va a helyiségben lévô tárgyakon
vékony olajréteg csapódhat le,
mely fôleg a motoros fényvetôk-
re lehet káros. 
A ködgépekhez a gyártók álta-

lában csak egyféle vízbázisú fo-
lyadékot gyártanak, mely a füst-
gépeknél megismert komponen-
sekbôl áll, csak az arányokat
másképp állítják itt be (kevesebb
adalék és több desztillált víz).
Az olajalapú folyadékokkal

mûködô ködgépeket elsôsorban
a koncertipar használja, mivel
sokszor szabadtéri az esemény,
és ilyenkor az olaj nem veszélyes
a többi eszközre, továbbá hosz-
szabban megmarad a légtérben.
A füstfolyadékot gyártó cégek

néha árulnak szagosító adaléko-
kat is (vanília, csokoládé, külön-
bözô gyümölcs- és virágillatok),
melyek használatával még komp-
lexebb effekt érhetô el. 
Minden komoly füstfolyadék-

gyártó ügyel ugyanakkor arra,

hogy az általa készített folyadék
a nemzeti és nemzetközi egész-
ségügyi elôírásoknak megfeleljen
– vagyis ne legyen toxikus vagy
irritáló hatású. Ezen okból általá-
ban kerülik a füst színezését, mi-
vel ezt csak egészségre ártalmas
adalékokkal tudnák elérni (ha
mégis színes füst kell, akkor a
füstöt megvilágító fényvetôt szí-
nezzük inkább).
Általában elmondhatjuk, hogy

a jelenleg használatos füstfolya-
dékok nem ártalmasak az egész-
ségre, de nem árt az óvatosság a
bizonytalan eredetû folyadékok
használata esetén. A legbizto-
sabb, ha használat elôtt elkérjük
a gyártótól vagy a forgalmazótól
a megvenni kívánt folyadék
egészségügyi tanúsítványát.
Végezetül mellékelünk egy

táblázatot a ma Magyarországon
legelterjedtebb füst- és ködgé-
pek típusairól, illetve azok jellem-
zôirôl. Ez alapján bárki megtalál-
hatja a neki legjobban megfele-
lôt, de a cikkben említett okok
miatt ajánljuk, hogy mielôtt vá-
sárolnánk, mindenképpen te-
gyünk egy próbát, hogy a kisze-
melt típus valóban az általunk el-
képzelt hatást nyújtja-e.
Böröcz Sándor–Kele Gábor
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 Kimeneti teljesímény Felfûtési idô Üzemmód DMX vezérlés Méretek, Egyéb
   állíthatóság (perc) súly jellemzôk 

igen 7,0 folyamatos igen 420x246x303 mm 11 kg Többfajta JEM köd-
illetve füst folyadékot kezel

 igen, szakaszos 3,0 folyamatos igen 420x246x303 mm 11 kg
  igen 8,0 folyamatos opcionális 455x285x280 mm 11,9kg

igen 5,0 folyamatos igen 544x459x344 mm 21,5kg
  igen 0,0 folyamatos igen 383x204x388 mm 19,3kg
  igen 0,0 folyamatos igen 417x203x575 mm 26,6kg A kompresszor elvihetô

a befúvó egységtől
 igen 7,0 folyamatos igen 414x183x524 mm 11kg
 n.a. n.a. n.a. nem 485x250x235 mm 12kg
 igen n.a. n.a. igen 500x298x232 mm 16kg
 igen n.a. folyamatos igen 500x320x246 mm 18,5kg
 igen n.a. folyamatos igen 510x375x350 mm 31,5kg

 n.a. 2,0 n.a. igen 451x355x311 mm 7,25kg
   igen 0,0 folyamatos igen 350x380x210 mm 16kg
  igen 1,0 folyamatos igen 470x250x250 mm 8,7kg
  igen n.a. folyamatos igen 410x330x180 mm 12,7kg

 igen 8,0 folyamatos igen 685x345x225 mm 19kg
 igen 9,0 folyamatos igen 500x232x260 mm 15kg

  igen 7,0 folyamatos igen 650x470x420 mm 20,1kg Folyamatos üzem csak 65%-os
vagy alatti kiterhelés esetén

   igen 8,5 n.a. igen 688x285x188 mm 14kg
   igen 12,0 folyamatos igen 735x310x192 mm 19,9kg

  igen 8,0 n.a. igen 570x241x368 mm 12,7kg



Egyszerûen alkalmazható lámpák
minden alkalomra
A Philips PAR lámpákat megbízható
minôség jellemzi.  Hatékony világítást
eredményez a kiváló minôségû, gondo-
san megtervezett, robosztus méretû
lámpákba illesztett Philips alkotóelemek
alkalmazása.
Amennyiben valóban hatékony lámpára
van szüksége, úgy válassza a Philips PAR
fényforrást.

sense and simplicity



Kérem, mondja el, hogyan lett dísz-
lettervezô!

Ez volt az a terület, ahol viszonylag érdeke-
sen ki tudtam fejezni magam. Nyilvánvalóan
nem lehettem matematikus vagy irodalmár.
Abba az irányba törekedtem, ahol sikereim
voltak. Lényegében a külvilág visszajelzései
erôsítettek meg, hogy ezt érdemes csinál-
nom, még ha én magam nem is érzem min-
dig így. Ilyen megerôsítés például a színikriti-
kusok díja is. Magam sajnos nagyon sokszor
érzem úgy, hogy amit csinálok, nem elég jó,
nem elég pontosan van megfogalmazva,
szóval nem elég tehetséges. Furcsa dolog,
amikor az embernek az ízlése elôbbre tart,
mint a képességei. 

Ez nem a „csapatmunka” miatt van?
Amit tervnek lerajzol, azt a kivitele-
zés során nem mindig lehet maradék-
talanul megvalósítani?

Olyan színházakban dolgozom, ahol a kivite-
lezésben és a szcenikai megoldásokban szak-
emberek segítenek. Többnyire nem itt csúsz-
nak el a dolgok, Való igaz, hogy a látványter-
vezési rész közelebb áll hozzám, mint a
mûszaki kivitelezés. De próbálom „józan pa-
raszti ésszel” nem túl „elszállt” módon kita-

lálni a díszletet, és ebben mindig számítok a
mûszaki kollégák tapasztalatára, segítségére.

Mikor döntötte el, hogy ezt a pályát
választja?

Ez nem egy konkrét döntés volt. Ide kevered-
tem. Sok külsô körülmény sodort a színház
felé, például, hogy a családom két tagja, az
apám és a bátyám is színházzal foglalkoznak.
Képzômûvészeti szakközépiskolába jártam.
Elsôsorban a grafika érdekelt, a Képzômûvé-
szeti Egyetemen grafikai szakon diplomáz-
tam. Az egyetemen mint vendéghallgató a
szcenikai témájú elôadásokat is látogattam.
Az egyetem elvégzése után, de már közben
is gyakorlati tapasztalatokat szerezhettem
különbözô színházaknál. Az elsô produkció,
ami az általam tervezett díszletben került
színpadra Ivo Bresan Paraszt Hamlet címû
színdarabja volt a pécsi Kis Színházban. Bár
évente egy-két bemutatóhoz tervezek díszle-
tet, fôfoglalkozásomat tekintve mégiscsak
grafikus vagyok. Mondhatni, ezzel keresem a
kenyerem.
A grafika sok szempontból egyszerûbb

mûfaj, mint a színház. Nemcsak mert végig
egyedül dolgozik az ember, hanem mert
nem szól bele annyi minden és mindenki az
alkotási folyamatba, nem kell annyi igény-

nek, elvárásnak megfelelni. Kevesebb az is-
meretlen tényezô, mint egy színházi elôadás
létrehozása során. 

Csak azokhoz a elôadásokhoz tervez
plakátokat, amelyeknek a díszleteit
is tervezi?

Nem feltétlenül. Az Örkény Színházban pél-
dául minden bemutatónak én vagyok a gra-
fikai arculattervezôje, és más színházakkal is
voltam kizárólag grafikustervezôi kapcsolat-
ban.

Állandó tagja valamelyik társulatnak?

Általában a rendezôk hívnak egy-egy pro-
dukcióhoz, vagy valaki ajánlásával kerülök
képbe néha, mert látták egy-egy korábbi
munkámat. Nincsen társulati tablón a fény-
képem, de nem is nagyon jellemzô a színhá-
zakra, hogy díszlettervezôket állandóra szer-
zôdtessenek. Most viszonylag sok munkám
látható Budapesten, és ez önmagában hozza
az új lehetôségeket.
Természetesen a bátyámmal rendszeresen

vannak közös munkáink. A „szabadúszás”
elô nyei, hogy például nem kell alkalmazkod-
nom egy-egy színház sajátos stílusához, eset-
leges rossz beidegzôdéseihez, és hát folya-
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DÍSZLETTERVEZÉS

2008. március 15-én Jászai Mari-díjat kapott
Bagossy Levente díszlettervezô. 2008 ôszén
a Radnóti Színházban bemutatott Asztalizene címû
elôadás díszleteiért megkapta a színikritikusoktól
„A legjobb díszlet” díjat. Ebbôl az alkalomból be-
szélgetünk a tervezôvel.

Beszélgetés
Bagossy Levente

díszlettervezôvel

➤



matosan új impulzusokat kap az ember. Sok-
felé, sokféle emberrel dolgoztam, még nem
nagyon volt olyan, aki kétszer egymás után
hívott volna, talán az egyetlen Mácsai Pál.

Mennyire hagyják a rendezôk szaba-
don tervezni?

Ez a darab jellegétôl és a rendezô egyénisé-
gétôl is függ. Van olyan rendezô, aki azt vár-
ja, hogy a kezdô lépést én tegyem meg, és
szabad kezet ad. De van olyan is, akinek pre-
koncepciói, konkrét elképzelései vannak, így
én gyakorlatilag a díszlet stiláris megfogal-
mazásában, továbbgondolásában veszek
részt. Sokszor a színdarab kényszeríti ki a ma-
ga terét. Például Molière egy egyszerû háttér
elôtt nagyszerûen elôadható, nem igényel
komplikált színpadi berendezéseket, míg
más mûveknek komplexebb, bonyolultabb
térre van szükségük a megjelenítéshez.

2007-ben a vígszínházi Úrhatnám
polgár mellett az Örkény Színházban
a Finító címû elôadás, a Radnóti
Színházban pedig az Asztalizene
címû színdarab díszleteit tervezte,
ami osztatlan sikert ért el a közönség
és a kritikusok körében is. Mesélne
ezekrôl?

Minden munkámban keresek valami olyan
feladványt, amellyel felkeltem a kíváncsisá-
gomat, és ami inspirálója, mozgatórugója
lesz a további munkának.
Az Asztalizene díszleténél a találós kérdés

az volt, hogy hogyan lehet egy kicsiny tér-
ben egy nagy tér illúzióját kelteni. Ez volt az
a probléma, amit meg kellett oldani. A terv-
bemutatás elôtt egy héttel már három ma-
kettvariáció volt a szemeteskosárban. Aztán
az utolsó pillanatban, ahogy az a mesében
szokott lenni, megjelent elôttem az a kép,
amely végül is minden szempontból megfe-
lelt az elvárásoknak. Az elgondolás az volt,

hogy reális elemeket (asztallapokat) egy
olyan irreális, töredezett térszerkezetben he-
lyezünk el, ahol ezáltal megszûnnek az irá-
nyok, a dimenziók elvesztik realisztikus jelen-
tésüket. Egy olyan többszintes teret hoztam
létre, ahol az asztallapok hol járófelületként,
hol asztalként funkcionálnak, ezzel megszün-
tetve azokat a kötöttségeket, amiket egy re-
ális tér jelent.
Másik nagyon izgalmas kísérlet volt szá-

momra az Örkény Színházban a Finíto címû
elôadás díszletének megtervezése. Gyönyörû
réz- és fametszetek motívumait ragadtam ki
természetes közegükbôl, és életnagyságúra
felnagyítva színpadi díszletként helyeztem el
ôket. Külön pikantériát adott a dolognak,
hogy ettôl – és persze a szöveg álarchaikus-
ságától – a ma játszódó történet a múltba
visszahelyezve mesélôdött el. 
A Szegedi Nemzeti Színházban Mozart

Don Giovanni címû operájának díszleténél a
„nagy találmány” egy óriási kerek színpad,
ami a fináléban beledôl a zenekari árokba, és
a rajta álló Don Giovanni az összes ingóságá-
val együtt a mélybe zuhan. Megnyugtatásul

mondom, hogy a zenekar mindeközben a
színpadon foglalt helyet.
A Top Dogs címû elôadás a Kamrában,

gyakorlatilag üres térben játszódik. Üres teret
nem könnyû tervezni. A feladat attól nehéz,
hogy az ember nem tudja elôre, hogy az
üres tér lesz. Rengeteg mindent ki kell pró-
bálni, elvetni, míg eljutunk a megoldáshoz.
Hasonló a probléma, mint amikor a színész
eszköztelen játékát egy eszközökben nagyon
gazdag próbafolyamat elôz meg.
A Pesti Színházban a Katherina Blum elvesz-

tett tisztessége volt a legutóbbi munkám. Na-
gyon egyszerûnek tûnô, de mégis nagyon
nehezen kivitelezhetô díszletet terveztem
ehhez a bemutatóhoz. A tér egy nyomozó-
iroda lehallgatóhelyiségét ábrázolja. Az elô -
színpad teljes szélességében asztalként mû -
ködik. Az asztal túloldalán, frontálisan egy
óriási ablakban jelenik meg maga a Katheri-
na Blum-történet, mintha a lehallgatótiszt
szemszögébôl látnánk az eseményeket.
A szembesítô ablakot, hat darab külön-külön
és együtt is mozgatható szelvénnyel lehetett,
blende módjára szûkíteni, tágítani. Ezek a le-

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek techniká ja

38

➤

Finito

Don Giovanni Don Giovanni



fel mozgatható szelvények tették lehetôvé a
gyakran elôforduló párhuzamos jelenetek és
jelenetváltások kivitelezését. Ezeknek a falak-
nak a hangtalan és gördülékeny mûködteté-
se okozta a technikai gondokat. Krisztiáni Ist-
ván szakértelmének köszönhetôen végül
azonban elhárultak ezek a problémák. 

Jelenleg milyen feladatai vannak?

Szikora János operaházi rendezéséhez ugrot-
tam be egy díszlettervezô kollégám helyett.
Brecht–Weill Mahagóni címû operájának be-
mutatójára most februárban kerül sor. Egy
másik Brecht-mûvet, a Kurázsi mamát pedig

a stuttgarti Theater Tri-Bühne színpadára ter-
vezek Bagossy László rendezéséhez.

Gratulálok az elismerésekhez, és további
sikereket kívánok, köszönöm a beszélge-
tést.

Kárpáti Imre
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Traviata
a pályaudvaron 



A svájci televíziónak (SF) már jelentôs gya-
korlata van a különleges élô adások lebonyo-
lításában. Nagy siker volt például az egyik 24
órás élô közvetítés: a Knie utazócirkusz hatal-
mas sátrának felépítésérôl, magáról az elôa-
dásról, a sátor lebontásáról és a következô
elô adás színhelyére történô átszállításról. De
említhetnénk a Matterhorn és az Eiger-Nord-
wand megmászását közvetítô, rendkívül ér-
dekes és izgalmas élô adásokat is. 
Ebbe a sorozatba illik a 2008. szeptember

30-án a zürichi fôpályaudvarról élôben köz-
vetített opera-elôadás.
A zürichi operaház intendánsa, Alexander

Perreira és a zürichi televízió rendezôje, Adri-
an Martahler szoros baráti kapcsolata szülte
azt az ötletet, hogy egy opera-elôadást köz-
vetítsen a televízió egy olyan forgalmas hely-
rôl, ahol a mindennapi élet zajlik. 
A választás a zürichi pályaudvarra esett,

ahol óránként több ezer ember fordul meg.
Mivel az ötlet az SBB (Schweizerische Bundes
Bahnen) igazgatóságának is tetszett, rendel-

kezésre bocsátotta a nagy pályaudvar egész
területét. Természetesen csak azzal a feltétel-
lel, hogy a közvetítés, a vele járó próbák és a
technikai fel- és leszerelés semmiben sem
akadályozza a pályaudvari forgalmat. A vo-
natoknak – úgy, mint mindig – percnyi pon-
tossággal kell indulniuk és érkezniük, az uta-
sok pedig minden akadály nélkül szabadon
közlekedhetnek. 
Perreira igazgató úr Verdi Traviátáját aján-

lotta, amit minden érdekelt örömmel foga-
dott. A Traviata – a dramaturgok szerint – ki-
válóan alkalmas arra, hogy a mai életre adap-
tálják, másrészt egy pályaudvaron is elô lehet
adni anélkül, hogy az értékébôl veszítene.
A bemutató legfontosabb célja éppen az
volt, hogy az opera mûfaja közelebb kerüljön
azokhoz az emberekhez, akik nem ismerik az
operát, de talán késôbb még szenvedélyes
operarajongók lehetnek. 
A több hónapig tartó rendezôi, szervezôi,

és mûszaki megbeszéléseken alakult ki az a
koncepció, amelyet nagy részben a szcenikai

rendezô, Adrian Marthaler úr dolgozott ki.
Ezután már „csak” a technikai problémák
megoldása maradt hátra. Ezt a feladatot TPC
(Technische Produktion Centrum) a svájci te-
levízió produkciós alvállalkozójának kellett
megoldania. 
Ebben a monstre élô adásban több mint

kétszáz közremûködô (énekes szólisták, kórus,
zenekar, statiszták) vett részt, akik egyszerre
több helyszínen játszottak, énekeltek, néha a
zenekartól 100–150 m távolságra, és mindezt
egy forgalmas pályaudvaron! Igen nagy kihí-
vást jelentett a mûszaki stábnak a számtalan
technikai probléma megoldását mûködôké-
pesen kitalálni. Csak egy példa a sok közül:
hogyan lehet felszerelni a 115x35 m méretû
terület felett 18 m magasságban az ún. Spi-
dercamot, amelyet négy sodronykötél segít-
ségével a térben tetszôlegesen lehet mozgat-
ni. Vagy a 92 tagú zenekar tökéletes sztereo
hangfelvétele, kihangosítása, monitorozása a
pályaudvar teljes területén. Az 58 énekes (szó-
listák és a kórus) hangosítása és a belsô kom-
munikációhoz szükséges 67 kézi adó-vevô za-
var nélküli mûködtetése, és vég nélkül sorol-
hatnánk a megoldandó technikai problémá-
kat.
A felvételeket 2 Pantgrafcam, 2 Stadicam,

1 Spidercam, és 11 gördülô statívval ellátott
HD kamerával oldották meg, amihez 3,5 km
kábel kifektetésére volt szükség. A felvételek
bevilágításához 105 db HMI fényvetôt szerel-
tek fel, amelyeket 17 ideiglenes erôsáramú
betáplálásról mûködtettek. Az elôkészületek,
beszerelés és kábelezés (összesen 15 km
hosszban) nyolc munkanap alatt készült el.
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Szerencsére idôben megérkezett a TPC új, HD
minôségû közvetítôkocsija is Pekingbôl, az
olimpiáról. Ezek után két nap maradt a közve-
títés elôtt a szükséges helyszíni próbákra. 
A próbák elôször nagyon kaotikusak vol-

tak. A pályaudvar lármája nagyon zavarta a
mûvészeket, a rendezô kommunikációját a
mûvészekkel és az egész stábbal. Sok problé-

mát okozott a sok kíváncsi nézô, akik vala-
hogy mindig útban voltak. Nagy türelemre
volt szüksége minden résztvevônek. Mindeh-
hez hozzájött a pályaudvar szeptember végi
hideg, huzatos klímája, ami kimondottan a
zenekart és az énekeseket hátráltatta a mun-
kában. Így például a kellékesnek 12 órán be-
lül kellett beszereznie 92 db elektromos me-

legítôpárnát, hogy minden zenekari tag me-
leg széken ülhessen. A kosztümöket, a
könnyû báli ruhákat át kellett alakítani me-
leg, szôrmés estélyi ruhákra stb. 
Nagy izgalommal várta minden résztvevô

a közvetítés kezdetét. Idegességre nincs ok,
mondta a tévérendezô, Felix Breisack, mert a
próbák alatt mindenki kitûnôen látta el a fel-
adatát. A jó hangulat, a kölcsönös bizalom si-
kert garantál. 
2008. szeptember 30-án este, pontosan

20 óra 5 perckor megkezdôdött a különleges
opera-elôadás közvetítése az SF 1-en, HD mi-
nôségben.
A sok probléma ellenére – vagy talán ép-

pen ezért – egy türelmes, jól felkészült rende-
zô, egy fegyelmezett mûvészi társulat és egy
tökéletesen profi mûszaki személyzet együt-
tes munkája hozta meg a nagy sikert, amit
nem csak a pályaudvaron jelen lévô három -

ezer ember, de a nemzetközi sajtó is elisme-
rôen fogadott és nagyra értékelt. 
(További részletek megtekinthetôk a www.

traviata.sf.tv. honlapon.)
Nagy-Józsa György
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A rock and roll dicsôségcsarnokába is beke-
rült, nyolcszoros Grammy-díjas Tina Turner
– nyolcévnyi szünet után – visszatért a szín-
padra. A rajongói által már nagyon hiányolt
mûvésznô „Tina Turner – Live in Concert” so-
rozatával Észak-Amerikában és Európában
turnézik. Jelenleg 80 elôadás szerepel a prog-
ramban, de ez a szám bôvülhet a jegyek iránt
mutatkozó egyre nagyobb kereslet miatt.
Az új show-mûsor Tina Turner teljes

életmûvének legsikeresebb számait mutatja
be látványos produkció keretében, az éne-
kesnô átütô erejû zenekarának kíséretében,
eredeti koreográfiával és természetesen el-
kápráztató világítás- és látványtechnikával. 
A színpadon 80 darab Clay Paky Alpha

Beam 300 fényvetô van felszerelve a színpad
hátterében épített hatalmas LED-fal része-
ként. A videofal elemei mozgathatók, ezek
mögé rejtették el az intelligens Alpha Beam
lámpákat. A berendezések a hagyományos
trust szerkezetre vannak felszerelve, belógat-
va az összesen nyolc LED-fal két oldalán,
minden oldalon 5-5 gép, melyek akkor vál-
nak láthatóvá, amikor a kivetítôk szétválnak. 
A világítást a Cher, Queen, Joe Cocker és

Pink hangversenyeit  jegyzô Barry „Baz” Hal-

pin tervezte. „Tina Turner turnéjához azért
választottam az Alpha Beam 300 világítótes-
teket, mert alacsony fogyasztásukkal és pá-
ratlan fényteljesítményükkel nincs hozzájuk
fogható ebben a kategóriában – mondta
Halpin. – Nagy benyomást gyakorolt rám
megbízhatóságuk és hatásosságuk. Köny -
nyû ek, jó fényt adnak, és igen ütôsek. Szere-
tem ôket!”
A kápráztató fényhatásokból néhány elô -

ször az „Addicted to Love” címû szám alatt
látható, amikor a LED-fal elsô alkalommal vá-
lik négy részre, és ezzel elôtûnik a 40 darab
Alpha Beam a szétnyíló kivetítôk között.
Majd késôbb ezek ismét szerepet kapnak a
„Simply the Best” szám közben, amikor a
négy ernyô már nyolc részre oszlik, szabaddá
téve köztük mind a 80 fényforrás sugarát.
Halpin így nyilatkozik: „Egyszerûen gyö-
nyörûen néznek ki – hihetetlen hatást fejte-
nek ki anélkül, hogy a színpad többi elemét
elnyomnák. Az összes funkciójukat sokféle-
képpen tudtuk felhasználni, mellyel pazar
látványt értünk el.”
Az Alpha Beam 300 a Clay Paky új, 300

wattos mozgó fényvetôje, mely az egyedül -
álló „új koncepciónak” köszönhetôen igen

erôs hatást gyakorolt a világpiacra. Nemrégi-
ben elnyerte a szeptemberben tartott PLASA
’08 innovációs díját. „A bírálóbizottságot
lenyûgözte a meglévô technológiák ötvözé-
se, melybôl még nagyobb változatosságot és
rugalmasságot kínáló új eszköz született a vi-
lágítástervezôk számára.” – mondta a PLASA
ügyvezetô igazgatója, Matthew Griffiths.
A Clay Paky amerikai kontinensekért felelôs

vezérigazgatója, Francesco Romagnoli nyilat-
kozata szerint „az Alpha Beam a világon a
professzionális mozgó fényforrások egyik
legszélesebb választékát kínáló termékcso-
portját, az Alpha Range családot teljessé te-
vô, innovatív termék. 2008-ban számos fon-
tos esemény világítási feladatát ezekkel a be-
rendezésekkel oldottuk meg Shakira turnéjá-
tól a Cure-ig, a pekingi olimpiától a Cirque du
Soleil legújabb elôadásáig. „A Clay Paky
gyártmányai iránt jelenleg különösen nagy
igény mutatkozik számos amerikai és brit vi-
lágítástervezô részérôl.”
Francesco hangsúlyozta a Clay Paky és a

PRG Distribution között 2008 elején indult
partneri kapcsolat fontosságát. A partnercég
professzionalizmusa és piackutatásai döntô
tényezôt jelentett a Clay Paky termékek ame-
rikai forgalmazásában. Eric Mueller (a PRG
Distribution értékesítési igazgatója) a követ-
kezôket mondta: „Nagyon fellelkesített min-
ket, hogy Baz az Alpha 300 készülékeket vá-
lasztotta. Kevés karbantartást igényelnek, és
minden képzeletet felülmúló hatást eredmé-
nyeznek a színpadon. Tudtuk, hogy minden-
ki valóban jól fog járni.”

(Clay Paky News)

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek techniká ja

44

Tina TURNER-turné 
KÜLFÖLDI HÍREK…



A költségvetési intézmény
A költségvetési intézmény, mint a közösségi
tulajdon jellegzetes gazdálkodási formája,
alapvetôen a szocialista társadalomban élte
virágkorát. Nem véletlenül, hisz az állam,
amely a közösségi tulajdon fô letéteményese
volt, elsôsorban azokat a mûködési-gazdálko-
dási formákat kereste, amelyben biztosítva
volt számára minden jogi lehetôség a legtel-
jesebb ellenôrzésre és beleszólásra.1 A jog
szinte minden lehetôséget biztosított az ál-
lam illetve a tanács számára. Ezek között a le-
hetôségek között „mûvészet” lett volna a gaz -
dasági hatékonyság biztosítása, és az intézmé -
nyek (köztük a színházak) nem is törekedtek
erre. Tevékenységük fô iránya – jobb esetben
a színházi alaptevékenységen túl, és nem elôt -
te – az volt, hogy megtartsák az intézményt,
biztosítsák jövôjét, és ne nagyon tûnjenek ki
az átlagból. A megszokottól, a normálistól, az
átlagtól való bármilyen irányú eltérés veszé-
lyeket hordozott magában: a hatalomnak
(országosnak és helyinek) általában komoly
problémát okozott a másság kezelése. 
A szocializmus több mint 40 éve alatt, ha

a lényeget nem is érintô, de jelentôs változá-
sok történtek a költségvetési intézmények
szabályozásában is. A 40-es évek végétôl a
70-es évek végéig rendkívül szigorú tervezé-
si rend és agyonszabályozott rovattétel-fel-
használási és maradványkezelési szabályozás
között kellett a színházaknak dolgozniuk.2

A nyolcvanas évek elejétôl a 90-es évek
elejéig fokozatosan csökkent a gazdálkodás
szabályozottsága. Ennek eredményeképpen
nôtt a színházak gazdálkodási szabadsága,
amelyre szüksége is volt az intézményeknek,
hisz a közösségi támogatás reálértékének fo-
kozatos csökkenése miatt saját bevételeik nö-
velésére kényszerültek. Lényegében meg-
szûnt a korábbi évtizedekre oly jellemzô
agyonszabályozottság, a jogszabályok egyik

fô törekvése az intézményi önállóság növelé-
se volt. Megszûnt a jegyárak szabályozása, a
rovattételek közötti átjárás szinte teljesen
szabaddá vált. Ugyanakkor a maradványér-
dekeltség továbbra is korlátozta a gazdálko-
dás hatékonyságát, hisz az esetleges nyere-
ség (pénzmaradvány, késôbb elôirányzat-
maradvány) felhasználásának bizonytalansá-
ga az adott évi felélésre kényszerítette a szín-
házak vezetését. 
A költségvetési intézményi szabályozás a

90-es évek elejétôl napjainkig jelentôs és
gyakran nem egyértelmû változásokon ment
át. Egyrészt szigorodtak a rovattétel, késôbb
elôirányzat-felhasználás szabályai, másrészt,
a hatalom (ha rövid idôre is) megpróbálta az
üzleti szellemet is érvényesíteni, harmadrészt
pedig több kérdésben a tulajdonos állam, il-
letve a tulajdonos önkormányzatok döntésé-
re bízta, hogy a költségvetési intézményi
alapkorlátokat betartva milyen mértékben
biztosítja a gazdálkodás szabadságát. (Tör-
tént kísérlet a többévi költségvetés biztosítá-
sára is.) 

1. Az intézményi tervezés struktúrája
és metodikája 
Akármilyen lazának és zavarosnak tûnik egy
színház a „civilek” számára, biztos, hogy a
színház mint üzem és munkafolyamat a leg-
jobban megtervezett szervezetek és tevé-
kenységek közé tartozik. Gondoljunk csak ar-
ra, milyen tizedmásodperces pontossággal
kell megszólalni egy végszó után, meggyul-
ladni egy lámpának, vagy megszólalni egy
csengônek. Egy színházi elôadáshoz és elô -
adásban több tucat, de akár több száz em-
ber munkáját kell tökéletesen összehangolni
ahhoz, hogy a nézô a legnagyobb hôfokon
élvezhesse az elôadást. 
A költségvetési tervezés egy olyan jogsza-

bályokon alapuló tervezési metodika, amely

kiemelt és részelôirányzatok szerinti bontás-
ban határozza meg a színház költségvetését.
A szabályszerû költségvetésbôl csak különféle
transzformációk végrehajtása után derül ki,
hogy a gazdálkodás szempontjából fontos ki-
adások és bevételek milyen költségcentrumo-
kat terhelnek. Vagyis az, hogy a kormányren-
delet által elôírt gazdaságosság, hatékonyság
és eredményesség megvalósul-e a házfenn-
tartásban és a produkciókban (szakmai tevé-
kenységben), csakis külön csoportosítás és
számítások után derülhet ki. A tervezés köte-
lezô bázisjellege csak bizonyos, elôre megha-
tározott esetekben engedélyezi a múlt elô -
irányzataitól való eltérést (lásd a 217/1998
(XII. 30.) Korm. rendelet 26. §-át).3

2. Tervmódosítás, elôirányzat-módo-
sítás 
A színház, éppen amiatt, mert tevékenysége
döntô részét emberek és élôben folytatják,
egy rendkívül érzékeny, ideges, gyakran hisz-
tis egyének, csoportok egysége. A színházi
évad, de ugyanúgy az elôadások létrejötte
folyamán gyakran elôfordul, hogy az alkotó-
folyamat az elôre elképzelttôl más irányt
vesz. Ennek következtében az elôre megter-
vezett kiadások helyett más elôirányzatok
terhelésére kerül sor. A színház élô, organikus
egység, amely – az alkotómunka színvonalá-
tól és érettségétôl függôen – gyakran nem
elképzeléseink szerint alakul. 
A tervezés metodikájához hasonlóan szi-

gorú a terv, vagyis az elôirányzatok módosí-
tásának a folyamata is. A 45. § (4) engedé-
lyezi a kiemelt elôirányzaton belüli részelô-
irányzatok közötti átcsoportosítást, ugyanak-
kor az 53. § (4) szerint a költségvetési intéz-
mény „az önkormányzat éves költségvetési
rendeletében (költségvetési határozatában)
foglaltak szerint (…) módosíthatja egyes kie-
melt, ezen belül részelôirányzatait.” Vagyis
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az önkormányzat részben vagy egészben
korlátozhatja mind a kiemelt, mind a részelô-
irányzatok módosítását.

3. A bevételi többletek felhasználása
A közösségi támogatás reálértékének csökke-
nése miatt a színházak egyre jobban rákény-
szerülnek arra, hogy saját bevételeiket növel-
jék. A jegybevételt növelhetjük az elôadás -
szám, a kihasználtság (egy elôadás nézôszá-
ma) és a jegyár növelésével. A három ténye-
zô közül csupán az elsô kettônek vannak ter-
mészetes korlátai, a jegyárnak pedig a fizetô-
képes kereslet, amely 2006 szeptembere óta
már valódi keresletként kezd mûködni. Éppen
ezért az egyéb bevételek növelése egyre fon-
tosabb tényezôje lesz a színház forrásainak. 
Az elôbbiekhez hasonló a jogi helyzet a

többletbevételek felhasználása tekintetében
is. Az államháztartásról szól 1992. évi XXXVI-
II. törvény (továbbiakban Áht.) 93. § (4) le-
hetôvé teszi az önkormányzat számára, hogy
rendeletben szabályozza a „többletbevételek
intézményi hatáskörében felhasználható kö-
rét és mértékét”. Vagyis az önkormányzat
dönthet arról, hogy a színház által megkere-
sett többletbevétel hogyan és milyen mér-
tékben használható fel kiadási elôirányzatok
módosítására. 

4. Vezetôi és alkalmazotti érdekeltség 
Az egyre nehezebbé váló gazdasági és jogi
körülmények között a színházvezetôk és al-
kalmazottak egyre nagyobb erôfeszítéssel te-
vékenykednek színházaik fennmaradása ér-
dekében. Sem a vezetôi, sem az alkalmazot-
ti színházi illetmények nincsenek arányban
ezzel a nagyfokú erôfeszítéssel. Gondoljunk
arra, hogy a színházi átlagbérek minden év-
ben alatta maradnak mind a versenypiaci,
mind a közalkalmazotti átlagbéreknek.
A színházigazgatók több száz milliárdos va-
gyon mûködtetéséért és több tízmilliárd kö-
zösségi támogatás elköltéséért felelnek, így a
versenypiaci nagyságrendnek (arányoknak)
megfelelô érdekeltségük komoly ösztönzô le-
het ebben a hatalmas munkában.
Az elôzô pontokban leírt elôirányzat-mó-

dosítási, bevételi többlet és elôirányzat-ma-
radvány felhasználási lehetôségek egyér-
telmûen bizonyítják, hogy a jogi szabályozás
nem tartalmaz olyan érdekeltségi motívumo-
kat, amelyek ösztönöznék a színházak veze-
tôit a jogszabály (9. § (8) bekezdés) által
egyébként megkövetelt gazdaságosságot,
hatékonyságot és eredményességet. Az
anyagi érdekeltség keretébe tartozó jutalom
nagyságát a Korm. rendelet 58. § (5) és 59.
§ (2) bekezdés) a rendszeres személyi jutta-
tás 8+10%-ban maximálja. 

5. Finanszírozási biztonság
A közösségi támogatással mûködô költség-
vetési színház feladatát csak abban az eset-
ben tudja a jogszabály által is elôírt gazdasá-
gossággal, hatékonysággal és eredményes-
séggel végezni, ha bemutató- és mûsortervét
több évadra elôre elkészíti. Ehhez a saját és a
többi színház elhatározásán kívül az szüksé-
ges, hogy a színházak pénzügyi biztonság-
ban érezzék magukat, vagyis tudják, hogy a
következô 3-5 évben mennyi közösségi tá-
mogatással számolhatnak.
A költségvetési intézmény finanszírozási

biztonsága annyi idôre vonatkozik, amennyi
idôre meghatározza az önkormányzat a kö-
zösségi támogatását. Ez jelenleg egy költség-
vetési év, amely egy naptári évet jelent.
A színházi évad és a naptári év közötti kü-
lönbségekbôl következôen a színházi veze-
tésnek úgy kell a következô évad II. felére,
vagyis a következô költségvetési év I. felére
kötelezettséget vállalnia, hogy nem tudja a
következô költségvetési évre várható közös-
ségi támogatás nagyságát. Az Áht. 12A (2)
bekezdése szerint „Az államháztartás alrend-
szereiben tárgyéven túli fizetési kötelezettség
(…) csak olyan mértékben vállalható, amely
a kötelezettségvállalás idôpontjában ismert
feltételek mellett az esedékesség idôpontjá-
ban, a rendeltetésszerû mûködés veszélyez-
tetése nélkül finanszírozható.”

6. Külsô források bevonása
A nyilvánvaló pénzügyi érdekeltségen túl a
színháznak ugyanúgy, mint a piac többi sze-
replôjének egyre fontosabbá válik, hogy az
alaptevékenységen kívül más viszonyokban
is kommunikáljon társadalmi és gazdasági
partnereivel. Ennek egyik formája adomá-
nyok elfogadása és adása. (Az adomány nem
tévesztendô össze a szponzorációval, amely
mindig valamilyen ellentételezést igényel.)
A jogszabályok szigorúan rögzítik, hogy a

költségvetési intézmények bevételei milyen
formából származhatnak. A Korm. rendelet
8. § (3) bekezdése a saját bevételek között
felsorolja a belföldi adomány, illetve a külföl-
di segély, adomány fogalmát. Ugyanakkor az
adományok elérése érdekében az adomá-
nyozókat sem ez, sem más jogszabály nem
létesíti elônyben. Kivételt képez ez alól az évi
adóbevallás során az adózok rendelkezésére
álló 1%.4

7. Munkaerô-foglalkoztatás 
A színház lényege a színész. A színház humán -
erôforrás-igénye messze meghaladja szinte
minden költségvetési ágazat emberierôfor-
rás-igényét. A színházban a legmagasabb az
élômunka/holtmunka aránya, ezért is jósol-

hatunk még hosszú idôt a színház létezésé-
nek. Minden technika elavul egyszer, ám az
élô emberi hang, test és mozgás örökké iz-
galmas marad és lesz a másik ember számá-
ra. Éppen ezért különös jelentôségû a színhá-
zak számára a színészek és a kisegítô sze-
mélyzet alkalmazása. 
A jelenlegi jogszabályok alapján költségve-

tési színházban alkalmazott csak közalkalma-
zotti jogviszonyban lehet. Természetesen
vendégmûvészként vagy megbízottként a
legtöbb színházi munkakör betölthetô, ám
rendkívül vigyázni kell arra, nehogy hibát ta-
láljon a munkaügyi felügyelet. Komolyan esik
latba, hogy az esetleges központi bérfejlesz-
tésbôl is csak a közalkalmazottak részesed-
nek. A közalkalmazottak jogállásával foglal-
kozó törvény számos olyan jogértelmezésre
ad lehetôséget, amelyek nincsenek harmóni-
ában a színházi munkafolyamat különössé-
geivel. 

8. Eredményérdekeltség
A jogszabály szerint az eredményesség: „egy
adott tevékenység céljai megvalósításának
mértéke, a tevékenység szándékolt és tényle-
ges hatása közötti kapcsolat”. Egy színház
esetében ez a tervezett bemutatók és elôadá-
sok megtartását, a tervezett nézôszám eléré-
sét és a költségvetés megvalósítását jelenti. 
A jogszabály rögzíti, hogy a korábban em-

lített 8+10%-os „mértéken felül csak teljesít-
ményhez kötötten fizethetô jutalom”. A jog-
szabály nem értelmezi a „teljesítmény” szót,
ám a szó másodtöve a „teljes”, vagyis intéz-
ményre lefordítva a megvalósult terv. A szö-
vegkörnyezetbôl azonban azt is feltételez-
hetjük, hogy a jogszabályalkotó a teljesítmé-
nyen többletbevétel-elérést, illetve kiadás-
csökkentést is értett, vagyis a jutalom kifize-
tésére a fedezet rendelkezésre áll. Ugyanak-
kor a gyakorlatban jól tudjuk, hogy a fôváro-
si önkormányzattól eltérôen sem a kerületi,
sem a vidéki önkormányzatok nem állapíta-
nak meg a színházigazgatóknak éves prémi-
umfeladatokat. (A fôvárosi önkormányzat ál-
tal fizetett éves prémium nagysága az éves
alapfizetés 80–120%-a.)

A nonprofit gazdasági társaság
A nonprofit szervezetek a 90-es évek köze-
pén kezdtek elterjedni a magyar színházi vi-
lágban. Mind a közösségi színházak, mind a
magánszínházak között egyre többen szeret-
ték volna tevékenységüket rugalmasabb, ha-
tékonyabb, gazdaságosabb, így eredménye-
sebb formában megvalósítani.5 Törekvésük
találkozott a felügyeletet ellátó minisztérium
és a jogalkotók szándékával, így jó tíz évvel
ezelôtt megkezdôdött a közhasznú társasá-
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gok (kht.-k) színházi „hasznosítása”. A fôvá-
rosban az elmúlt tíz évben – lényegében a
színházak vezetésével egyetértésben – sorra
alakultak át a színházak közhasznú társaság-
gá. Ennek eredményeképpen ma a fôvárosi
színházak több mint fele már nem költségve-
tési intézményként, hanem közhasznú társ-
ságként mûködik. 
A közhasznú társaságot mint formát a köz-

gazdászok és jogászok egyszerûen a korlátolt
felelôsségû társaság nonprofit formájaként
jellemzik. Különösen igaz lett ez a jellemzés
napjainkban, amikor a közhasznú társasá-
goknak már csak néhány hónapjuk van „vis-
sza”, miután a jogszabály már csak 2009. jú-
nius 30-ig teszi lehetôvé mûködésüket. Ed-
dig az idôpontig vagy megszûnnek, vagy át-
alakulnak valamilyen nonprofit társasági for-
mává (valószínû, a korlátolt felelôsségû társa-
ságok lesznek többségben). A kht. formában
mûködô színházak vezetôi úgy látják, hogy
az átalakulás lényegi változásokat nem fog
hozni gyakorlati életükben.  
A közhasznú társasági formában mûködô

színházak vezetôi kifejezetten elégedettek a
mûködési forma biztosította elônyökkel. Ha
választhatnának, továbbra is e mellé tennék
le voksukat.6 Ahhoz, hogy megértsük dönté-
sük mozgatórugóit, a továbbiakban áttekint-
jük a nonprofit gt. (továbbiakban npgt.)
mûködése legfontosabb jogi-gazdasági jel-
lemzôit. Ahol a szövegben törvényt vagy
jogszabályt említünk, ott az 1997. évi CLVI.
törvényt értjük a közhasznú szervezetekrôl.

1. Tervezés
A npgt.-nek évi tevékenysége megtervezésé-
hez üzleti tervet kell készíteni. Az üzleti terv
idôtartama Magyarországon a naptári év,
amelyet a tulajdonos a közszolgáltatási (köz-
hasznú) szerzôdés idôtartamának megfelelô-
en változtathat. (Amennyiben a közhasznú
szerzôdésben a közösségi támogatás például
3 évre van meghatározva, úgy célszerû az üz-
leti tervet is 3 évre elkészíteni, majd évente fe-
lülvizsgálni, és szükség esetén módosítani.) 
Az üzleti terv tartalmát jogszabály nem ír-

ja elô, ám a tulajdonosok, szakkönyvek és hi-
telintézetek gyakran szigorúan meghatároz-
zák a tervek kötelezô tartalmát. A színházi
üzleti terv leggyakrabban elôforduló fejezetei
a következôk: vezetôi összefoglaló, bemuta-
tó-mûsorterv (általában nem naprakészen,
hanem az új és repertoáron lévô produkciók
várható elôadásszámával), pénzügyi terv
(gyakran likviditási tervvel együtt), marke-
tingterv. A pénzügyi terv bontása általában a
következô: házfenntartás (rezsi) dologi és
személyi kiadásai költségtípusonként, szak-
mai kiadások (premierig felmerülô kiadások,

eseti kiadások), marketingkiadásai, vezetés
kiadásai, támogatás, saját bevételek. 

2. A tervmódosítás egyszerûsége
és gyakorlati hasznossága
Általában a színházak maguk dönthetnek az
üzleti terv módosításáról, legyen szó belsô
átcsoportosításról, vagy a kiadási és bevételi
fôösszeg módosításáról. A tulajdonost csak
abban az esetben kell tájékoztatni, ha a szak-
mai tevékenység mérôszámainak (bemutató-
szám, elôadásszám, nézôszám) teljesítése ve-
szélybe kerül. A tulajdonos meghatározhatja
a kht. ügyvezetôjének kötelezettségvállalási
jogkörének felsô határát is, amelynek bizo-
nyos nagyságú túllépését gyakran a felügye-
lôbizottság vagy a taggyûlés egyetértéséhez
köt. (Ezek általában a kiadási fôösszeg
5–10%-a közötti összegek.)

3. Az érdekeltségi rendszerek
mûködtetésének könnyûsége és
egyértelmûsége
Mivel az üzleti tervben a kiadásokat és bevé-
telek pontosan elkülönítettük és meghatá-
roztuk, már nem nehéz a vezetôkre vonatko-
zó konkrét és reményeink szerint hatékony
érdekeltségi rendszer kidolgozása és alkalma-
zása sem. Az érdekeltség egy részét érdemes
a teljesítéshez kötni, vagyis akkor kerül kifize-
tésre, ha megtörténik valaminek a teljessé té-
tele, vagyis teljesítése. Ilyen területek a jegy-
és bérletértékesítés, a szabad kapacitások ki-
használása, szponzorbevételek, a bemutató-
és mûsorterv teljesítése, a színház technikai
mûködôképességének biztosítása, és így to-
vább. Bizonyos területeken természetesen
érdemes a túlteljesítést is bevonni az érde-
keltségbe: a jegy- és bérletbevétel, szponzor-
bevételek. A kiadások megtakarítását nem ja-
vasoljuk érdekeltségbe vonni, helyette in-
kább a részletes és pontos tervezést érdemes
„megfizetni”. 
Az ügyvezetô (igazgató) prémiumfelada-

tát a tulajdonos határozza meg. A jutalom és
prémium nagyságát meghatározhatjuk elôre
konkrét összegben, és/vagy az éves fizetés-
hez vagy a többletbevételhez arányosítva.

4. Külsô források igénybevétele
A npgt. átmeneti likviditási problémájának
áthidalásához, mint gazdasági társaság a
kht.-hoz hasonlóan, hitelt is vehet fel. A tulaj-
donos általában a hitel nagyságának függvé-
nyében felügyelôbizottsági vagy taggyûlési
hozzájárulást szokott elôírni.
A npgt.-forma a költségvetési intézmény-

hez képest jóval elônyösebb feltételeket biz-
tosít a külsô adományozók érdekeltségébe.
Gondoljunk arra, hogy a kiemelten közhasz-

nú szervezeteknek (a színházi kht.-k ma ide
tartoznak) nyújtott támogatás 30%-a (legfel-
jebb 100 ezer forint) leírható az adóból (ma-
gánszemélyek estében), a vállalkozások ese-
tében a kedvezmény 150%, (legfeljebb az
adózás elôtti eredmény 20%-a). Tartós ado-
mány esetén a kedvezmények tovább nônek. 
Jogi különbséget nem találhatunk az intéz-

mény, illetve a npgt. szponzorációjának le-
hetôségeiben. A szponzorációban a támoga-
tó cége, termékei és/vagy szolgáltatásai
kommunikációjához megjelenési lehetôséget
kíván, és ennek értékelése lényegében nem
függ a színház mûködési formájától. Mérték -
adó szponzori vélemények azonban arról ta-
núskodnak, hogy a vállalkozások jobban sze-
retnek szponzorként olyan szervezetekhez
csatlakozni, amelyek szintén gazdasági társa-
ságként mûködnek, és így elszámolásaik
megfelelnek a vállalkozói standardoknak.
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Egy npgt. – függetlenül a közösségi támoga-
tás nagyságától – sokkal inkább piacsze -
rûbbnek, a regnáló hatalomtól függetle-
nebbnek tûnik egy költségvetési intézmény-
nél, így a profitorientált szervezet számára
„piacbarátabb” mûködési forma. 
Tovább növeli a támogatást, a hitelt vagy

befektetést adók bizalmát, hogy a npgt.-nek
mint közhasznú szervezetnek minden üzleti
évrôl közhasznúsági jelentést kell készíteni,
amelyet saját honlapján közzé kell tenni.
(Természetesen a közhasznúsági szerzôdés is
nyilvános, hisz abba a cégbíróságon bárki
betekinthet.)

5. Munkaerô-foglalkoztatottság
A npgt. a gazdasági társaságokhoz hasonló-
an a munka törvénykönyve alapján alkalmaz-
za dolgozóit. Az Mtk.-ben rögzített jogi esz-
közök és paraméterek sokkal inkább kedvez-
nek a lazább és mûködésében – természeté-
bôl következôen – gyakran hektikus színházi
világnak, mint a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló törvény. A npgt. esetében termé-
szetesen nincs a tulajdonos fenntartó által
kötelezôen elôírt átlaglétszám, vagyis a npgt.
menedzsmentje maga dönti el, hogy milyen
foglalkoztatási formák a leghatékonyabbak
és leggazdaságosabbak a közhasznúsági
szerzôdésben foglaltak teljesítése érdekében.

6. Eredményérdekeltség
A jogszabályok rögzítik, hogy a közhasznú
szervezetek tulajdonosai nem vehetik ki osz-
talékként esetleges év végi nyereségüket, ha-
nem kötelesek azt a tárgyévet követôen alap-
tevékenységükre visszafordítani, vagyis fel-
használni. Az npgt. tulajdonosainak – külön-
bözve a költségvetési intézmények tulajdono-
saitól, fenntartói jogkörétôl – nincs mérlege-
lési lehetôségük a nyerség felhasználására vo-
natkozóan. Az npgt. gazdálkodásában (me-
nedzsmentjének munkájában) ez egy rendkí-
vül magas szintû biztonságot jelent. Az npgt.,
a költségvetési intézményhez hasonlóan, ter-
mészetesen nem adózik cél szerinti tevékeny-
sége esetleges nyeresége után sem.

7. Finanszírozási biztonság
Az npgt. közhasznú tevékenységének ellátá-
sára az önkormányzattal és/vagy az állammal
közhasznú szerzôdést köt. A szerzôdés idô-
tartalmát a törvény nem határozza meg.
A színházak gyakorlatában általában 3-5 éves
közhasznúsági szerzôdéseket kötnek a felek
egymással, amelyben rögzítik a támogatás
mértékét és esetleges évenkénti változását.
A finanszírozási biztonságot erôsen növeli,
hogy az npgt. – esetleges likviditási problé-
máinak megoldásához – jogosult hitel felvé-

telére, amelyet megfelelô partnerkapcsola-
tok esetén kiegészíthet a szállítói hitelek üz-
letszerûen és tervezetten igénybe vehetô le-
hetôsége is.

Az érdekek hatása
Befejezésül és összefoglalásul tekintsük át,
milyen hatással vannak az egyes gazdálkodá-
si formák a színház egyes érintettjeinek mun-
kájára. Belsô érintettek: a színház vezetése és
alkalmazottjai, külsô érintettek a tulajdonos,
a szállítók, a szponzorok, és nem utolsósor-
ban a vevôk.

1. A színház vezetése: a npgt. a költség-
vetési szabályozásnál jóval egyszerûbb és a
mûvészek számára is könnyen átlátható jogi-
gazdasági körülményei között a színház veze-
tésének elsôsorban nem a jogszabályok be-
tartására, illetve kikerülésére kell összpontosí-
tania, hanem vezetési képességeiket, energiá-
jukat az alapfeladat minél magasabb szintû és
egyben hatékonyabb elvégzésére összponto-
síthatják. A jogi-gazdasági elônyök mellett a
premizálási lehetôségek tovább növelhetik a
vezetés célorientáltságának erôsségét. 

2. A színház alkalmazottai: a költségveté-
si intézményekben elsôdlegesen alkalmazott
közalkalmazotti jogviszony ugyan hosszú tá-
von elônyös lehet az alkalmazottak számára,
ám rövid távon rendkívül megnehezíti a szín-
házi munkarendnek megfelelô foglalkozta-
tást. A valóságos és a jogi lehetôségek közöt-
ti ellentmondások és azok feloldhatatlansága
gyakran teszik frusztrálttá a színház alkalma-
zottait, amely más negatív körülményekkel
együtt jelentôsen ronthat a munkavégzés
minôségén és a munkahelyi komfort érzetén
egyaránt.  

3. A felügyeleti szerv: a felügyelôbizott-
ság tagjain keresztül személyes és igény sze-
rinti, folyamatos ellenôrzést valósíthat meg.
Az üzleti típusú tervezésen keresztül mélyeb-
ben és szakszerûbben képes belelátni a szín-
ház mûvészeti és gazdasági elképzeléseibe
egyaránt. A vezetés okos és célzott premizá-
lása révén a méltányoltnak tartott kulturális
irányok elérését is vállalhatja. 

4. A szállítók: a npgt. a reálszférában
megszokott gazdálkodási formájával jóval
nagyobb üzleti szolidaritást igényelhet és
kaphat piaci beszállítóitól. Szállítói marke-
tingje bevezetésével és rendszerszintû alkal-
mazásával olyan üzleti elônyöket érhet el,
amelyre önkormányzati költségvetési intéz-
ményként nem kapna meg partnereitôl. Ezek
elônyeit csak kismértékben rontja a költség-
vetési intézmény végsô fizetôképességének –
egyébként valós – mítosza.

5. A szponzorok: az állami, önkormányza-
ti háttér megszûnése, a pénzügyi átlátható-

ság növekedése, a npgt. üzleti viselkedése
olyan vonzerôt jelenthet a potenciális szpon-
zorok számára, amely a mainál jóval maga-
sabb pénzügyi és természetbeni támogatást
jelenthet a színház számára. Az npgt. szpon-
zorai számára továbbra is tudja azokat a tár-
sadalmi-politikai kapcsolatokat biztosítani,
amelyek – bizonyos szponzorok vélekedése
szerint – a közösségi piacok eléréshez nyújt-
hatnak kvalifikált lehetôségeket. 

6. A közönség: az elôbbiek együttes hatá-
sára – más egyéb paraméterek közremûkö-
désével együtt – jelentôs hatással lehet a
színház alaptevékenysége minôségére és
mennyiségére egyaránt. A gazdálkodás sza-
badsága, a vezetôk és alkalmazottak képessé-
gei és munkakedve, a pénzügyi lehetôségek
bôvülése megteremtheti a szakmai minôség
növekedésének lehetôségeit. A mûvészi
munka színvonalának emelkedése hosszú tá-
von mindenképpen növelni fogja a nézô tet-
szését, érdeklôdését és áldozatvállalását. Ez a
pozitív visszacsatolás tovább javíthatja a szín-
ház munkáját, amely az alaptevékenységen
kívül megmutatkozhat a kiegészítô tevékeny-
ségek mennyiségi és minôségi expanziójá-
ban egyaránt.
A fenti hat tényezô hatása alapján úgy

gondoljuk, hogy a színházi tevékenység kü-
lönösségeinek gyakorlatban való hasznosulá-
sához a nonprofit gazdasági társaság a költ-
ségvetési intézményi formánál jóval elônyö-
sebb lehetôségekkel rendelkezik, így az átala-
kulás a kulturális piac valamennyi szereplôje
számára szakmai és pénzügyi siker lehetôsé-
geit hordozza magában.  

Dr. Venczel Sándor
színházi közgazda

1 Természetesen létezett a helyi közösségi tulajdon is,
elsôsorban a tanácsi tulajdon formájában, ám ez lénye-
gében az állam meghosszabbított keze volt. Csak ritkán
és esetlegesen fordulhatott elô, hogy egy-egy erôtelje-
sebb helyi vezetô illetve vezetés saját akaratát merte
érvényesíteni. Késôbb majdnem mindegyikük esetében
kiderült, hogy a helyi erôk mögött az állampárt egy-
egy vezetôje állt.

2 Csak néhány példa az agyonszabályozottságra: jog-
szabályok rögzítették a szerzôknek fizetendô jogdíjakat,
a vendégmûvészeknek adható maximális tiszteletdíja-
kat és a színházjegyek átlagárát.

3 A továbbiakban, ahol nem említünk jogszabályszá-
mot vagy nevet, ott a 217-esre gondolunk.

4 A tanulmány írása közben fogadta el az Országgyûlés
az Elôadómûvészeti Törvényt, amelyben már az ado-
mányok adóalap-csökkentô tényezôként szerepelnek.

5 Lásd ezzel kapcsolatban a Bodrogi Gyula vezette
Vidám Színpad kísérleti gazdálkodását a 80-as évek ele-
jén, amelynek eredményeit a Fôvárosi Operettszínház is
hasznosíthatta néhány évig. 

6 Nem véletlen, hogy Jordán Tamás a részvénytársasá-
gi formában mûködô Nemzeti Színház volt fôigazgató-
ja nonprofit kft. formában valósítja meg Szombathely
állandó kôszínházát.
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Emlékeznek a régi szovjet filmre, amelyben
az izzadó muzsikok a pincében körbe-körbe
csoszogva tolták a forgószínpad hajtókarjait
– miközben fent a pezsgôzô bojárokat ci-
gánylányok szórakoztatták? – Nem tehetek
róla, nekem mindig ez a jelenet ugrik be va-
lahányszor egy új mûvelôdési ház forgószín-
padáról hallok. A szereposztás egyértelmû, a
pezsgôzô bojárokat ismerjük, a cigánylányo-
kat ma haknibrigádok játsszák, izzadó muzsi-
koknak pedig itt vagyunk mi mindannyian. 
Több mint egy évszázadon keresztül a pro-

fi prózai színpad szinonimája a forgószínpa-
dos beépítés volt. Érdekes módon az operahá-
zakra ez nem volt jellemzô. A hétköznapi rea-
lizmustól a zene által többnyire elemelkedô
mûfaj ezt nem kívánta még díszletezési stílu-
sában sem. Leegyszerûsítve: a polgári színház
prózai elôadása gyors színváltozást igényelt,
amelyet a forgószínpad tökéletesen kielégí-
tett, nem kellett egy valójában stílusidegen

elemmel – zenével – áthidalni az átállási idôt.
Az opera mûfaja a szükségbôl erényt ková-
csolt, gyönyörû nyitányok és összekötô zenék
születtek. Míg a prózai színház – hitelességre
törekedve – sült realizmusával a teljes színpad-
képet átfordította, az opera és a balett költôi

képeket hozott létre csak néhány elem meg-
változtatásával. Ott nem volt szükség a forgó-
ra, sokkal inkább a teljes színpadtérre (kórus,
balettkar), amit a forgó megfelezett vagy har-
madolt volna. Nem akarom azt az ostoba lát-
szatot kelteni, mintha sohasem hallottam vol-
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Gyakran a forgószínpadot tartják a színház fô jellegzetességének. A színház mûvészi munkájában mikor, mire lehet használni
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Dobforgó süllyedôkkel. Madách Színház 2000

➤

Gyûrûs forgótárcsa
a Madách Kamara
Színházban
(ma Örkény Színház),
1980



na a 19. és 20. század nagy színházújítóiról. Itt
csak a kor fô csapásáról az építtetô polgári ré-
teg tendenciáiról beszélek. „Legyen egy for-
gószínpad!” Megdöbbentô, hogy ez az irány-
zat éled újra a mai megrendelôk részérôl is
anélkül, hogy ennek minimális okát is láthat-
nánk. Ráadásul beépítenek annyi vasat, hogy
a színpadpadló alatti területet – az egyik leg-
értékesebb részt – az alsószínpadot – többé
semmire ne lehessen használni. Ma, a mûfajok
házasságával, például a musicalben újra divat-
ba jött a forgó használata, de már sokkal
komplexebb igényekkel. Erre a késôbbiekben
még visszatérek. 
Tehát legyen-e forgó vagy nem? 
Alapkérdésnek tartom a beruházási prog-

ramban annak meghatározását, hogy csak
színpadot, vagy színházat akarunk-e építeni.
Az utóbbi számomra azt jelenti, hogy létezik
egy mûvészi team, egy alkotó csapat, amely
eddig albérletben, vagy alkalmatlan körül-
mények között, de már bizonyított, és most
lehetôsége nyílik, hogy meghatározza elkép-
zeléseit egy épületrôl. Szakértôk elôtt meg-
védett koncepciójuk alapján jön létre az
adott lehetôségek szerinti beruházási prog-
ram, a színház. Még így is elôfordulhat, hogy
az építkezés során a beruházó és a leendô
mûködtetô (használó) egyet nem értése fo-
lyamán, vagy egyéb okok miatt a terv – eset-
leg maga a leendô használó is – megváltozik,
és így a program sérül, vagy értelmét veszti.
(lásd Operettszínház, MÛPA Fesztiválszínház,
a debreceni új Kölcsey Mûvelôdési Központ,
hogy tovább ne menjek…)
A hatvanas évektôl kezdtem a színpad-

technika, a világítás és a szcenika, a díszlet-
tervezés világával közelebbi kapcsolatba ke-
rülni. Rendszeresen látogattam a Prágai
Quadriennálét. A nagyszerû angol, amerikai
és orosz tervezôk között is számomra legér-
dekesebb volt a fiatal cseh Jozef Svoboda új
színházteret álmodó fantáziája. Azt a tabut
támadta meg, amelyet épeszû tervezô eddig
soha nem kérdôjelezett meg – a színpadpad-
ló síkját. Kiállította egy díszlete makettjét,
amely egy hatalmas nyitott gömbszerkezet

volt. A gömbnek csak felsô fele emelkedett ki
a képzeletbeli padlósíkból, de a teljes göm-
böt láttuk – színpadpadló sehol! Én innen
számítom a huszadik századi szcenika forra-
dalmát. Ez az ötlet széles kaput nyitott a szín-
padgépészet új irányai felé a felkészült és ih-
letett szcenikusok és mérnökök együttmûkö-
désében. 

Mintegy ötvenéves Madách színházi mû -
ködésem alatt lehetôségem volt mindkét
épü letünk rekonstrukciójában részt venni.
A nyolcvanas években a Madách Kamara
(ma Örkény Színház) színpadtechnikai felújí-
tása elképesztô állapotokat kellett, hogy meg -
szüntessen. Az intézmény nem önálló épület,
hanem egy többemeletes lakóház különbözô
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Dönthetô gyûrûsforgó.
Miskolci Nemzeti Színház
1991

Hátsószínpadi
kocsiba épített
gyûrûs forgó.

Nemzeti Színház,
Bp. 2001



szintjeire van beszuszakolva. A színpad,
amely közvetlenül az elôcsarnok felett he-
lyezkedik el, semmifajta gépészettel nem
rendelkezett, hacsak nem számítjuk díszlet-
tartóknak azokat a spárgákkal felhúzható lé-
ceket, melyek rögzítése az oldalfalba gipszelt
kampókhoz történt (se fék, se ellensúly). He-
lyettük az adott belmagassághoz rácsszerke-
zet készült, ennek raszterére ponthúzókat te-
lepítettünk. Programozhatóságára akkor
még nem is gondolhattunk. Elsôként az or-
szágban gyûrûs forgót építettünk be – mini-
malizált szerkezeti magassággal –, más alsó-
gépészetre a helyi adottságok miatt nem volt
lehetôség, de így legalább egy többcélú be-
rendezés született. A díszlettervezôk azóta is
sok érdekes és változatos képet hoznak létre
ezzel a különleges szerkezettel.
1999-ben kerülhetett sor a körúti épület

bôvítéses felújítására. Itt az üzemelés teljes
láncolatát sikerült korszerûsíteni. Fô törekvé-
sünk a színpadon nem elsôsorban egy gépé-
szeti rekonstrukció volt, hanem olyan befoga-
dó terek létrehozása, amelyek hosszú ideig
szolgálhatják a jövô tervezôit, rendezôit. A su-
garas szerkezetû, központi csapos 10 m átmé-
rôjû forgótárcsa helyett egy 13 méteres dob-
forgót terveztünk középen 6x6-os területen
három részre osztott süllyedôvel, ezek felülete
is tovább bontható. A 6x6-os területre helye-
zett majd négy méter magas díszlet a jócskán
megnagyobbított alsószínpadra érkezve a for-
gó mögötti részre tolható, így a süllyedôk és a
forgó egy elôadáson belül több célra is hasz-
nálható. A forgó és a teljes színpad területe
derékszögû szerkezetekbôl áll, így szinte bár-
hol bontható, átjárható vagy süllyeszthetô.
Egyedi megoldás a forgóban két olyan gép-
ileg nyitható felület, ahol a fedlapok a szín-
padpadló alá csúsznak. Így a süllyedô elindítá-
sa után a keletkezett nyílás azonnal zárható is.

Tervezôi feladataim során sok különleges
gépészeti megoldással találkoztam. Az egyik
legérdekesebb példa talán a miskolci forgó-
színpad. Ez a befogadó kazettával együtt lej-
tôsre is állítható. Sajnos ottani munkáim ed-
dig még nem igényelték ezt a lehetôséget.
Operaház, Gyôr, Nemzeti Színház: a há-

rom nagy intézmény technikája abban ha-
sonlít egymáshoz, hogy a forgó nem elsôdle-
ges szcenikai eszköz. A hátsószínpadon par-
kol egy kocsiba építve. Egy vagy több pozíci-
óba gördülhet elôre, esetenként út közben is
foroghat. A fôszerep itt a süllyedô utcáké, il-
letve a programozható süllyedô rendszeré.
Igen szellemes megoldás a MÛPA Feszti-

válszínházának gépészete. A fôszínpadba
épített három szakaszból álló 9x9 m-es süly-
lyedô a hátsó színpad alá rejtett 9 m átmé-
rôjû fiókforgót is képes fogadni. A megoldás
igen helytakarékos, a szükség hozta létre, ne-
vezetesen az építkezés közben tulajdonosvál-
tás – így funkcióváltás is – történt.
Az egyik legérdekesebb mutatvány az Ope-

rettszínház gyûrûs-dob szerkezete. A belsô
kb. 6 m átmérôjû forgó, függetlenül a külsô
11 méteres gyûrû mozgásától forgás közben
emelhetô vagy süllyeszthetô is. A külsô gyûrû
egy 3x1-es tehersüllyesztôt is forgat magával.
Nem mondom, hogy egyszerû feladat volt a
Rómeó és Júlia tervezése, csúcsra járatva a gé-
pészet valamennyi lehetôségét olyan felépít-
ményekkel, hogy a szintek minden pozíció-
ban érvényes találkozást hozzanak létre.
Talán az eddigi példákból is kitûnik, hogy

nem vagyok forgószínpadellenes, de csak olyan
esetekben tartom szükségesnek, ha ezt a
mûvészi munka – néha akár befogadó szinten
is – igényli, és olyan legyen a szerkezeti kiala-
kítás, amely nem szûkíti, hanem gazdagítja a
késôbbi tervezôi-rendezôi lehetôségeket.

Götz Béla
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A karácsonyi ünnepek elôtt fogadta el a par-
lament az elôadó-mûvészeti szervezetek tá-
mogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabá-
lyairól szóló 2008. évi XCIX. számú törvényt.
Itt van, megvan, amire régóta várt a szak-

ma. A kérdés csak az, hogy mit is jelent ez
nekünk.
A törvény a parlamenti eljárás során jelen-

tôsen, lényegi kérdésekben nem változott.
Elsô fejezete a célját, hatályát és alapelveit
rögzíti. Második fejezete a törvénnyel kap-
csolatos jogköröket írja le. Ezen belül a mi-
niszter és a megalapításra kerülô Elô -
adómûvészeti Tanács (EMT) és az elôadó-
mûvészeti államigazgatási szerv hatás- és fel-
adatkörét határozza meg. Ez utóbbi nem egy
új hivatal, hanem a Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatalon belül a Filmirodához hasonlóan
létrehozott szervezeti egység, amely végzi
többek között az elôadó-mûvészeti szerveze-
tek – a törvény harmadik fejezete szerinti –
regisztrációját, az EMT mûködtetésével kap-
csolatos adminisztrációs feladatokat. A ne-
gyedik fejezete az elôadó-mûvészet támoga-
tási rendszerét, az ötödik a sajátos munka-
végzési szabályait rögzíti. A záró fejezet az ér-
telmezô rendelkezéseket, a hatálybalépte-
tést, az átmeneti rendelkezéseket, a felhatal-
mazásokat és az egyéb törvények módosítá-
sait tartalmazza.
Már a törvény elôkészítése során is, de a

parlamenti vitában s azzal párhuzamosan is
több fórumon többek támadták a törvény-
tervezetet.
A törvénytervezet egyik legtámadottabb

része a támogatási rendszerrôl szóló fejezet
volt. Az elhangzott vádak szerint nem egyér-
telmû a támogatás mértéke, sok színház ke-
rülhet rosszabb helyzetbe, mint amilyenben
jelenleg van.
A jelenlegi támogatási rendszer – kisebb-

nagyobb korrekciókkal – 1996 óta van ha-
tályban. Az indulásakor tényszámokra alapít-
va az egyes színházak tényleges épü-
letmûködtetési költségeit finanszírozta meg
az állam, illetve az önkormányzati támogatás
arányában adott úgynevezett mûvészeti tá-
mogatást. Sajnos a rendszer a tízegynéhány
év alatt annyira eltorzult, hogy az épü-
letmûködtetési támogatás már köszönô vi-
szonyban sem volt a tényleges költségekkel,
az önkormányzati támogatás arányában osz -

tott mûvészeti támogatás mértéke pedig
olyan alacsony volt, hogy elveszítette ösztön-
zô szerepét, s ezért az utolsó két évben már
beolvasztották az alaptámogatásba.
Új támogatási rendszert bevezetni csak ak-

kor szabad, ha jelentôs többletforrás kerül be
a rendszerbe, mert csak így kerülhetô el,
hogy az újraosztás során egyesek ne sérülje-
nek nagyon.
Most jelentôs többletforrás kerül a rend-

szerbe, ezért vezethetô be az új rendszer. Az
új rendszer kiszámítható, és garanciát jelent
arra, hogy amennyiben a színház növeli fize-
tô nézôinek számát, illetve a fenntartó növe-
li a színháznak nyújtott támogatást, akkor
arányosan növekedni fog a központi támo-
gatás is. A kérdés csak az, hogy ennek ellené-
re lesznek-e az új elosztási rendszernek kár-
vallottjai, s ha igen, kik azok, s mi a megol-
dás?
Az interneten is elérhetô statisztikai adatok

alapján készített számításokból megállapít-
ható, hogy azon színházak esetében, ame-
lyek önkormányzati támogatása méltánytala-
nul alacsony, várhatóan a központi támoga-
tás csökkenése tragikus szintû lesz. Nem vár-
ható el az államtól, hogy olyan elôadó-
mûvészeti szervezetet támogasson, amelyet
saját tulajdonosa sem támogat méltó szin-
ten. Ezen a helyzeten csak és kizárólag a
fenntartói magatartás változása segíthet. Az
új rendszernek ez az egyik legfontosabb
alapelve.
Kisebb mértékû, de azért nominálisan je-

lentôs csökkenésre számíthat az a színház,
amely a jelenlegi rendszerben aránytalanul
magas támogatást kap amiatt, hogy a mûvé-
szeti támogatás megszûnését megelôzô év-
ben az egyszeri, magas önkormányzati tá-
mogatásnövekedéséért az állami támogatása
is jelentôsen növekedett, s az a következô
években is ezen az indokolatlanul magas
szinten állt be. 
Néhány színháznál elôfordulhat, hogy az

elôadásszám s ebbôl következôen a fizetô
nézôk alacsony volta miatt a központi támo-
gatás szintje stagnálni vagy minimális szinten
csökkenni fog. 
Ezeket a csökkenéseket bôségesen ellensú-

lyozhatják a színházak. A társasági adóról és
osztalékadóról szóló törvény módosítása ré-
vén a támogatók körét a gazdasági élet sze-

replôivel bôvíthetik, mert a törvény a társasá-
gi adókedvezmény bevezetésével elômozdít-
ja a szponzorációt. Ez a lehetôség azonban
csak akkor nyílik meg, ha a törvény 48. sza-
kaszában szabályozott kedvezményt az Euró-
pai Bizottság is jóváhagyja. 
Másik jelentôs támadási célpontja volt a

tervezetnek a munkajogi kérdésekkel foglal-
kozó rész.
A munkáltatók számára többletterhet je-

lentô elôírások fedezetét a többletforrások (a
magasabb központi támogatás és a társasági
adókedvezmény révén megjelenô szponzo-
ráció) fedezheti.
Rendkívül indulatos vita folyt arról, hogy

az új szabályok szerint egyes mûvészeti mun-
kakörökben rendes felmondással megszün-
tetheti a munkaviszonyt (közalkalmazotti
jogviszonyt) a munkáltató, ha nem tudja
megfelelô mennyiségû feladattal ellátni a
mûvészt. Ez elsôsorban az új igazgatók dol-
gát könnyíti meg, mert nem kell olyan
mûvészeket foglalkoztatniuk, akik nem ille-
nek bele a mûvészi koncepciójukba. Akik ez-
zel a módosítással nem értettek egyet, azok
nem vették figyelembe, hogy a jelenlegi sza-
bályok szerint a határozott idejû szerzôdés
meg nem újítása esetén a mûvész úgy kerül
az utcára, hogy semminemû végkielégítést
sem kap. Az új szabályok pedig elôírják, hogy
mûvészeti munkakörben csak határozatlan
idejû szerzôdés köthetô, s felmondás esetén
emelt szintû végkielégítés jár.
Fontos eleme a törvénynek, hogy az ekhó-

val adózható foglalkoztatottak köre 2009.
március 1-tôl (a mûvészek, díszítôk, világosí-
tók stb. mellett) a színházi fodrász, kikészítô,
öltöztetô, jelmezkészítô, fejdíszkészítô és láb-
belikészítô szakmákkal bôvült.
A március elsején hatályba lépett törvény s

annak végrehajtási rendelete komoly felada-
tokat ró az elôadó-mûvészeti szervezetekre
és a fenntartóikra is. A regisztrációra való be-
jelentkezés határidejének elmulasztása miatt
eleshetnek a központi támogatástól.
Az elôadó-mûvészeti szervezeteknek újra

kell gondolniuk, hogy a törvény adta/elôírt
foglalkoztatási szabályoknak megfelelnek-e
belsô szabályzataik, munkaszerzôdéseik.
Amennyiben nem, akkor azokat haladéktala-
nul a törvény elôírásaihoz kell igazítaniuk. 

Wettstein Tibor

HAZAI HÍREK
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Ezért most nem mennék bele az OTSZ hatá-
lyos elôírásainak színházakra vonatkozó elem-
zésébe, viszont szeretném felhívni a figyelmet
a színházak mint közösségi létesítmények,
mint tömegbefogadásra szolgáló, mint mûvé-
szeti elôadásokra szolgáló, többszintes, olykor
középmagas épületek sajátos tûzvédelmi hely-
zetére. Ahol semmi nem az, mint aminek lát-
szik. Ahol a legfontosabb tûzszakaszhatárt
szándékosan kinyitjuk, hogy a nézô lássa a
színpadot, ahol helyismerettel nem rendelke-
zô, mozgásukban és cselekvôképességükben
korlátozott személyek vannak (lehetnek) jelen.
Ahol az egyik leggyakoribb tûzkeletkezési ok,
az elektromos áram szokatlanul nagy teljesít-
ménnyel van jelen, ahol az éghetô anyagú
színpadon – a szerep követelményeinek meg-
felelôen – dohányoznak, gyertyát, fáklyát, pi-
rotechnikát használnak, ahol… Folytathat-
nánk a felsorolást. Önök, Kedves Olvasók,
számtalan példával tudnák folytatni a felsoro-
lást. Speciális környezet, speciális szakma, spe-
ciális tûzvédelmet igényelne, de mintha a jog-
alkotók ezt nem vennék észre.
Cikksorozatunk elsô részében a világ leghí-

resebb színháztüzét szeretném ismertetni –
dr. Dévényi Imre írását és korabeli újságcikke-
ket felhasználva –, amely megváltoztatta az
akkori kor színházépítészeti és jogi-szabályozá-
si elveit. Egy kigyulladó színpad lángolása vilá-
gított rá a színházak másságára, azokra a spe-
ciális építészeti, használati szabályozatlanság-
ra, amely felé sodródunk. Talán nem késô, és
talán nem kell tragédiának bekövetkezni,
hogy észrevegyék a jogalkotók, amit a lassan
kiöregedô, de még a hatvanas–hetvenes évek
szigorú színházi szabályozásain szocializáló-

dott színházi szakemberek mondogatnak:
Csak nehogy Ring Színház legyen!
Lassan 130 esztendeje, hogy a Ring Theater

Bécsben leégett. A katasztrófa minden idôk
egyik legborzalmasabb eseménye volt, amely
annak idején az egész mûvelt világot megráz-
ta, és a szigorú színházi tûzvédelmi intézkedé-
sek, szabályozások is jórészt a szerencsétlen-
ség megtörténtétôl kezdôdik.
A színházat 1872-ben lovag Förster Emil re-

neszánsz stílusban, mûvészi érzékkel, de annál
kevesebb színházépítési szakértelemmel épí-
tette a Schottenringen. 1874. január 17-én
tartották benne az elsô elôadást. 1881. dec-
ember 8-án már el is pusztult, így még 8 évig
sem használták. 
A Schottenring és a Mária Terézia utca kö-

zött terült el az a mindössze 1762 négyzetmé-
teres terület, amelyre a terv szerint az 1700
személyes színházat kellett úgy felépíteni,
hogy ugyanabban az épületben még egy
vendéglô és egy kávéház is elhelyezést nyer-
jen. 
Förster a telek kicsiségén úgy segített, hogy

magasította az építkezést. Így lett a színház
négyemeletes. A próbatermet és a szabósá-
got, amit jelmez- és kelléktárnak használtak,
így is csak a felsô emeleten tudta elhelyezni.
A nézôteret a félemelet magasságáig emel-

tette fel, ami által alatta pénztár és a ruhatár
részére nyert területet. A párizsi minta alapján
Förster úgy tervezte, hogy az elôcsarnokba ve-
zessen minden kijárat és lépcsô. Ezt a tervét
azonban a fûtési és szellôztetési berendezések
miatt nem tudta megvalósítani. Ezért a kijára-
tokat három utca felé osztotta szét. Az „udva-
ri” páholy és a földszint kijárata a Ring utca

felôl, az erkély közönségének és a színpadnak
a kijárata a Hess utca felôl volt.
Hogy az 1700 férôhelyet biztosítani tudja,

felépíttette a negyedik emeletet is. Így érte el,
hogy a földszinten és a földszinti páholyokban
450, az I. és II. emeleten 550, a III. és IV. eme-
leten 750, összesen 1750 férôhely lett. A né-
zôtéren minden mûvészies, pompás. A falak
csontszínûek, aranyozott díszítéssel. A meny-
nyezet színes. A vörös páholydrapériák se-
lyemdamasztok. Míg az ülôhelyek barna bár-
sonnyal voltak bevonva. A gázvilágítást egy
csillár formájú, 333 lángú napégô szolgáltat-
ta. Az ámpolnákat a páholyokból takarékossá-
gi okokból elhagyták.
A faszerkezetû, kulisszás színpad 22,7 m

széles és 13 m mély, a színpadi nyílás 10,8 m
széles és 12,2 m magas volt. Hátsó, úgyneve-
zett kisszínpadot a szûk hely miatt nem lehe-
tett építeni.
Az épület alapozása nagyon körülményes és

költséges volt. A legmélyebb része 15 méter-
rel volt a járdaszint alatt. Ennek következtében
a színház építése – a színpadi felszerelések nél-
kül – 930 000 forintba került. 
Sajátságos, hogy a színházat a balszerencse

állandóan üldözte. A színházat alig látogatták.
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Színházak tûzvédelme
jogi szabályozás vagy szabályozatlanság

Lapunk megjelenésével szinte egy idôben ünnepli megszületésének elsô évfordulóját
a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, közismert nevén az új OTSZ (Országos Tûzvédelmi
Szabályzat). A régi és új elemeket, az EU-s és hazai jogszabályokat összegyúró,
több mint 600 oldalas jogszabály nehéz születése, és még nehezebb csecsemôkora,
a rengeteg gyermekbetegség megjelenése arra ösztönözte a jogalkotót, hogy az
ígért egy év után ne jogszabály-módosítás, hanem ismét egy új OTSZ szülessen.
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A színigazgatók egymás után buktak meg. Így
jutott a színház a Városfejlesztô Alap birtoká-
ba. Az alaptól azután Jauner operaigazgató
vette bérbe, s az ô mûködése alatt teljesedett
be szomorú, páratlanul tragikus sorsa. A víg-
operának készült színházból a halál színháza
lett.
1881. december 8. Ünnepi hangulat Bécs-

ben. A Ring Theater pénztárát szokatlanul so-
kan ostromolták. Érthetô is. Az ügyes igazga-
tó Offenbach új mûvét, „Hoffmann meséit”
hozta színre.
Délben jótékonysági elôadást tartottak a

színházban. Ez az elôadás délután 4 óráig tar-
tott, s okozati kapcsolatban volt az esti tö-
megszerencsétlenséggel.
Az esti bemutatóra minden jegy elkelt.

A 7 órakor kezdôdô elôadáshoz már 6 órakor
kinyitották a színház kapuit. A közönség ha-
mar megtöltötte a nézôteret. 6 óra 45 perc-
kor, 15 perccel az elôadás megkezdése elôtt
a színpadon a szuffitasor begyújtásánál a
– régóta elhanyagolt és lelkiismeretlenül ke-
zelt – villamos gyújtótól égni kezdett a jutá-

ból készült zsinór, amitôl a nyitva felejtett
csapból kiáramló nagy mennyiségû gáz is
belobbant.
A tûz rendkívüli gyorsasággal terjedt a szín-

padon. A függönyön is gyorsan elharapódzott
a láng. A színpadon kétségbeesett szaladgálás
támadt. A zajt meghallották az emberek a né-
zôtéren is, akiket már megrémített a függöny
szokatlan imbolygása és a kiszûrôdô füst és
meleg. Amikor a függöny leszakadt – az erôs
légáramlás miatt – a lángok megerôsödve ki-
csaptak a nézôtérre, és leírhatatlan rémületet
keltettek. A hatalmas lángtengert képezô szín-
padon már minden összeomlott. A nézôtéren

lévôket pedig a rémületen kívül a rettenetes
füst is fojtogatta.
Mindenki fejét, eszét vesztve menekülni

akart…
Most tûntek ki azonban a színház legna-

gyobb építési hibái: Kijárat minden oldalról
csak kettô volt, ami a lépcsôházba vezetett. A
fôhomlokzatra nyíló páholylépcsôket használ-
ta mindenki, mert kényelmi szempontból a III.
és IV. emeleten lévô elôterek ajtaját az igazga-
tóság mindig lezáratta és csak elôadás közben
nyitották ki.
Az ajtók pedig mind befelé nyíltak…
A gázvilágítás mindjárt a tûz keletkezése

után, hatalmas dörrenést hallatva, kialudt.
A vaksötétségben csak a tûz lobogó, égetô fé-
nye villódzott. Az emberek egymást letapos-
va, esztelenül siettek a kijáratok felé. Egy ré-
szük már a kimenekülésnél meghalt, vagy ha-
lálosan megsebesült. Nagy részüket azonban
a füst fojtotta meg.
De azoknak sem volt jobb sorsuk, akik az aj-

tókon át a folyosókra kijutottak. A tekervényes,
szûk folyosókon az – emberi mivoltukból kivet-

kôzött – emberek nem találták meg a színház-
ból a szabadba vezetô utakat, s a lehulló ge-
rendák alatt, az imbolyogva terjedô füst fojtó
hatásának következtében lelték halálukat.
A folyosókon a sötétség rettenetes volt.

A fösvény Jauner a mellékvilágítást adó gyer-
tyákat sem vásároltatta meg, de olajmécsesrôl
sem gondoskodott, s így csak tapogatódzva
lehetett a szûk labirintusokban elôrejutni.
A színházi alkalmazottak számát az igazgató
szintén lecsökkentette, s azok is, akiket alkal-
mazott, megbízhatatlan, szaktudás nélküli, lel-
kiismeretlen emberek voltak, akik a szeren-
csétlenségnél semmi segítséget nem nyújtot-

tak a bajbajutottaknak, noha ez elsôrendû kö-
telességük lett volna.
A kétségbeesés már tetôfokra hágott oda-

bent, de kint még a színház körül állók nem
szereztek tudomást a szerencsétlenségrôl.
Még meg sem indult az emberek életének
megmentése, a színházban már százával ég-
tek szénné az emberek, elszenvedve a tûzha-
lál fájdalmait.
A színház tetôzetén kiszûrôdô füst, majd ké-

sôbb láng hívta fel a kint lévôk figyelmét a ret-
tenetre. Azonban olyan csend volt bent, hogy
senki sem gondolta a kint lévôk közül, hogy
belül élethalálharcukat vívják embertársaik.
Csak amikor a késôn értesített tûzoltóság ki-

érkezett, vették észre, hogy a színház erkélyé-
re menekültek ki a tûzbôl a szerencsétlenek.
Mivel mentôponyva nem volt, az erkélyrôl
kezdtek leugrálni…
Egyidejûleg megindultak az oltási munkála-

tok is, amelyben részt vett Lamezán gróf ál-
lamügyész is, aki így ecseteli az eléje táruló
borzalmakat: „Amidôn a füsttôl fojtogató el-
ôcsarnokba behatolni sikerült, teljes sötétség-
ben voltunk, úgy, hogy csak tapogatódzva le-
hetett elôrehaladni. Annyit megállapíthat-
tunk, hogy sem az elôcsarnokban, sem az ol-
dalfolyosókon nincsenek emberek. Egy hang
sem hatolt füleinkhez, csak a tûz pusztító rec-
segését hallottuk a távolból. Midôn aztán a
lépcsôkön feljebb haladtunk, a karzatok felé
vezetô fordulónál borzalmas kép tárult elénk.
Egyszerre megpillantottuk a lángoló földszin-
tet, mely kísérteties világosságot vetett az
egész pusztulásra.
Egyik tûzoltó felkiáltott, hogy a II. emeletnél

embertömeget vett észre. Feljebb hatoltunk,
de egy lépcsôfordulónál ismét sötétségbe ju-
tottunk. Végre a III. karzatnál egy kilövellô
láng fényénél megpillantottunk egy összezsú-
folt embertömeget, mely 5-6 rétegben egy-
más felett összetorlódva feküdt.
Midôn a tûzoltók felhatoltak a fáklyáikkal,

akkor láttuk, hogy mi áll elôttünk. Az ember-
ek összevissza egymáson feküdtek, fôvel lefe-
lé, lábbal felfelé; néhány testrész: láb, kéz,
még mozgást árult el, mintha élet volna ben-
nük. Nem tudtunk hirtelen segítséget nyújta-
ni, mert a testek úgy összevissza voltak keve-
redve, egymásba fonódva, hogy lehetetlen
volt azokat egymástól elválasztani.
Felül kellett a munkát kezdeni. A testek fo-

kozatos eltávolításával sikerült 87 testet egy és
fél óra alatt leszállítani. Így az utat meg tudtuk
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nyitni a zsinórpadlásig, ahol egy másik hason-
ló embertömegre találtunk. A lent lévô halot-
tak nem voltak megégve, ami azt mutatta,
hogy fulladás által pusztultak el. De már a zsi-
nórpadlás mellettieket mind megégve, telje-
sen megszenesedve találtuk. Tovább nem ha-
tolhattunk, mert a felsô padlás lángban állott,
csak annyit láttunk, hogy ott is vannak halot-
tak, mind a felismerhetetlenségig megégve. A
bal oldalon nem is folyt a mentés, ami külön-
ben úgyis hiábavaló lett volna. Az elsô mentés
144 halottat hozott felszínre, akiket mind el-
vittek a szomszédos kórházba.”
A szerencsétlenül járt emberek számát az el-

sô pillanatokban ezerre becsülték. Késôbb
800, majd 600-ra tették az áldozatok számát.
Egész pontosan ezt nem lehetett megállapíta-
ni. A hivatalos kimutatás szerint 447 halott
volt, akik közül csak 153-at tudtak felismerni.
Egy korszerû adatokra támaszkodó újság sze-
rint 30 magyar hangzású név volt az áldoza-
tok között. Ezek között volt Festetich Zsigmond
gróf, ezredes is. A bécsiek közül szerencsétle-
nül járt Vecsera László, báró Vecsera Máriának
egyetlen fiútestvére is.
Ezrek kutatták hozzátartozóikat a megsze-

nesedett hullák között, émelyítô szagban, vi-
gasztalan lelkiállapotban. Egyik szemtanú le-
írása szerint kit egy gyûrûrôl, kit egy ruhafosz-

lányról ismertek fel. Kis gyermekek szüleiket,
férjek hitvesüket, arák vôlegényüket vesztették
el. Az újságoldalakat az áldozatok névsora töl-
tötte be. Az ünnepi hangulat gyásszá, szomo-
rúsággá, kétségbeeséssé alakult át.
A szerencsétlenség színhelyén vizsgálatot

tartó bizottság megállapítása szerint a kataszt-
rófa rendkívüli mértékét nem egészen a szín-
ház szakszerûtlen építése okozta, hanem kife-
jezetten az a tény és hiba, hogy a kijáratok
mind befelé nyíltak és hogy a nézôteret a szín-
padtól nem vasfüggönnyel választották el.
Ezen a helyzeten annál is inkább lehetett vol-
na segíteni, mert az év tavaszán (1881. márci-
us 22-én), Nizzában történt nagy színháztûz
tanulságaképpen bizottság alakult Bécsben,
melynek az volt a feladata, hogy a bécsi szín-
házakat tûzrendészeti szempontból felülvizs-
gálja. Ha ez a bizottság eleget tett volna köte-
lességének, s a színházigazgatókat felhívta
volna a tûzrendészeti hiányosságok megszün-
tetésére, akkor nem történhetett volna meg a
nagy szerencsétlenség, vagy legalábbis keve-
sebb áldozatot követelt volna a pánik.
A szerencsétlen Jauner igazgató is kegyetle-

nül megbûnhôdött zsugoriságáért. Börtönbe
vetették. De a börtönbüntetésnél sokkal bor-
zalmasabb volt örökös lelkiismeret-furdalása,
amelynek öngyilkossággal vetett véget.

A borzalmas szerencsétlenségnek okozatos
következményeképpen az egész világon meg-
szervezték a színházak tûzvédelmét, és a Ring
Theaterben szerencsétlenül jártak sorsán okult
a színházba járó közönség. A Schottenringen
pedig, a szerencsétlenség színhelyén gyö-
nyörû kis kápolnát emelt a bécsiek kegyelete.
Régen volt. Új technológiák, új építési

anyagok, modern tûzjelzôk, oltóberendezé-
sek jelentek meg. A Ring Theater tûzvészén
felbuzdulva az éppen folyamatban lévô szín-
házépítéseket áttervezték (Ybl Miklós is mó-
dosította az éppen épülô Operaház terveit),
nagyobb hangsúlyt fektettek a tûzbiztonság-
ra, megjelentek a színházi tûzoltói ügyeletek.
Aztán az idô múlásával, az emlékek kopásával
a sebek begyógyultak, a színházi tûzvédelmi
szabályozás, a tûzoltói felügyelet lassan a fe-
ledés homályába merült. Csak három dolog
nem változott, és nem is fog megváltozni: ha
oxigén, éghetô anyag és a gyulladási hômér-
séklet térben és idôben találkozik, abból tûz
keletkezik. 
(Folytatjuk...)

Leidinger István 
tûzvédelmi mérnök,

építész tûzvédelmi szakértô,
tûzvizsgálati tûzvédelmi szakértô
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Figyelmeztetô jelek
A közelmúlt színháztüzei

2008. szeptember 21-én Kína déli részén, Shenzhen város Longgang körzetében egy, a színpadon meggyújtott tûzijáték mi-
att csaptak fel a lángok. A tragédiában 43 fô vesztette életét, és további 88 megsérült. Nagyon sokan attól sérültek meg, hogy
pánik tört ki, és a menekülô emberek egymást taposták.
2008. július 8. Kigyulladt egy ventilátor a Nemzeti Színház mûhelyében. A hetedik emeleti kárpitosmûhely plafonja alatt fu-
tó szellôzôrendszer ventilátora égett. A helyiségben senki sem tartózkodott, de a tûzjelzô jelezte a bajt, így az egyik biztonsági ôr-
nek még a fôvárosi tûzoltók kiérkezése elôtt egy porral oltóval sikerült megfékeznie a lángokat. Személyi sérülés nem történt.
2005. december – Egyiptom, Kairótól 96 kilométerre Beni-Szuef város színházában volt tûz. Felborult egy, a Hamlet elôadá-
sában használt égô gyertya. Ez meggyújtott egy függönyt, s utána már gyorsan elharapóztak a lángok. A nézôk körében pánik
tört ki, amikor az emberek menekülni akartak a lángok elôl. A tüzet egyórás megfeszített munka után oltották el. 
2005. május 27. – A Moszkva központjában lévô Sztanyiszlavszkij és Nyemirovics-Dancsenko zenés színház tetôzete szinte tel-
jesen leégett. 
2004. augusztus 23. – Bonnban tûz pusztított az operaházban, emberéletben nem esett kár. 
2003. június 18. – Moszkvában tûz keletkezett a Sztanyiszlavszkij és Nyemirovics-Dancsenko nevét viselô színházban. A lán-
gok mintegy 500 négyzetméteren terjedtek el, beszakadt a tetô és a második emeleti födém. Sérülés nem történt. 
2000. december 25-én bekövetkezett ún. „luoynag-i karácsonyi tûz” követelt sok áldozatot, több mint 300 fô vesztette élet-
ét. 
2000. július 27. – A bajorországi Bambergben tûz ütött ki az E. T. A. Hoffmannról elnevezett színház nézôterén, majd az épü-
let más részeire is átterjedt. Személyi sérülés nem történt. 
2000. január 10. – Budapesten kigyulladt, és teljesen leégett a városligeti Globe Színház. Személyi sérülés nem történt. 
1994. december 8-án 500 gyermeket vittek el a Kína északnyugati részén lévô Xinjiang tartomány egyik városában, Karamay-
ban egy speciális színházi elôadásra. Az elôadás kezdetekor rövidzárlat keletkezett a színpad közelében lévô lámpáknál. A díszlet
tüzet fogott, majd a lángok rövid idô alatt tûzvészként borították el a termet. A színházban vastag füst terjengett, lángok csap-
kodtak, és kitört a pánik. Az intézkedés ellenére a tûz 324 ember halálát okozta. 288 hét és tizennégy év közötti gyermek vesz-
tette életét, és elhunytak azok a tanárok is, akik próbálták megvédeni ôket.



Ritka esemény a magyar színházi életben,
hogy egy színház mûszaki dolgozója könyvet
írjon. Méghozzá nem is színháztechnikai té-
máról. Borsa Miklós a Magyar Állami Opera-
ház – ma már – nyugalmazott mûszaki igaz-
gatója a fenti címmel jelentette meg könyvét
az Operaház 125. évadjára.
A szép kiállítású könyv kézbevételekor el-

sônek a cím hökkenti meg az olvasót. A szer-
zô már a bevezetôben magyarázattal szolgál:
„… az a negyvenkét év, amit az Operaház-
ban töltöttem, a ház teljes, Ybl Miklós és Erkel
Ferenc óta tartó történetének, mûködési ide-
jének nagyjából egyharmada, egy kicsivel
még több is. Hát innen a cím.”
Ezután sorra veszi a szerzô az 1964–65-ös

81. évadtól a 2005–6-os 122. évadig tartó idô-
szakot. Ezen idô alatt az Operaházban az elô -
adásokon, próbákon, megbeszéléseken és a
számtalan külföldi vendégjátékon történt ese-
mények közül válogat. Nem jegyzôkönyvi
pontosságra törekedve, hanem kiemelve az ér-
dekességeket, visszásságokat. Sajátságos szem-

szögbôl írva le ezeket, amelyeken keresztül
mindig felbukkan a színházi mûszaki szakem-
ber szemlélete. „Az ország egyik legelsô és leg-
nagyobb mûvészeti színterének egyik legköze-
lebbi közremûködôje, egyben szemlélôje”
osztja meg az olvasókkal élményeit. Az írások-
ból sugárzik az a szeretet, amely a szerzôt 42
éven át az Operaházhoz fûzte, az a szenvedély,
amellyel a feladatát ellátta. „Amit leírok, az
mind megtörtént, nem találtam ki semmit.” És
ahogyan Borsa Miklósmindezt leírja, az élveze-
tes, humoros, olvasmányos. A könyv elôszavá-
ban reményét fejezi ki, hogy akikkel együtt töl-
tötte az Operaház falai között ezeket az évtize-
deket, jól szórakoznak majd az írásain, de talán
mások is szívesen olvassák a könyvét. Szerin-
tem várakozása maximálisan beteljesült. 
Érdekes, hogy az elmúlt években (2005,

2007, 2008) három könyv is megjelent,
amelyben a szerzôk az Operaházban eltöltött
éveikrôl, ottani munkáikról, történeteikrôl ír-
nak, természetesen a betöltött munkakörüktôl
függôen más-más szemszögbôl. Érdemes
szinte párhuzamosan olvasni ezeket a könyve-
ket. Szirtes György egy idôben az Operaház
gazdasági igazgatója volt és errôl a korszakról
is ír „Színházaim a pesti Broadwayn” címû
könyvében (PolgArt kiadó 2005. Budapest
1980.- Ft). Szinetár Miklós, aki kétszer is volt az
Operaház fôigazgatója „Operán innen, ope-
rán túl” címû könyvében (Editorial Kft. 2007.

Budapest, 2200 Ft.) ismertet sok mindent az
ott töltött éveibôl. A szerzôk nézôpontjai má-
sok, de az olvasó számára szinte kerek egészet
alkotnak, pedig nem közösen írt szakkönyvek-
rôl, hanem a nagyközönség számára, az szín-
házi nézôknek ír olvasmányos, érdekes,
mûvekrôl van szó.
Külön öröm számunkra, hogy Borsa Miklós

a Magyar SzínházTechnikai Szövetség elnök-
ségének tagja és újságunk rendszeres cikkíró-
ja, könyvéhez sok szeretettel gratulálunk!
Kairosz Kiadó 2008., Budapest. Mérete:

16,7x23,6x1,5 cm, 233 oldal. Ára: 3800 Ft.
Kárpáti Imre
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NEKRO LÓG

KÖNYVISMERTETÉS

OperaEgyharmad

Ez év január 9-én elhunyt Paul Anderssen. Hol-
landiában a színháztechnika egyik nagy úttö-
rôje volt, évtizedeken át nagy lelkesedéssel te-
vékenykedett e területen. Érdemei elismerésé-
ül fél évvel ezelôtt vehette át a Prix d’Amis ki-
tüntetést. Ebbôl az alkalomból mintegy 150
ember – rokonok, barátok, volt munkatársak –
találkoztak. Paul Anderssen ekkor már beteg
volt, így ez a tiszteletadás sokak számára a bú-
csút is jelentette. Paul Anderssen 77 évet élt.
Igazi szenvedélye a világítástechnika volt.

Szinte jelszóként használta: „A fény az emberi
létezés legfôbb esszenciája”. A Projecto nevû
mérnöki irodának 1955-ben lett munkatársa,
itt ismerkedett meg az ADB gyártmányaival. Ez
hamarosan vonzalommá fejlôdött. Úgy dön-
tött, marad a színházi szakmánál. Fiatal ember-
ként – mellékállásban – dolgozott a De la Mar
Színháznál, majd 1968-ban megalapította a
Controllux Lichttechniek nevû vállalkozást,
amely sok színháznak szállított világítástechni-
kai berendezéseket a következô évtizedekben.

A világítástechnikához kötôdô szenvedélye
mellett Hollandiában az elsôk között volt, aki
felismerte a nemzetközi kapcsolatok és az in-
formációcsere fontosságát. A 60-as években
ott állt az elsô holland színháztechnikai szak-
lap, a Tijdschrift voor Theatertechniek bölcsô-
jénél is. Úttörô módon épített és tartott fenn
intenzív kapcsolatot a kelet-európai kollégák-
kal, megismerve egy számára más világot és
más kultúrát, tapasztalatai ösztönzôleg ha-
tottak további munkásságára. Nemcsak
szemlélôdött, de megosztotta ismereteit má-
sokkal, ez a kölcsönhatás pedig visszahatott a
színházra. Elmondhatjuk, hogy tevékenysége
a mai napig rányomta bélyegét a szakmai te-
rület fejlôdésére.
Paul több mint 20 éven át volt tagja az

OISTAT technikai bizottságának, 4 évet veze-
tôségi tagként is dolgozott. Emellett 10 éven
át a Perspekt színháztársaság vezetôségi tag-
ja volt, amely társaság a mûszaki területen
úttörô fejlesztômunkát végzett.

Közremûködött a holland színháztechnikai
szakvásár létrehozásában.
Paul az elvek és szavak embere volt, szívesen

tanított, szakmáját és vevôit nagyon komolyan
vette, mindig meghallgatta mások vélemé-
nyét. Az ô idejében eladott fényvezérlôknek,
dimmereknek és fényvetôknek 15–25 évig ki-
fogástalanul kellett mûködniük. Mára már ez a
terület is a fogyasztói társadalom része lett. Ez
már nem az ô „asztala” volt, mert neki a tar-
tósság, a minôség a kifogástalan szolgáltatás
alapelvét jelentették. Mint az a múlt év szep-
temberében is bebizonyosodott, számára a
színházi területen létrejött barátságok sokkal
fontosabbak voltak, mint az üzlet.
Paul hatása a mai színháztechnikára és a

szakemberek egymás közötti kapcsolatára
még évtizedekig érezhetô lesz.
„Búcsúzunk a színház egyik ikonjától”
Utóirat: Paul egyike – volt és maradt –

a legjobb barátaimnak.
Vajda Ferenc

In Memoriam Paul Anderssen
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Fôszerkesztô úr!
Várhatóan folyóiratuk decemberi számában 6
db ismertetô, értékelô szöveg jelenik meg a
Tokaji Paulay Ede Színház születésének, meg-
valósításának történetérôl.
Az Ön által elôzetesen megküldött teljes

anyag szerint az én ismertetôm változtatás
nélkül jelenik meg, ezért ilyen vonatkozásban
nincs észrevételem.
Megdöbbenéssel olvastam viszont a 6 kü-

lönbözô szerzô által írt szöveg után megjelenô
fôszerkesztôi összegzést.
A színház megvalósításában részt vevô sze-

mélyek közül talán legkevésbé engem kellene,
hogy zavarjon az ironikus, lekicsinylô szöveg,
mégsem tudom szó nélkül hagyni az Ön által
leírtakat.
A bevezetôjében írja, hogy „a ta-

nulságok levonása sohasem bántó
szándékkal születik”.
Ezek után hogyan értékelhetô a lu-

xusautó-hétköznapi autó hasonlat,
mely szerint a „fiskális, hályogkovács
szemlélet” eredményeként „már el
sem indul a kisautó …a motorból a
hûtôvíz és az olaj hiányzik”.
És hogy jön Ön ahhoz, hogy ilyen

megállapításokat tegyen:
„ … a mai fôvállakozói diktatúrá-

ban … az extraprofit érdekében a ge-

nerálkivitelezô saját belátása szerint csökkent
…”
„ … korrekt kivitelezô már nem is vállalko-

zik a feladat elvégzésére …”
„ … a tervezôt már senki nem kérdezi … „
„ … olyan vállalkozókra esik a választás, akik

ugyan hasonló feladatot nem végeztek, refe-
renciákkal nem rendelkeznek, de készségesen
kiszolgálják a megrendelôjük pénzügyi elkép-
zeléseit …”
„ … nehéz megmagyarázni, hogy miért

volt szükség forgószínpadra … „
Mirôl beszél és mirôl ír Ön ilyen felelôtlenül

és arrogánsan? A Tokaji Paulay Ede Színházról,
„vagy csak úgy általában” valamilyen meg-
magyarázatlan, általánosító sértettség és elô -
ítélet, ellenszenv miatt?! 
Az olvasókban valószínûleg a negatív kitéte-

lek maradnak meg, és nem az, amit ezek után
Ön egy váratlan fordulattal ír: „minden elis-
merésünk azoké, akik erôfeszítése nyomán
mindez létrejött. Tokaj büszke lehet Színházá-
ra.” 
Ön telefonbeszélgetésünk során ködösen,

személytelenül „a Szakma véleményé”-rôl be-
szélt és nem adott választ kérdésemre, hogy
„ki a Szakma?”
Szeretném, ha javasolná „a Szakmá”-nak,

nézzék meg a Színházat, mondjanak véle-
ményt a látottakról, és arról, hogyan értékelik
azt, hogy a 2700 m2-es épület bútorozással,
forgószínpaddal, fény- és hangtechnikával ho-
gyan valósulhatott meg 2007–2008-ban 670
M Ft + áfa összegbôl? (Nem tévedés: 248 E
Ft/m2 + áfa!) Budapesten lakást sem lehet épí-
teni ilyen árszinten, nemhogy színházat!

Bár „csak” 43 éves szakmai múltú
építészmérnök vagyok, én az 5 ját-
szóhelyes Miskolci Nemzeti Színház
rekonstrukciója, a Miskolci Mûvésze-
tek Háza után büszke vagyok arra,
hogy részese lehettem a Tokaji Paulay
Színház megvalósításának.
Kérem, hogy ígérete szerint levele-

met változtatás nélkül közölje le fo-
lyóiratában.
Miskolc, 2008. december 8.

Simon Gábor
építész

Mint az a Minôség ára címû írásom bevezetô-
jében olvasható: „Mindig arra törekszünk,
hogy olvasóink meg tudjanak ismerkedni az
újonnan létrejött színházi létesítményekkel.
Tesszük ezt a bemutatás céljából és a hasznos
tanulságok megállapítása érdekében. Bízva
abban, hogy a hasonló beruházásokat végzôk
számára ezek hasznosítható tudást jelentenek.
Tudjuk, hogy minden projekt mögött lelkes,
jó szándékú csapat küzdelmes munkája van.
A tanulságok levonása – bár számukra is hasz-
nos lehet – soha sem bántó szándékkal szüle-
tik.” E szándékot igazolják a Mûvészetek Palo-
tája, a Belvárosi Színház, a szegedi Kisszínház,
a székesfehérvári Vörösmarty Színház, a deb-
receni Kölcsey Kulturális Központ, a nyírbátori
Kulturális Központ építésérôl, felújításáról írt
ismertetôink, értékeléseink. Valószínûen ezek
elkerülték az Ön figyelmét.
Sajnálom, ha – szándékom ellenére – érzé-

kenységét bántották a cikk megállapításai.

Elismerem, nem volt a legszerencsésebb az
autós hasonlat. Tévedtem abban is, hogy – a
jellemzô hazai gyakorlat szerint – Tokaj Kultu-
rális Központjánál a generálkivitelezô túlzott
haszonra törekedett volna. Mint megtudtam,
a Depona Kft. igen korrektül végezte munká-
ját, az árakat maga a megrendelô szorította
lefelé. Így érték el a valóban rendkívül ala-
csony négyzetméterárat. Ez önmagában di-
cséretes, de egyben meghatározó is. 
Örültem volna, ha magyarázatot kaphattam

volna arra, hogyan lett Tokaj új Kulturális Köz-
pontja Paulay Ede Színházzá. A hivatásos szín-
ház címet eddig – tudtommal – ki kellett érde-
melni, feltétele volt például az önálló társulat, a
mûvészi munka. Ebben az esetben „csak” név-
adással lett a létesítmény színházzá? – A szín-
padgépészet kifogástalan minôségben készült
el, de szívesen olvastam volna a forgószínpad lé-
tesítésének indokait. A patrónus Miskolci Nem-
zeti Színház a tokaji színpadon fog bemutatókat

színre vinni? Vagy csak saját elôadásaival fog tá-
jolni, ebben az esetben figyelembe kell venni,
hogy a Nemzeti Színház egyetlen forgószínpa-
dának mérete sem egyezik a Paulay Ede Színhá-
zéval. – Érdekes lett volna szakmai indokokat
hallani a színpadvilágítási és hangosítási rend-
szerek megfelelôségérôl, és így tovább.
A levél indulatának okát az elkészült létesít-

mény eltérô értékelésében gyanítom. Minden
szülô a saját gyermekét tartja a legcsodálato-
sabbnak. Gyönyörködik értelme fejlôdésében,
okosságában, szépségében. Majd elérkezik a
pillanat, amikor a gyerek iskolába kerül. A taní-
tó néni feladata az, hogy értékelje a gyerekek
képességét, tudását. Az osztályozással a szere-
tett gyerek sem több, sem kevesebb nem lesz,
csak a helyére kerül osztálytársai között.
Tokaj város valóban büszke lehet új Kulturá-

lis Központjára, mely a város ékessége, de
nem árt ismerni az ország hasonló létesítmé-
nyeit és azok színháztechnikai felszereltségét.
Csak így lehet reálisan megítélni az új Paulay
Ede Színházat.

Szabó-Jilek Iván

O L VA SÓ I  L E V É L

Kedves Simon Gábor építész úr!
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4 PEOPLE’S HOUSE – PALACE OF CULTURE COMPLETED (by János
Bencsik)

Theatre Construction

5 PEOPLE’S HOUSE IN TATABÁNYA – RECONSTRUCTION OF JÁSZAI
MARI THEATRE
People’s House, the renowned cultural institution of the miners’
town with great traditions is open again. Extended and rejuvena-
ted both inside and outside, the palace of culture is completed
as a result of four years of work and a budget of 3.8 billion HUF.
Jászai Mari Theatre working there obtained a new stage and ga-
ined production spaces, while the multifunctional auditorium al-
lows organizing different kinds of events. This imposing edifice
houses the City Library, the Tatabánya Symphonic Orchestra, se-
veral choirs of dancers, fine arts and other groups. 

5 ARCHITECTURAL DESIGN (by László Lakatos–Károly Tóth)

10 INVESTMENT DATA (by Tamás Lukács)

11 CONSTRUCTION (by István Hollós)

12 INTERIOR DESIGN (by Gábor Schinagl)

13 ARCHITECTURAL ACOUSTICS DESIGN (by András Kotschy)

14 THEATRE TECHNOLOGY (Színháztechnika Kft.)

16 STAGE LIGHTING SYSTEM (by Attila Jerzsa)

18 AUDIO-VISUAL SYSTEMS IN JÁSZAI MARI THEATRE (Interton Kft.)

21 AN ALMOST PERFECT THEATRE IN TATABÁNYA – THE NEW JÁSZAI
MARI THEATRE (by István Kiss)

23 RENEWAL OF PEOPLE’S HOUSE IN MINERS’ TOWN
(by Mihály Vargha)

Architectural Competition

27 THE IDEA COMPETITION FOR THE NEW BUILDING OF WEÖRES
SÁNDOR THEATRE IN SZOMBATHELY
(by Iván Szabó-Jilek)

Staging

30 A PERFORMANCE IN GYÔR (by Béla Götz)
The fourth opportunity of planning set for musical God’s Money,
premiere of which happened in Madách Theatre in 1995. This
musical has been staged 300 times so far, 50 times in German
language, in various theatres of Germany and Switzerland.

Followspot

33 …AND SMOKE IS RELEASED… (by Sándor Böröcz–Gábor Kele)
Layout and operation of hazers and smoke machines as well as
their fluids needed 

Stage Design

37 INTERVIEW WITH STAGE DESIGNER LEVENTE BAGOSSY
(by Imre Kárpáti)
Jászai Mari prize winner in 2008, and awarded by the prize “The
Best Stage Design” for his work in Asztalizene 

News from Abroad

40 TRAVIATA AT THE CENTRAL RAILWAY STATION OF ZURICH
(by György Nagy-Józsa)
Live opera broadcast of the Swiss Television (SF) from a special
venue

44 TINA TURNER TOURS

Theatre Management

45 BUDGETARY INSTITUTION AND/OR NON-PROFIT BUSINESS ENTITY
(by Dr. Sándor Venczel)
Which organizational form is the most advantageous when ma-
king theatre?

Scenary

49 REVOLVING STAGE? (by Béla Götz)
When is a revolving stage justified on stage? When to use it and
for what purposes? How many variants exist? 

News from Hungary

52 THE ACT ON PERFORMING ARTS (by Tibor Wettstein)

Fire Protection

53 FIRE PROTECTION IN THEATRES – LEGAL REGULATION
OR UNREGULATION (by István Leidinger)
This first piece of our paper series demonstrates the disaster of
Ring Theater (1881), the best-known theatre-fire in the world,
triggering a series of fire protection measures and regulations. 

Books

56 EGYHARMAD OPERA – ONE THIRD OPERA (by Imre Kárpáti )
Reminiscences of  Miklós Borsa, the Technical Director of the Sta-
te Opera House, Budapest

Necrology

56 IN MEMORIAM PAUL ANDERSSEN (by Ferenc Vajda)

Letters from the Readers

57 TOKAJI PAULAY EDE THEATRE

CON T EN T S

STAGE Technology for Performing Arts
Hungarian Society for Theatre Technology

Elimex Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. o.
INTERTON Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. o.
Jelmez-Art Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. o.
Kemotechnik Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. o.
La Belle Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. o.
LISYS Fényrendszer zRt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. o.
Logen Bt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. o.

Luminis Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. o.
Magyar Építô zRt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. o.
Pelyhe & Társa Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. o.
Philips Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. o.
Racional Mérnöki Iroda Kkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. o.
Színháztechnikai Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. o.
Színpad- és Emelôgéptechnika Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. o.
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