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Nánay István

A Bábszínház jubileumára
Hatvan év nemcsak az emberek, hanem a színházak életében is
tisztes kornak számít. A Budapest Bábszínház idén lett ennyi idôs.
A kereknek tekinthetô évforduló alkalom az ünneplésre, de még
inkább a számvetésre. Érdemes visszatekinteni e hat évtized történéseire, és megvonni a mérleget: e speciális intézmény milyen
súllyal volt és van jelen a magyar kultúrában? Milyen szerepet töltött és tölt be a világ bábmûvészetében? Miképpen teljesítette
összetett küldetését?
E kérdések józan és tárgyilagos megválaszolása azért különösen
fontos, mert a bábjátszást sem a színházi szakma, sem a nagyközönség nem tekinti a színházmûvészet más ágaival egyenrangúnak. Messzire vezetne annak taglalása, hogy a bábozás mikor és
miért vesztette el a színház sok évszázados története során kivívott rangját, s lett egyértelmûen a gyerekkultúra része. Nem
mintha hátrábbvalónak, mûvészileg alacsonyabb rangúnak lehetne és szabadna tekinteni a gyerekeknek szóló elôadásokat, mégis a bábszínház – s nemcsak nálunk – folyamatosan küzd a felnôtt
nézôk kegyeiért.
A Budapest Bábszínház – s jogelôdje, az ország akkor még
egyetlen ilyen intézménye, a többtagozatos Állami Bábszínház –
fennállása alatt mindvégig teljesítette a számára elsôdlegesnek
megszabott feladatát: széles repertoárt alakított ki a gyerekek különbözô korcsoportjainak. Számos olyan darab szerepel ma is a
mûsoron, amelyet évtizedekkel ezelôtt mutattak be, s azóta több generáció számára lett és
maradt megunhatatlan. Természetesen az idôk
során stilárisan ez a mûsorréteg is igazodott a
kor ízlésváltozásaihoz, de alapjaiban változatlan
maradt.
A gyerekelôadások mellett a színház minden
korszakában meg tudta szólítani a felnôtteket
is, ám hogy mikor mivel és hogyan, az nagyon
változó volt. Az ötvenes években a vidám, zenés, szórakoztató „egyvelegmûsorok” jegyeiért
az elôvételi pénztár elôtt hosszú sorokban álltak

a nézôk. A hatvanas–hetvenes években, Szilágyi Dezsô igazgatása alatt gyökeresen megváltozott a felnôttrepertoár: néhány
klasszikus irodalmi mû, illetve dráma adaptációja mellett a zenei
feldolgozások adták a mûsor gerincét. A színház a Bartók, Sztravinszkij, Kodály, Ligeti és mások zenéjére készült elôadásaival hódította meg a világot; Alig van ország, ahol máig bezáróan ne járt
volna a társulat.
A siker egyik, ha nem a legfôbb összetevôje, hogy az alkotók
maximálisan és hallatlanul magas színvonalon éltek a bábmûvészet egyedülálló technikai és szcenikai lehetôségeivel, mindazzal
a csodával, amelyre kizárólag az élettelennek mondott báb animálása képes. Az idôk során a nem éppen ideális méretû, de
megépítésekor jó technikai felszereltségûnek számító nagyszínpad mellett kialakítottak egy kis stúdiótermet is, amely a kísérletezések, a mûhelymunka kiváló terepe lett.
Az elmúlt tizenöt évben, Meczner János direktorságának idején, jelentôs változások következtek be. A társulat átlagéletkorában és fôleg szemléletében megfiatalodott. A világban tapasztalható trendeknek megfelelôen itt is egyre inkább elmosódik a határ a színház és a bábszínház között. A szemléleti váltás nemcsak
az új hangot keresô, igényességre törô gyerekprodukcióknál tapasztalható, hiszen a felnôttmûsor is tematikailag, mûfajilag és
formailag igen széles választékot kínál annak, aki elfogadja a bábszínházat színháznak.
1990 körül megszûnt az Állami Bábszínház
hegemóniája, sorra alakultak a vidéki társulatok, s ez egészséges versenyhelyzetet alakított
ki a jogutód Budapest Bábszínház számára éppenúgy, mint a mellette megszületô testvérintézménynek, a Kolibri Színháznak. Nagyságából és tradícióiból következik, hogy a Budapest
Bábszínház még változatlanul elsô az egyenlôk
között, de hogy miként alakul ezen intézménynek és az egész magyar nyelvû bábjátszásnak a
sorsa, azt majd a következô hatvan év dönti el.
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A BÁBSZÍNHÁZ JUBILEUMÁRA…

Bábszínház
az egész
világ
Avagy fésületlen
gondolatok
a bábokról
volt egy játékom gyerekként – más, mint
a többi, és nagyon idegesített. férfibáb,
fából faragott fekete hajjal és bajusszal,
hosszú fehér hálóingben.
A többi játékkal is akadtak problémáim,
hogy csak néhányat említsek: a papírmasé
baba az ugyebár lány, a mackó viszont férfi. ez egyértelmû, de akkor miért visel
a medve virágmintás nôi kartonruhát?
A csokimikulásnak mi köze az igazihoz, és
valahogy nincs rendben, hogy a sztaniolos
csokiembert megfosztjuk a bôrétôl, és némi
rossz érzéssel ugyan, de leharapjuk a fejét.
miért nem lehet kivenni a kisjézust a jászolból, és játszani vele?
A gyermekkor megannyi megválaszolatlan
kérdése.

➤

➤ Egy azonban bizonyosnak látszott: a színház

annyi mint bábszínház. Amit ott látunk, az
mind igaz, ezért is kell ordítani, mikor kigyullad a tûz a gonosz Óriás király körül, és ilyenkor az embert kiviszik a színházból. Attól persze odabenn minden megy tovább, és ez
cseppet sem megnyugtató. A Diótörô elôadásán is ordítani kellett, amikor jöttek az
egerek, és ez sem volt rendben. Mellesleg ki
ette meg éjszaka a nagymama krémes süteményét, amit szalalkális tésztából sütött?
Nem kétséges, hogy az egérkirály.
Igyekeztem magyarázatot találni mindenre, de hogy miért visel hálóinget a bajszos, és
miért nincs lába, azt sehogyan sem tudtam
megérteni, és nagyon nem tetszett. Más
volt, mint a többi játék. Mondták késôbb,
hogy a bábszínházban is ilyenek vannak, de
én nem hittem. Inkább félretettem a bajszost, és nem játszottam vele. (A Kisjézussal
sem, de azt nem is engedték, meg különben
sem mozgott se keze, se lába.)
Sok év után megtudtam, hogy a bábok
mögött, alatt, felett van egy ember. Vagy talán mégse?
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Mindegyiket mozgatja valaki.
Biztos ez?
Emlékszem egy bábszínházi elôadásra – a
Pinokkiót adták –, és én már felnôtt emberként ültem a színházban, amikor kiderült,
hogy azért engem is érhet meglepetés. Pinokkió a földön sétált, lépegetett, ha jól emlékszem, Pataki Imre vezette kezénél fogva.
Egyszer csak Pinokkió odafordította a fejét
Gepettójához – mondhatni ránézett. Nem
irányította senki. Ilyen nincs – gondoltam akkor, pedig van, ma már tudom. Egy kis
gomb a titok Pinokkió tenyerén.
Aztán a prágai marionettszínházban – barátokkal és titkos becherovkával a Don Giovanni elôadásán – a fabáb elmosolyodott. Ezt
nem a becherovka okozta, hanem egy kis
fény a báb száján és az ügyes világítás.
Késôbb magam is megpróbálkozom egy
marionett-elôadással. Egy gyerekcsapat bábokat kap a kezébe, és mielôtt hozzáfognánk
Judit és Holofernész történetéhez, azt mondom nekik, játsszanak, amit akarnak. Kamaszok lévén nem kérdés, hogy mit gyakorolnak a bábokkal, de közben megtanulják ôket

mozgatni. Igaz, Holofernész harisnyáját újra
kell varrni, mert tönkremegy a sok reszelô
mozdulatban, de Koryürek Vera a bábmûhelybôl türelmes, és megcsinálja. Holofernész fejét is sikerül levágni, és a fej tovább
énekel. Lássuk be, élô színésszel ezt nehéz
lenne megoldani!

Mi mindent tud még a báb,
amit egy élô színész a színpadon nem tud megcsinálni?
Eltûnik, majd felbukkan a színpad másik oldalán – ha szükséges, akár egyszerre több
példányban. Levegôben jár, repül, ha kell,
hanyatt esik, lezuhan, ahányszor csak kell, és
nem üti meg magát.
Ha akar, akár meg is halhat, majd ha a rendezô úgy kívánja, újra összeszedi a csontjait,
és feléled. A figura neve: szétesô halál. Régi
marionettszínházakban használták. Egy madzag tartja össze a csontokat, azzal lehet újra
összehúzni a darabokra hullott figurát.
Létezik egy hölgy is, aki hatalmasra kerekített szemekkel úgy néz a messziségbe, ahogyan azt a hajók orrán elhelyezett sellôk

Mit nem tesz a báb, amit mi
emberek meg tudunk tenni?
Nincs fölösleges mozdulata, egyszerre csak
egy dolgot csinál, nem fecseg, és nincs magánélete. Vagy mégis van? Petruska, a Diótörô, vagy Sopsits Árpád ördögbábjai cáfolni
próbálják ezt a tételt. Néha az ember is hajlamos megfeledkezni errôl, lásd Coppeliát,
vagy gondoljunk Fellini Casanova címû filmjében a táncoló baba esetére, ahol az abszurditás odáig fokozódik, hogy Casanova ágyba
viszi a babát. A jelenet nem válik obszcénná,
hiszen ez nem a felfújható nô esete, itt a szabad és határokat nem ismerô fantázia szüli a
vágyat, és teszi széppé a jelenetet.

méteres is. Lehet olyan, mint egy ember kicsiben – lásd salzburgi marionettszínház, de
lehet groteszk és abszurd, sôt az is lehet,
hogy az egész báb csak egy árnyék. Indonéz
árnyjátékosok hosszú és bonyolult meséket
mondanak el a maguk fekete csipkés, vékony
pálcákkal mozgatott figuráikkal.

Milyen belül egy báb?
(A gyerekek szétszedik a játékot, hogy megnézzék a belsejét!)
A bábnak nincs öltözôje, mint a színészeknek sôt, át sem öltözik. Minden ruhához új
báb készül. Mi van a báb ruhája alatt? Lehet
sok minden, de egy biztosan nem: meztelen
báb.
A báb egy a ruhájával. A finom, fehér faragott kezek csuklónál vagy könyöknél véget
érnek, a felsôkar drótban folytatódik. Ha ne-

színházról, – a látvány- és bábtervezéssel kapcsolatos problémákról, de lehet az írás személyes.
Ezt úgy értelmeztem, hogy szabadon választhatok. Nem saját tervezésû bábjaimat
mutatnám be, hanem egy különlegesen szép
indonéz marionettbábot. Ajándékként került
hozzám. Zsinórjai oly bonyolultak, hogy komoly szakemberek sem tudtak mit kezdeni
mindegyik madzaggal. Férfibáb ez is, na de
milyen! Pislog, száját is kinyitja, az ujjai „percenként” mozognak. Van egy olyan zsinór is,
melynek segítségével a báb meglepô obsz-

Milyen a báb kívülrôl?
Küllemét tekintve bármilyen alakot felvehet a
báb. Formáját a szükségszerûség és az esztétikai kívánalmak alakítják. Tervezôjének tudni
kell elôre, hogy mit fog csinálni. Az iszákosnak üvegbôl van a feje Koós Iván bábjánál.
Ha tudjuk, hogy egy báb csak egyszer, balról
jobbra megy át a színen, akkor elképzelhetô,
hogy csak bal oldala van. Lehet a báb egészen kicsi, néhány centiméteres, de lehet két-

tán pislogásra is képes, többnyire a fejében
elrejtett kis szerkezet biztosítja ezt és a gerinc
mögött levezetett kis drótszál meg egy kapcsoló. Anyaga bármi lehet, de leginkább fa,
papírmasé és rongy.

Milyen a báb egy rendezô számára?
Fotók: Szaller Károly

szokták. Csak egy mozdulat, és az úri hölgy
felkapja szoknyáját, és a fejére húzza. A hölgy
szoknyája léggömbbé válik, és a lábai helyett
– szégyen arra, ki rosszra gondol – kicsi hajó
benne utassal. A figura neve léghajós.
Némelyik báb meg átbucskázik a fején,
lent is meg fent is felsôteste van, de az egyik
mondjuk ördög, a másik angyal. Melyikünk
tudná utánozni?!

A báb nem tiltakozik a rendezô ötletei ellen,
nem vet fel álproblémákat, és nagyon ritkán
játssza túl a szerepét.

Milyen a báb az ôt mozgató
színésznek?
Személyes tapasztalatom szerint a színész
szereti a bábot, amivel dolgozik. Hiszen a figura az ô kezének, hangjának, gondolatainak
a meghosszabbítása, tolmácsa. Ha mégsem,
akkor az ellenszenv oka mindig technikai (pl.
nehéz a báb, vagy rosszul mozgatható).
Azt a feladatot kaptam, hogy írjak a Báb-

cén gesztust produkál – de maradjon ez az ô
titka. A többit igyekeztem a fotókon bemutatni.
Kedvenc bábom, fogadják szeretettel!
Balla Margit
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hatvan év
bábtörténete
dióhéjban
A bábjáték háború utáni történetében a közép- és kelet-európai országok számára kapóra jött a „fordulat évét” követô államosítás: a Szovjetunióban ekkor már nyolcvannál
több bábszínház mûködött, ezért a csatlós
államok a nagy példakép nyomán létrehoztak egy tekintélyes bábszínházi hálózatot,
amely hosszú idôre meghatározta a bábjátszás rangját és helyzetét.
Kivéve Magyarországot. A honi pártállam
csupán egyetlen bábszínház létrehozását tartotta szükségesnek. 1947 decemberében –
nem is a kulturális szervek, hanem a Magyar
Nôk Demokratikus Szövetsége kezdeményezésére – megalakult a Mesebarlang, amely
másfél esztendeig mûködött az akkori
Mûvész Színház (ma Új Színház) emeleti helyiségében, az egykori Parisien Grill nevû
mulatóban.
Ezt az intézményt tulajdonképpen kétszer
államosították. Az elsô aktusra 1949. március
29-én került sor, amikor felvette a hangzatos
„Állami Mesebarlang Nemzeti Vállalat” nevet, és az MNDSZ költségvetésébôl a fôvároshoz került át a fenntartására elôirányzott
összeg. A második, tényleges államosítása a
többi fôvárosi színházzal egy idôben, 1949.
szeptember 1-jén zajlott. Ekkor ismét új nevet kapott: Állami Bábszínháznak hívták, és a
Paulay Ede utcából átköltözött az Andrássy
út 69. szám alá, az egykori Nemzeti Kamaraszínházba. A megszüntetett Mûvész Színház
albérlete helyett annak kamaraszínházában,
a Kis Kamarában kezdett új életet Magyarország egyetlen bábszínháza.
Már a nyári hónapokban megkezdôdtek
az elôkészületek a társulat átszervezésére. Az
újonnan kinevezett igazgató, Bod László festômûvész a négyszeresére emelte az alkalmazottak létszámát. Az elsô évad mûsora
nem sokban különbözött a Mesebarlangétól:
többnyire vegyes mese-összeállításokat,
anekdotákat és nevelô hatású tanmeséket
játszottak a legkisebbek számára. Az államosítás pontosan meghatározta az újonnan létrejött vagy átszervezett intézmények profil-
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Az Állami Bábszínház mûvészi arculatát megalapozó, legkiemelkedôbb
mûvészek, akikhez számos nemzetközi és hazai bábelôadás sikere kötôdött

Szilágyi Kató
1918–1989
Bábszínész,
fôrendezô
1960 Jászai Mari-díj,
1978 kiváló mûvész

ját: a Nemzeti Színház elsôsorban a klasszikus alkotások, a Belvárosi az új magyar drámák, a Madách fôként a szovjet és „népi demokratikus” mûvek, a Vidám Színház a szatirikus vígjátékok, a Fôvárosi Operettszínház a
politikai tartalmú és nevelô hatású operettek
bemutatóinak színhelye lesz. A tervszerû
együttmûködés jegyében jött létre a Bábszínház, az Úttörô és az Ifjúsági Színház is. Az
egymás munkáját kiegészítô színházakkal az
a máig fel-felbukkanó téveszme érvényesült,
amely a színházba járás valamiféle elôszobájának tekinti a bábszínházat. Ebben a felfogásban a bábszínház az óvodásoké, a gyermekszínház a kisiskolásoké, az Ifjúsági Színház pedig az általános iskola felsô tagozatosaié. Egy sok évszázados mûfajt próbálnak
egyetlen korosztályhoz láncolni.
Az Állami Bábszínház már a második évadban fellázadt a besorolás ellen: sor került az
elsô felnôttmûsor premierjére. Volt mire hivatkozniuk, hiszen Szergej Obrazcov világhírû
moszkvai Központi Bábszínháza ekkor már
hatalmas sikereket aratott felnôtteknek szóló
szatirikus mûsoraival.
1951 januárjában mutatták be – a moszkvai tanulmányútról hazatért, és írógépszerelôbôl fôrendezôvé átképzett, ám kitûnô szimatú, ambiciózus fiatalember, Szegô Iván
rendezésében – a Sztárparádét, amely a színház egész fennállásának legnagyobb közönségsikere lett. A pénztár elôtt kígyózó sorokat még évtizedek múlva is emlegették
mindazok, akik részesei voltak annak az élménynek, hogy egy bábszínház felnôtteknek
szóló elôadása hatszáz telt házat vonz, és
hogy a jegyek hetekkel elôre elkelnek.
Négy év után, amint várható volt, az igazgató és a fôrendezô között feszülô ellentétek
kenyértöréshez vezettek. A salamoni bölcsességgel megáldott bürokrácia ilyenkor mindig
egyformán reagál: mindkét vezetôt leváltja.
Az 1954 ôszén kinevezett új igazgató már
nem szakember, hanem igazi munkáskáder,
díszletmunkásból lett apparatcsik. Ami elôdeinek közös erôfeszítéssel alig sikerült, azt ô

Koós Iván
1927–1999
Báb- és díszlettervezô,
festômûvész
1979 PQ ezüstérem,
1999 Kossuth-díj

egymaga bevégezte: négyéves regnálása
alatt a végsô ellehetetlenülés határáig juttatta
az intézményt. Már-már olyan hírek kezdtek
keringeni, hogy az állami irányítás meg akarja szüntetni a bábszínházat. Ha egy mûfajjal
ennyi gond van, nem érdemes fenntartani.
Aztán néhány elszánt rajongónak mégis sikerült jobb belátásra bírni az illetékeseket, elsôsorban Aczél Györgyöt, aki ekkor, mint a
mûvelôdési miniszter elsô helyettese, még
némiképp szürke eminenciásként irányította
az éppen berendezkedô Kádár-rendszer kulturális életét. 1958 augusztusában kinevezi a
színház élére a Népmûvelési Intézet harminchat éves munkatársát, több bábjáték és bábesztétikai tanulmány szerzôjét, Szilágyi Dezsôt. Ezzel új korszak kezdôdik a társulat életében. A sok változás után az állandóság.
A létbizonytalanság után a bizonyosság.
A rögtönzések, átgondolatlan döntések után
a stabilitás. Az 1991/92-es évad végéig tartó,
harmincnégy éves igazgatása alatt az Állami
Bábszínház országos intézménnyé alakul.
Az addigi évi 400 elôadás már 1963-ra eléri az 1400-at, ennek több mint a fele tájelôadás. Bár az erôszakolt elôadásszám, amelyet
a monopolhelyzet kényszerít ki, kezdettôl
fogva megnehezíti a mûvészi munkát, azért
a színház kétarcúságából a nyilvánosság számára mindvégig a kiemelkedô eredmények
maradnak túlsúlyban. Szilágyi nevéhez fûzôdik a színház aranykora és számos világsikere. Szakértelmének és kivételes szervezôi képességének köszönhetôen a hetvenes évektôl a Bábszínház az egyik legtöbbet utazó
magyar mûvészegyüttes. Egyedülálló zenei
mûsoraival – Bartók két mûvének, A fából faragott királyfinak és A csodálatos mandarinnak, Sztravinszkij Petruskájának, Kodály Háry
Jánosának, Csajkovszkij Diótörôjének bábszínpadi feldolgozásával és másokkal – a hetvenes évektôl a világ legjobb bábszínházai között tartják számon. Európa szinte valamenynyi országán kívül vendégszerepelnek Egyiptomban (1971), Kubában (1975), Indiában
(1978, 1985), az Egyesült Államokban

(1980), Tunéziában (1986), Japánban
(1987), Izraelben (1988), Hongkongban
(1989) és Tajvanban (1992).
A hazai egyeduralom csak a nyolcvanas
évek elején kezd megszûnni: elôször Pécsett,
majd Egerben és Kecskeméten alakul bábszínház, egyelôre persze belegyömöszölve a
megbonthatatlannak deklarált színházi struktúrába, a város színházának tagozataként.
A színházalapító lendület azonban hamarosan megtorpan, és csak a rendszerváltást követô években folytatódik.
A nyolcvanas évek második felétôl az Állami Bábszínház kísérletezô kedve alábbhagy,
a repertoár egészén az elfáradás érzôdik,
egy-két korábbi siker felmelegítése kelti csupán az alkotó kedv látszatát. De a többi bábszínház elsô lépéseit jelentôs mértékben befolyásolta. Volt, aki vállalta és folytatta a tradíciókat, volt, aki elvetette, és saját tehetsége, ízlése, fantáziája, mûvészi meggyôzôdése
szerint fejlesztette tovább a tapasztalatokat.
Az ezredforduló Magyarországán alig akad
olyan bábmûvész, akire közvetlenül vagy
közvetve ne hatott volna ez az intézmény.
1992-ben megszûnik az Állami Bábszínház. Jogutódjaként Budapest Bábszínház néven folytatja mûködését egy megváltozott
szellemû intézmény, amelynek vezetését
1994-ben az Arany János Színház addigi
igazgatója, Meczner János veszi át. Ô az elsô
a színház igazgatói között, aki színházvezetôi
tapasztalatokkal kezdi meg bábszínházi tevékenységét. Meghirdetett programja szerint
támaszkodni kíván az Állami Bábszínház
nagy korszakának eredményeire, de figyelembe veszi a világ színházaiban és bábszínházaiban kibontakozó új törekvéseket is.
A Bábszínház története a háború utáni
idôk viharos és keserves történelmének viszszaverôdése. Az Állami Bábszínház megalakulásától a Budapest Bábszínház tizenhetedik
évadáig terjedô hatvan év históriájának
egyes fejezetei is „a kor foglalatjai és rövid
krónikái”.
Balogh Géza
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monológ
bábukról,
színházról,
mûvészetrôl
és technikáról

Nálunk nemcsak a színházépületek többsége, hanem maga a színházfogalom is század
eleji. Általában nem tekintik a színházat
olyan komplex mûvészetnek, amelynek
egyik igen lényeges összetevôje a technika.
A színház világszerte áttért a vizuális és auditív mûvészet összegezésére, mi még mindig
színészközpontú színházról vagy rendezôi
színházról beszélünk…
A bábszínház ma már minden eszközt felhasznál, hiszen ezt a mûfajt az anyagelvûség
határozza meg. Míg az „élô” színházban egy
szuggesztív színészegyéniség biztosíthatja az
átütô sikert, addig a bábos csak anyagi kifejezôdésen keresztül teremthet kapcsolatot a
közönséggel. A sokféle látványi összetevôt, a
képzô- és iparmûvészeti elemeket anyagi, képi rendbe kell szervezni; nemcsak a szereplôket, de a bábukat, a technikát is rendezni
kell. Itt egyenrangú alkotópartner az író, zeneszerzô, rendezô, színész, tervezô és a technikai személyzet. A technika sem pusztán kiszolgálója, hanem módosító, formáló tényezôje is az elôadásnak.
Két évtizedig tartott, amíg társulatunk tagjai megértették, mennyire nem tudunk egymás nélkül dolgozni, és mennyire fontos,
hogy mindenki az anyagon keresztül fejezze
ki gondolatait. Nálunk a mesterségbeli tudás, a technika ismerete és becsülete elengedhetetlen feltétel a mûalkotáshoz. Jellem-

zô, hogy minden fontosabb, bonyolultabb
elôadás elôtt próbát tartunk, mert a technika
sokrétûsége miatt egy apró hiba is tönkreteheti az elôadást.
A sok hiányosság ellenére örülünk az átlagos
építési színvonalnál jobb minôségben elkészült
új épületünknek. Teljesen más méretekben kell
most gondolkodnunk, hiszen a legkisebb színpadnyílás is nagyobb, mint a húsz évig megszokott volt. Másképp reagál a közönség ezen
a széles, nyújtott nézôtéren, és ez újfajta játékstílust kívánt. A geometriai méretek, formák
nagyban determinálják a nézôtér-színpad pszichológiai kapcsolatát, és a játéknak kell a kényes egyensúlyt megteremtenie.
A technika néha túlnô a színházon, mint –
véleményem szerint – az új Gyôri Színház
Varró Dávid–Presser Gábor: Túl a Maszat hegyen
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Fotó: theater.hu

Dr. Szilágyi Dezsô

színpada esetében. A közvetlen kommunikáció és az egyszerûsödés felé halad ma a színház, nem pedig a technika túlburjánzása irányába. Brookot szokták erre példaként felhozni, aki azonban a közismerten magas
színvonalú angol színház- és színpadkultúrán
nevelkedve jutott el az egyszerûséghez. Magyarországon alig beszélhetünk színháztechnikai kultúráról… A múlt század végén épült
színházainknál a bécsi operett volt az ideál.
Ezért jellemzô nálunk a zenekari árok, proccos elôcsarnok, túldíszített nézôtér.
Elmaradott színházszemléletünket hogyan
lehet megváltoztatni? Elsôsorban a következô generációt kell felkészíteni. A színészek,
rendezôk a fôiskolán kerüljenek közelebb a
technikához. Nem lehet igazán jó alkotói

fantáziája valakinek, ha nem ismeri saját eszközeit. (Ezért indítottuk el 1960-ban saját felsôfokú bábszínészképzésünket.) Nagy eredmény, hogy 10 éves érthetetlen szünet után
ismét megindult a díszlet- és jelmeztervezôképzés.
Azonban nemcsak a szakembereket, a közönséget is nevelni kell az új szcenikai szemléletre. Mi a gyerekekkel kíséreljük meg a mai
színházat megszerettetni.
Végül nagy szükség van külföldi rendezôk,
tervezôk minél többszöri vendégszereplésére, hogy a színház egy új, most formálódó
arcát megismertessék velünk…
Szilágyi Dezsô
(Színháztechnikai Fórum,1979. szeptember, 6. évf. 2. szám vezércikke)

Urbán Gyula: Minden egér szereti a sajtot
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Az épület története és felújítása
A Magyar Képzômûvészeti Egyetem épülete
1877-ben épült az Andrássy út 69. alatt. Ez
volt az elsô Mûcsarnok, melynek földszintjén
1907 ôszén Faludi Sándor nyitotta meg a
Márkus Géza tervei alapján épült „Modern
Színpad”-ot. A kabaré elsô igazgatói Heltai
Jenô és Molnár Ferenc voltak, majd 1908-tól
Nagy Endre, 1913-tól Medgyaszay Vilma vette át vezetését.
1924-tôl itt mûködött a Nemzeti Színház
Kamaraszínháza. 1949-ben az államosított
Mesebarlangból megalakuló Állami Bábszínház vette birtokába.
A régi színház a jelenlegi e1ôcsarnok, ruhatár és büfé területén helyezkedett el, nézôtere 302 személyes, színpada 6 x 3,5 m méretû volt.
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A Bábszínház rekonstrukciója 1971–1976ig tartott, ezalatt a társulat a Jókai téri kisszínházban játszott. 1976. december 28-án nyitották meg az újjáépített színházat, amelyben a fôiskolai udvar beépítésével nyolc-, ill.
hétszintes épületszárnyak foglalják magukban az öltözôket, irodákat, mûhelyeket. A rekonstrukció tervezôje a Középülettervezô
Vállalat volt. Építész: Siklós Mária, statikus:
Patkós Ferenc, Vörös György, belsôépítész:
Bánk András, gépész: Halmi Iván, elektromos:
Szücs Károly, színpadtechnika: Vajda Ferenc,
szcenikai világítás: Szabó-Jilek Iván, elektroakusztika: Gaál Dezsô, akusztika: dr. Karsai
Elekné voltak. A kivitelezést a Középületépítô
Vállalat végezte, a színpadgépészeti berendezések a vállalat lakatosüzemében készül-

tek. A színháztechnikai szakkivitelezôk az
EIVRT KONVERTA Gyára (120 áramkörös tirisztoros fényszabályozó) és a Budapesti
Elektroakusztikai Gyár voltak.
Beépített alapterület: 4500 m2
Beépített kubatúra: 23 000 m3
Az építés költsége: 80 millió Ft.

A rekonstrukció utáni állapot
adatai
A nézôtéri ülôhelyek száma: 380. Sortávolság: 85 cm, Széktávolság: 50 cm. A különleges székek ülôrésze felhajtva gyermekeknek,
lehajtva felnôtteknek biztosít kényelmes
ülést.
Zenekari árok nincs, de dobogók eltávolításával kiképezhetô. A III. emeleti zenekari

szobából közvetlen rálátás van a színpadra,
így élôzene közvetíthetô a nézôtérre.
A színpadnyílás szélessége 4 és 12 m között, magassága 2,5 és 5 m között rugalmasan változtatható a kétrészes, vízszintesen
szétnyíló, kézi mozgatású színpadi elôfüggönnyel.
A színpad mérete: szélessége: 24 m, mélysége: 9 m, magassága: 8 m. Hasznos játéktér
12 x 5 m, elôszinpad 12x 2 m.
A felsôgépezet: 18 db kézi mozgatású, ellensúlyos díszlethúzóból áll, melyeken a 12 m
hosszú díszlettartók teherbírás max. 120
kp/húzó. A tartók közötti legkisebb távolság
30 cm. 8 db kézi mûködtetésû ponthúzó, teherbírás max. 30 kp/db.
Befutó pályák vannak a díszlettartók között, 6 x 2 db, amelyeken a munkakarzatról
mozgatható gumigörgôs kocsik mozognak.
Négy pályán oldalszûkítô, ill. világítási létraszerkezet mozog.
A hátterek 2 db I szelvényû fix, két szélén
ívelt pályára, ill. egy, 50 mm átmérôjû, három részbôl álló háttérfüggönypályára köthetôk be.
A rekonstrukció és a színház bôvítése –
a rendkívül szûk helyen – igen nehéz feladat
elé állították a tervezôket. Siklós Mária érdeme, hogy nagyon gondos, aprólékos munkával és a Bábszínház vezetôségével állandó
egyeztetéssel ki tudta alakítani a megnagyobbított Bábszínházat. Ebben nagy segítségére volt Girardi Kornél építész, aki a Bábszínház képviseletében volt a konzultációs
partner. Jellemzô volt Szilágyi Dezsô igazgató
gondosságára, hogy egy szétszedhetô kartonból épített modellen mutatta be a társulat minden tagjának a leendô szobáját, munkahelyét, a funkcionális és közlekedési kapcsolatokat. Véleményük alapján folyt tovább
a kiviteli tervek elkészítése.
Ennek volt köszönhetô, hogy a megnyitás
után a társulat minden tagja örömteli és hálás szívvel vette birtokába a felújított épületet.
Szabó-Jilek Iván
(Az 1977 januárjában kiadott Színházi
Mûszaki Adatlap anyagainak
felhasználásával.)

Bábszínház metszet

Földszinti alaprajz

A speciális bábszínházi székek,
melyek fölhajtva a kicsiknek,
lehajtva a felnôtteknek biztosítja
a színpadra látást
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Bognár zoltán és torma gábor
fômérnökkel
mûszaki vezetôvel
beszélgettünk

A 60 éves Bábszínház mûszaki, technikai
állapotáról
Hatvan évvel ezelôtt kezdte meg
mûködését az elsô magyar Bábszínház. Az 1949-ben alakult Bábszínház
a Képzômûvészeti Egyetem Andrássy
úti épületének egy részét és udvarát
foglalja el. 1975-ben Siklós Mária
tervei alapján bábszínháznak építve
nyitotta meg újra kapuit, és azóta is
elsôsorban bábelôadásokat tart a
társulat. 1992-ben vette fel az együttes a Budapest Bábszínház nevet.

– Az épület nyolc szintbôl és pinceszintbôl
áll, ebbôl a nagyszínpad és a próbaterem
két-két szintet foglal el. Az építés során kihasználták a Képzômûvészeti Egyetem öszszes szabad terét, így a különbözô helyiségek
elrendezése nagyon zegzugosra sikeredett.
Csak néhány emelet járható teljesen körbe, a
többi színt két külön lépcsôházból közelíthetô meg. A színpadunk egészen az épület mögött levô Vörösmarty utcai lakóházig tart. Se
megfelelô hátsó illetve oldalszínpadot, sem
elég nagy méretû zsinórpadlást nem lehetett
kialakítani. Utólag egy színpadi süllyedôberendezés lett beépítve, ami sajnos nem használható – mondja Bognár Zoltán fômérnök.
A 90-es évektôl a bábjátszás egy kissé átalakult, már nem elsôsorban a paravános,
kesztyûs, vagy a marionett-bábjáték, esetleg
a fénysíkba betartott bábuk mozgatása a jel-
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lemzô. Tehát nem láthatatlan színészek mozgatják a bábúkat, hanem egyre gyakrabban
élô szereplôk is játszanak az elôadásokban.
Az elôadások jelentôs részében látszanak a
bábot mozgató és jelmezes színészek. A 70es években az akkori bábszínházi irányzatoknak ez a színpadtechnika megfelelt, de az új
elvárásokat egyre kevéssé tudja kiszolgálni.
A klasszikus bábjátszásban nem volt szükség
nagy színpadmélységre, mert a paraván mögött egy keskeny sávban játszottak a bábok,
és elfértek a bábszínészek is. Nem volt szükség magas zsinórpadlásra sem, hiszen a bábok méretébôl adódóan a díszletek viszonylag kisméretûek voltak, amelyeket szükség
esetén egy alacsony zsinórpadlásról lehetett
mozgatni. Így az arányaiban kisméretû és viszonylag kevés díszlettel a színpadkép változásait oldalszínpadok és hátsó színpad nélkül
meg lehetett oldani. Az élô szereplôk megjelenésével a megfelelô arányok miatt megnôttek a díszletek, és az ilyen nagyméretû díszletek mozgatását, a képváltásokat a színpadtechnikánk már alig bírja kiszolgálni. Sajnos a
legtöbb bemutatónál azzal szembesülnek a
rendezôk és díszlettervezôk, hogy az elképzeléseiket csak technikai nehézségek árán,
sokszor megalkuvásokkal vagyunk képesek
megvalósítani.
– A másik nagy bajunk, mivel az épületünk
ennyire körbe van zárva, nagyon szûkösek a

tárolási, raktározási, díszletmozgatási lehetôségeink – veszi át a szót Torma Gábor mûszaki vezetô. Minden kis helyiséget kénytelenek
vagyunk kihasználni, így például az egyik felsô (színt feletti) belsô udvarra konténereket
tettünk, hogy abban tároljuk a díszleteket,
bábokat.
Mûvészi igény volt olyan elôadások létrehozására, amelyeknek a színháztermünk
nem felelt meg. 1994-tôl át kellett alakítani a
próbatermünk hang- és fényrendszerét. Két
helyen tartunk elôadásokat, a lehetôségekhez képest a legjobb hang- és fényrendszer
van mind a két helyen kiépítve. Technikailag
a próbatermünk úgy mûködik, mint egy stúdiószínpad, 99 nézô befogadására alkalmas.
– Közép-Európa legnagyobb bábszínháza a
mienk – folytatja Bognár Zoltán a színháztermünkbe 403 nézô fér be, enyhén emelkedô
a nézôtér, sajnos inkább széles, mint hosszú,
ez azt a problémát veti fel, hogy szélsô székekrôl a nézôk belátnak az oldalkulisszák mögé. Az elôadásokon a nézôközönség vegyesen gyerekekbôl és felnôttekbôl áll. A gyerekek részére az ülés felhajtható, így akkor is
kényelmesen látja a színpadot, évezheti az
elôadást, ha elôtte felnôtt ül.
– A színpadunk 12 x 7 m-es, tehát inkább
széles, mint mély, ami nagyon jól megfelelt a
tervezéskor alkalmazott bábjátszásnak, de az
élô színpadi játszásnál már nem tökéletes.

Padlózata változtatható magasságú, így a
paravános játéknál lesüllyeszthetô 85 cm-rel
és a zsinórpadlásról leengedett 90 cm magas
paravánnal együtt eltakarja a bábosokat.
Felfele is emelhetô a színpadszint, de nem
üzemeltethetô biztonságosan, így elôadás
közben nem lehet használni. A gondot az
okozza, hogy a süllyedôk 4 x 2 méteresek, és
nem egy tengelyen mozognak, ezért rendszeresen megszorulnak. Vezérlésük régi, elavult, a karbantartásuk szinte már lehetetlen.
Ugyanilyen problémánk az egyre nagyobb
díszletetek mozgatása vagy eltüntetése a zsinórpadlás kis mérete miatt. 2003-ban született egy tanulmányterv az említett hibák kiküszöbölésére. Az elképzelés szerint a jelenlegi elsô emeleten levô színpadot a földszint
szintjére kell levinni, így megszûnne a kényszerbôl kialakított formájú a nézôtér. A földszinten további sorokat lehetne beépíteni, elvéve a helyet az elôcsarnokból. Keskenyebbre lehetne venni a nézôteret a nézôszám
csökkentése nélkül. Ez a megoldás kisebb
színpadnyílást tenne lehetôvé, így kialakítható lenne két kis oldalszínpad, és egy szinttel
megnövelhetô a zsinórpadlás. A tanulmányterv tartalmazza még, hogy a Vörösmarty ut-

cában levô lakóházból négy-öt kisméretû,
rossz állapotú lakás megvásárlásával ki lehetne nyitni a hátsó színpadot, így a Vörösmarty
utcából beállhatna a díszletszállító teherautó
közvetlenül a hátsó színpadhoz. Jelenleg a
díszletszállításunk a Képzômûvészeti Egyetemen keresztül egy úgynevezett szolgalmi
úton zajlik. A terv megvalósításával megoldódna a nézôtérre jutás akadálymentesítése
is. Jelenleg egy emeletet lépcsôkön kell felmenni a nézôinknek a színházterembe.
– Abból adódóan, hogy a színpadunk az elsô
emeleten van – folytatja Torma Gábor –, már
a díszlettervezésnél, illetve a terv fogadásánál
figyelembe kell venni a teherlift méretét.
A raktárunk lent van a színpad alatti területen, így a díszlet szállítása csak lifttel oldható
meg. A stúdiószínpadra, ugyanez a teherlift
szállítja fel a díszleteket. Egy évadban kb. 30
produkció van mûsoron, ebbôl könnyen kiszámítható, hogy mekkora a lifttel való szállítási igény. Van egy raktárunk Csepelen, ahová a mûsorról lekerült elôadások díszleteit,
bábuit és kellékeit szállítjuk tárolásra. Semmit
nem bontunk szét, hiszen újabb generációk
felnövekedésével felújítunk egy-egy elôadást,

Hangosítóberendezés

➤

Bábkészítô mûhely
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Nagyszínpad

➤ újra használjuk az eredeti díszleteket, bábo-

kat. A bábjaink, díszleteink nagy része olyan
képzômûvészeti értéket képvisel, ami akkor is
megôrzésre érdemes, ha az adott színdarab
már nem kerül újra mûsorra.
– Az elôadásaink díszleteit és bábjait 98%ban saját mûhelyeink készítik – teszi hozzá
Bognár Zoltán. A színház épületében mûködik a bábvarró, a festô, a mechanikai és a
kárpitosmûhely, a színház épületén kívül van
az asztalos- és a lakatosmûhely. Mûhelyeinkben modern gépek állnak a munkatársaink
rendelkezésére, tehát korszerû eszközökkel
tudjuk elkészíteni a bábokat, díszleteket. Szerencsére állandó a mûszaki dolgozók csapata, amely a speciális szakmai tudást igénylô
terveket képes megvalósítani. Az összes
mûhelyünk dolgozói létszáma tizennyolc fô,
velük kell megoldanunk az új bemutatók
díszleteinek, kellékeinek és bábjainak elkészítését, valamint az összes mûsoron lévô, elôadásban szereplô eszközök szükséges javítását.

Színpadi emelô gépezet

– Színpadi mûszaki dolgozók létszáma huszonhat fô, ebben benne vannak a díszítôk,
világosítók, hangosítók és a kellékesek – fûzi
tovább a gondolatot Torma Gábor. Elmondhatom, hogy a mûszaki munkatársaink az
utóbbi években összeszokott, megbízható,
jól együttmûködô csapatot alkotnak. Évi
320-350 elôadást tartunk, van olyan hónap,
hogy meghaladja az ötvenet az elôadások
száma, ehhez jönnek a próbák. Vannak befogadott vendégjátékok, például a Laár pour
L’art társulat és az Ékszer-balett együttes.
Utazunk úgynevezett tájelôadásokra, vidékre
illetve külföldre. Külföldi és vidéki színházak
produkcióit is vendégül látjuk. Így jön össze
a magas elôadásszám.
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Színpadi emelô vezérlése

A Budapest Bábszínház
mûszaki szervezeti felépítése

Igazgató
Gazdasági
igazgató
Fômérnök
Mûszaki
vezetô
Színpadi
felügyelô

Mûhelyvezetô

Fôvilágosító

Gondnok
anyagbesz.

Bábkészítô
csop. vez.

Festô
csop. vez.

Mechanikus
csop. vez.

Asztalos
csop. vez.

TMK
csop. vez.

Bábkészítô
2 fô

Festô
2 fô

Mechanikus
3 fô

Asztalos
1 fô

Hangtár
vezetô

Fôvilágosító hely.
Elektrotechnikus

Vízvezetékszerelô

Kárpitos

Vill. szer.
2 fô

Jelmezkészítô

GK
vezetô

Világosító
7 fô

Hangosító
2 fô

Színpadmester

Díszítô
csop. vez.

Öltöztetô
csop. vez.

Kellékes
csop. vez.

Díszítô
12 fô

Öltöztetô
1 fô

Kellékes
2 fô

Lakatos

Színpadi emelvény lépcsôvel

Színpadi emelvény

Hangkeverô pult

– A fény- és hangtechnikai eszközeinkrôl elmondható, hogy talán a legkorszerûbb berendezésekhez tartoznak, amelyek ma kaphatók. Digitális a hangvezérlô és a fényvezérlô
pultunk. A berendezések kompatibilitása teszi
lehetôvé a problémáktól mentes vendégjátszásainkat és vendégszínházak fogadását.
Van egy professzionális, nagy teljesítményû
és két kisebb projektorunk, amelyekkel a háttérvetítéseket oldjuk meg. Összefoglalva: a
színpadtechnikánk és a színpadtechnikai berendezéseink korszerûek és jól használhatóak,
a felmerülô igényeket mindig ki tudjuk elégíteni, csak az építészeti helyzetünkbôl adódó
nehézségek okoznak rendszeresen gondot.
– Legújabb színpadtechnikai fejlesztésként
vásároltunk két távirányítással mûködô motoros színpadkocsit (2 x 1 m). A kocsira felépített díszletek önálló mozgásra képesek, és

látványos, varázslatos hatást lehet elérni
mûködtetésükkel elôadásaink során. Ezek a
berendezések mind a két színpadunkon jól
használhatók.
– A mûszak szempontjából a legszembetûnôbb különbség az élô színház és a bábszínház között, hogy a próbák során folyamatos mûszaki próba is zajlik – összegezi az
elmondottakat Bognár Zoltán. Tehát a díszítôknek és a kellékeseknek végig színpadon

kell lenni, hiszen ugyanúgy begyakorolják a
díszletváltásokat, mint a mûvészek a szerepeiket, nagyon gyakran zenére kell dolgozni,
elôfordul, hogy a bábok mozgatásában is segédkeznek. A mûhelyek és a színpad kapcsolata szorosabb, mint az élô színháznál, hiszen
a bábok és kellékek megfelelô mozgásának
kialakítása csak a bábszínészek és a bábkészítôk együttmûködésével valósítható meg.
Lejegyezte Kárpáti Imre
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Egyszerûen alkalmazható lámpák
minden alkalomra
A Philips PAR lámpákat megbízható
minôség jellemzi. Hatékony világítást
eredményez a kiváló minôségû, gondosan megtervezett, robosztus méretû
lámpákba illesztett Philips alkotóelemek
alkalmazása.
Amennyiben valóban hatékony lámpára
van szüksége, úgy válassza a Philips PAR
fényforrást.

sense and simplicity

RENDEZVÉNYTECHNIKA

látványos produkció keretében mutatta be élete legkedvesebb
dalait zsédenyi Adrienn május 28-án este a papp lászló Budapest
sportarénában. Az itt tartott koncertek fontos állomásai a magyar
zenészek szakmai életútjának, ez az elôadás is bebizonyította,
hogy kitartással, jó csapattal, sok-sok munkával, átgondolt stratégiával magyarok is tudnak szép nézôszámot hozó elôadást csinálni legnagyobb „koncerttermünkben”.
A kiváló zenekar, a remek vendégmûvészek (ferenczi györgy és a
Bolyki Brothers), a több akrobatikus mutatványt is bemutató
tánckar, látványos ruhák, illetve számos showelem alapozta meg
az elôadás sikerét.

zséda
az Arénában,

Fotók: Bémer Miklós

avagy mi is tudunk show-t csinálni…

Egyedi színpad, nagyméretû
háttér
Gyöngyösi Szabolcs rendezô fél évvel a koncert elôtt találkozott elôször a produkció
képviselôivel, az énekesnôvel és Szurmai Anikó menedzserrel. Akkor – Zséda tervezett repertoárjához illeszkedôen – több koncepció
is szóba került, végül ezekbôl egy letisztult,
az anyagi lehetôségekhez reálisan illeszkedô,
ám számos újdonságot hozó látvány- és díszletterv körvonalazódott.

Már a színpad formája és elrendezése is eltérô volt a hagyományos arénakoncertektôl:
három, az élénél egymáshoz illeszkedô, a
küzdôtérre hosszan beérô, négyzet alakú
színpadra tervezték a show-t. Az alapszínpad
17 x 17 méteres, a második kifutó 7,3 x 7,3, a
harmadik 4,9 x 4,9 méteresre rajzolt.
A kétméteres magasságot egyrészrôl az
utóbbi színpadrész közepébe építendô, erre
az alkalomra gyártott személylift szabta meg,
másrészrôl a színpad alatt kapott helyet az

összes öltözô, és a színpadi lépcsôkhöz vezetô rejtett közlekedôfolyosók is. A közel harminc szereplô így pillanatok alatt a legkülönbözôbb helyen tudott megjelenni, Papp Tímea tánckoreográfus számára is széles lehetôséget adva a bejárásokra. Az alapszínpad
hátsó vonalában egy további, látványlépcsôvel megközelíthetô, két méter magas emelt
dobogórendszer került. Ez a táncosoknak,
egyben több forgófejes lámpának is helyet
➤
adott.
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A hátteret operafólia és az elé függesztett
LED-rácsok adták. Az elfordított színpad miatt
az Operaházból az arénában gyakran használt 30 méter hosszúságú fólia mellé ugyanonnan négy darab hat méter széles fóliát is
bérelni kellett, így lett szépen egységes,
egyenletesen, két oldalról világítható háttér.
A fóliához csatlakozott a két oldalra függesztett, nagyméretû, hátulról vetíthetô vászon, a
majdani koncertképek láttatására. A teljes
színpad szürke linóleumborítást kapott, jó felületet teremtve a világítás számára.

Próbák a modellezett térben
A koncert elôtt a Syma B csarnokban négy napon át tartottak a zenei és táncpróbák. A padlózatra méretpontosan kijelölt színpadon alakult ki a végleges koreográfia, a bejárásrend.

Már ekkor a helyére került a végleges backline
és monitor hangrendszer, a próba folyamán a
front- és monitorkeverôk a késôbbiekben is
használható alapbeállításokat tárolhatták el.
A díszlet és a teljes színpadot használó tánckar
miatt – minden zenész és énekes – csakis vezeték nélküli fülmonitorrendszert használhatott, a táncosokat a sidefill hangszórók látták
el kellô zenei információval.
Már a próbák alatt kiderült, Zséda a tôle
megszokott kiváló énekteljesítmény mellett a
táncot is ugyanolyan komolyan veszi, pontosan betartotta a táncrendet, a koreográfus és
a rendezô kéréseit. Az utolsó próbanapon
teljes, koncertszerû próba zajlott: a feszes
mûsorrend okán a Náray Tamás tervezte ruhákat viselô mûvészeknek az átöltözésekre
szánt idôt már ekkor is pontosan be kellett

Az elsô színpadterv

➤

A színpadi formához igazodó
világítási hidak a forgófejes
lámpák mellett a LED-rácsokat
is tartották. Elôtérben a monitor
hangkeverô állás, fölötte
riggelve a sidefill

Próba a csarnokban, a felrajzolt
és a hátsó, emelt színpadon

tartani. Ezt a teljes próbát a világítástervezés
számára mozgóképre rögzítettük.

Beépítés nyolc óra alatt…
Az aréna elôzô napi rendezvénye miatt a
koncert elôtti napon mindössze nyolc óra állt
rendelkezésre a beépítéshez. A háztól kapott
alapszínpad 1,92 méteren állt, így a lift konkrét magassága miatt minden elemet egyenként kellett újraszintezni. Elôször – mivel az
volt legfelül – a reptetés önálló hídszerkezete
került fel 7 db egytonnás motorra függesztve. A feketére festett háromszög hídelemeket
speciális, alsó futófelülettel látták el a teljesen
sima gördüléshez. A világítási eszközöket tartó hídrendszer igazodott a színpadok formájához, így azt a hagyományosnál több riggelô motor tartotta: a 44 méter Prolyte háromszög híd, a 66 db 2,4 méteres és 2 db 1,6
méteres nagy hídelem, a speciális sarokelem
és a hídfejgépülés 31 motorral került helyére.

20

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

Hogy mindehhez a hangrendszer is idôben felkerüljön, hat rigger dolgozott egyszerre a földön és a levegôben egyaránt.
A színpad alatt a közlekedôfolyosók padlójeleket és biztonsági világítást, minden feljáró
és színpadszél fehér és foszforeszkáló vezetôszalagot kapott. A kétméteres hátsó rátét miatt hátul korlát vigyázott a sürgô-forgó szereplôgárdára, a padlózaton minden kábel
biztonságos gumiszônyeg takarást kapott.
Két targonca emelte a mintegy 20 tonna felszerelést a színpadra, egyszerre közel 90 ember
dolgozott a helyszínen. A televíziós rögzítéshez
még az elôkészületi napon megérkezett az
MTV Színes 12-es közvetítôkocsija, szinte teljes
egészében kiépült a másnapi felvételi rendszer.
Mivel ez a show premierje volt, a munkamenetet csak tervezni lehetett, a speciális el-

– 12 db StageColor, 12 db StageZoom1200,
8 db Griven Kolorado,
– 8 db 4-es sokkoló (2/2-es elrendezés), 8 db
4-es sokkoló (hosszanti elrendezés), 1 db
8-as sokkoló, 4 db DF-50 Hazer + ventilátor, 2 db Jem Zr22 DMX füstgép,
– 1 db 1200 W hídfejgép
– Wholehog2 + Wing fényvezérlô pult, 1 db
Hog2 vezérlôpult 48 x 2 kW dimmer.
Kalla Tibor, a koncert fôvilágosítója a dalsorrend és a már említett próbákon készített
munkafilm alapján a Wysiwyg segítségével
harminc órán át programozta fel a több mint
500 jelet, amelyet aztán frame pontossággal
vezérelt a koncerten a speciális hangzásokat
bejátszó Hard Disc.
Fontos volt a színpadkép, az operafólia-színezés és a LED-rácsra vetített kreatív tarta-

Az oldalankénti 12 plusz
6 db Line Array hangsugárzó,
útban a helyes pozíció felé

A készülô színpad – háttérben
a 40 méteres operafólia és a
vetítôvásznak. Az állványra
helyezett kamerákat – mint
a keverôállástól jobbra – a színpadi magassághoz emelték

A színpad számítógépes látványterve.
A program jól vizsgázott, az elôre tervezett hatás a koncerten is látható volt

rendezés miatt a beépítés sorrendjén nem lehetett változtatni. Mindez – és más, mára
már idô szépítette tapasztalattá váló ok – néhány órás csúszást okozott, így például a vezérlésbiztonsági okokból utolsónak, 18 órára
tervezett pirotechnikai munka 21 órára, a
hangrendszer mérése és a reptetési próba
pedig késô estére tolódott.

A látvány
A minôségi törekvések és az idôkorlátok miatt a látványt a show minden zenei pillanatára tervezni kellett. Sokatmondó a vezérlendô
világítási eszközök alábbi, az elôadásra felszerelt listája:
– 8 db Atomic strobe, 48 db Par64 (fekete),
16 db led csík,
– 16 db 2 kW Fresnel, 6 db 5 kW Fresnel,
– 10 db 19 fokos ETC, 28 db Mac2000
Wash, 30 db Mac2000 Profile, 30 db
Mac600 Wash,

➤
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Zséda levegőből érkezett a színpadra
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Mindenbôl kettô – a reptetési rendszer zsinórzata
és vezérlô súlyai

lom összehangolása, így a rendezô egyedi
megoldást választott: az adott terület gazdáinak megküldött elôzetes koncertmenet
alapján mindenkitôl az adott dalra vonatkozó szín- és hangulatvilágot kért megjelölni.
Ezeket – a három lista közel nyolcvan százalékban egyezett – összeszerkesztették, így a
koncert látogatói a történésekkel minden
esetben harmonizáló látványban részesültek.
A két 6x4 méteres vászonra 10 000 ANSI lumen fényerejû projektorok vetítették a közvetítôkocsiban külön erre a felületre vágott
képet. A Video DJ-k 120 négyzetméternyi, 38
mm-es dekorációs LED-rácsra küldték az elôadáshoz szerkesztett animációkat.

A hang
Szintén a produkció iránti igényesség okán –
személy szerint is – ragaszkodtam a teljes
(még az oldal irányban is felfüggesztett) Line
Array hangrendszerhez. A nagy hangosításoknál a jól kézben tartható iránykarakterisztika miatt – egy adott nagy terület, így például az aréna csarnokának hangosítása – e
rendszerrel sokkal egyenletesebben oldható
meg. A szolgáltató – a beépítési késés ellenére is türelmes és alapos szakemberei – megadták a hangosítandó terület geometriáját,
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ennek alapján a Meyersound szoftvere az
ideális függesztési paramétereket adta meg a
2 x 12 db M3D és az oldalirányba dolgozó
2 x 6 Milo Line Array hangsugárzó részére.
12 db Meyersound UPA hangszóró látta el
a speciális színpadi formából adódó közvetlen tereket, 4 db MSL 4-es a színpad két szélén található 2 x 9 db M3D subbasszus sugárzó tetejérôl még a teljesen oldalra elhelyezkedô nézôket is jól kiszolgálta. Frontkeverôként a Yamaha PM 4000-ese és 3500-as keverôje szolgált, az elôbbin a teljes zenekar, az
utóbbin a 9 effekt, a vendég énekesek és a
bejátszó eszközök kaptak helyet, összesen 74
aktív hangcsatornát képezve. A monitorkeverés a Yamaha PM M4000 mixerén történt, a
vezeték nélküli mikrofonokat és fülmonitorokat a márka képviselôi alapos frekvenciatervezés után a helyszínen is ellenôrizték. A látvány és a koreográfia szempontjai miatt is alkalmazott rugalmas fülmonitorrendszer az
arénában megszokottakhoz képest csendes
színpadot biztosított a hangmérnökök és a
soksávos hangfelvétel számára. Amint azt a
frontkeverô Csepregi Géza és munkatársai is
jelezték, a négynapos próba beállításai jelentôs mértékben használhatók voltak a hangversenyen is.

A show
Az elôadás napján – a rövid délelôtti hangbeállás után – teljes kamerapróba következett,
már minden showelem alkalmazásával. Az
ilyenkor szokásos smink és fodrászat után
szintén az ilyenkor megszokott késéssel kezdôdött a program.
A koncert nyitányában – az egyik leghatásosabb látványelemeként – Zséda a háttér
mögül, azt átrepülve, gyakorlatilag az aréna
mennyezeti szintjérôl érkezett a színpadra.

Reptetés
A Mihályi Gábor és kollégái által alkalmazott
reptetô rendszer kézi mozgatású, ellensúlyos, technikai és emberi értelemben is kétlépcsôs biztonságú rendszer. Ez azt jelenti,
hogy a megkettôzött zsinórzat mellett a kezelôszemélyzet is kétszeres létszámban dolgozik a vezérlésnél. A korábbi, fôleg színházakban alkalmazott reptetôberendezésekhez
képest az arénában alkalmazott eszköz abban más, hogy az ellensúly nélkül is tud mozogni, illetve kétdimenziós mozgatásra is lehetôséget ad.
A rendkívül vékony kötélzetû függesztés
szinte láthatatlan volt, a terhelést tekintve
mégis tízszeres biztonsággal tervezték, a zsinórzat így akár egy tonna súlyt is biztonsággal
mozgatott volna. Zséda elôször dolgozott ezzel az eszközzel, így a koncert elôtt a Nemzeti Színház színpadán beépített reptetôszerkezettel két külön próbát is tartott. Az Alföldi Róbert rendezte Park elôadás díszletében (díszlettervezô: Menczel Róbert) repülve hasznos
tapasztalatokat szerzett, a kamerapróbán és a
koncerten légiesen könnyed tartással érkezett

a színpadra. A mûvésznô – a koncert Glória
címû száma alatt – a színpad mögül hatvan
métert lebegve ért a küzdôtér közepére, a közönség fölé, szinte karnyújtásnyira.
Hibamentesen zajlott a HD-vel szinkronizált fényvezérlés, a lendületes koreográfiák
táncosai pontos fényváltások alatt, a megjelölt pozíciókban, jól láttatva mozoghattak.

gi megoldások mellett még egy speciális,
a kocsi esetleges lezuhanását akadályozó
mechanikus fék is beépítésre került. A 4 db
beépített CO2 jet is egyedi tervezés: a CO2 jetek feladata az volt, hogy a lifttel érkezôt
köddel takarják el a közönség elôl.
Segítségükkel „bevarázsolható” az énekes a
➤
színpadra.

A személylift
Az elôszínpadba rejtett – ködfejlesztôkkel felszerelt – személylift alig másfél másodperc
alatt emelte Zsédát színpadszintre. Czingáli
Zoltán és munkatársai 3D-s tervezô programban készítették el az elsô modellt. Az
emelôkocsi alapterülete 84 x 84 cm lett, magasságát 20 cm-ben állapították meg, így azt
akár 180 cm magas személy is kényelmesen
használhatja. A kocsi egy megvezetô keretben közlekedik, ezért azt bármely pontján emelve tökéletesen vízszintesen halad a
keretben, majd tökéletes pontossággal, túlfutásmentesen érkezik a felsô helyére.
A felvonó mûködtetésre az emberi erô, az
ellensúly, a motor és a pneumatika jött szóba. A tervezôk az emberi erôt a kívánt sebesség miatt elvetették, az ellensúlyos rendszer
azért nem lehetetett jó, mert a lift nem csak
felemelkedik, hanem le is jön a személlyel.
A motorokról gyorsan kiderült, hogy igen körülményes, rugalmatlan a használatuk, programozásuk. Maradt a pneumatikus megoldás: könnyen, gyorsan, szabadon beállítható
az emelkedés/süllyedés sebessége, a fékezés
egyenletessége, a kocsi megállásának lágysága, ennek megfelelôen a munkahengerek
egyedi gyártásúak. A pneumatikus biztonsá-

Zséda úton a közönség felé…

…karnyújtásnyira a rajongók felett
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Az effekt indítása történhet manuálisan
vagy DMX vezérléssel is. Az elkészült speciális lift végül aztán túl is szárnyalta az elvárásokat: 1 másodperc alatt ért fel két méter
magasságra, ezzel együtt könnyen szállítható, mozgatható, a tömege csak 90 kg, installálása két embernek kb. 10-15 perc.

Pirotechnika
A show elengedhetetlen eleme volt a pirotechnika. A színpad szélén – szintén biztonságos idôzítéssel, a zenéhez illeszkedô DMX vezérléssel – lángvetôk dolgoztak, a legelsô világítási hídra a filmforgatásokon használt, szalagos elrendezésû szikraeffektek kerültek. Az
egy- és kétkomponenses piroanyagok bár
grammokban voltak mérhetôk, hatásuk annál
jobban érvényesült. A kivitelezôk itt is gondosan ügyeltek a színpadi szereplôk biztonságára, a szikra csóvái minden esetben a tervezett
kétméteres védôtávolságon belül maradtak.

A többlépcsôs színpad elônyei: dinamikus tánc az alapszinten, Zséda pedig jobb oldalon fenn, az emelt színpadon énekel

Tv-technika
A koncerten 14 kamerás képfelvétel készült.
Ekkora színpadon nélkülözhetetlen volt a
Jimmy Jib és a Steadycam, ezeket a kameratartó kart kitolni is képes Technokran és a
360 fokban speciális gömbfelületû képet készítô Panocast egészítette ki.
Három kézi kamera mozgott a térben, az
öt nagy látószögû optika mellett a távolságokat 86-szoros és két 75-szörös varióval rendelkezô optika hidalta át. A majdani televíziós mûsorhoz és a késôbbi kiadványhoz a 72
sávon rögzített hangfelvételbôl kevernek
adás és 5.1-es DVD hangot.
A koncert utáni szakmai és sajtóvisszhangból kiderült, érdemes volt egy kiváló zenei
alapokon nyugvó, honi viszonylatban is
egyedi ötletekkel teli, összetett technikai kivitelezéssel járó koncertet megrendezni. Az
m1 várhatóan 2009 októberében tûzi mûsorára a koncertfilmet, melynek végén ott lesz
az a majd 170 fôs stáb névsora, akiknek ezúton is köszönöm áldozatos munkáját.
Zsidei János „Zsono”
A koncert technikai igazgatója

A koncert technikai szolgáltatói voltak:
Omega Sound & Light Kft.
Visualpower Kft.
Light Express Kft.
Magyar Állami Operaház
Light Odyssey Hungary Filmtechnikai
Szolgáltató Kft.
Generalp Kft. – Airwalking
Pirofilm Kft.
Mafilm Pirotechnika
Tom-Tom Hangstúdió Kft.
Á Bt.
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Egy másodperc alatt a színpadra varázsolva
Emelkedô színpadkép, összehangolt színek,
tagolt képi háttér Zséda mögött

SZÍNPADVILÁGÍTÁS

A szinkronvezérlés
térnyerése

már több cikk is megjelent ebben a témában különbözô fórumokon, most a
színházi világítástechnikában elterjedt
megoldásokról lesz szó, egy konkrét
– a naplegenda – táncelôadás történetén keresztül elmesélve.

Egyre nô az igény a professzionális technikai
megoldások iránt a színházi világítási gyakorlatban. Természetesen ez betudható a technikai lehetôségek fejlôdésének is, de úgy érzem, megnövekedett a magas színvonalú
produkciók színre állításának az igénye is.
Míg régebben csak a nagy koncertek, turnék
során alkalmaztak szinkronizált vezérléseket,
addig mára a kisebb produkciók is jelentkeznek ilyen igényekkel.
Volt (pontosabban van, lassan nyolc éve)
szerencsém egy igen magas színvonalú produkcióban részt venni, ahol többféle módon
is meg kellett oldani a szinkronizált világítás-

vezérlést. Ezzel az elôadással jól körüljártuk a
témát, így igen alkalmas a témakör bemutatására.
A Naplegenda egy magas színvonalú táncprodukció, és technikai értelemben is komoly
követelményeket támaszt mind a hang-,
mind a világítástechnika területén. Amikor az
elôadás beköltözött a Mûvészetek Palotájába,
rögtön felmerült, hogy a lehetô legtöbbet kihozzuk ebbôl a lehetôségbôl. Felhasználtuk a
rendelkezésre álló eszközpark jelentôs részét,
és kísérletet tettünk a szinkronvezérelt elôadás-lebonyolításra. A MÜPA színháztermében Compulite Vector pultok mûködnek,

ezeken SMPTE szinkronvezérlés áll rendelkezésre, így erre készítettük fel az elôadást.
Az elôadás hanganyagát egy HD tárolja és
játssza vissza az elôadás során több sávon.
Egy újabb sávra kellet felvenni az SMPTE
szinkronjelet. Sajnos a pult egy szoftverhibája miatt nem tudtuk rendesen használni ezt a
lehetôséget, meg kellett várnunk egy szoftverfrissítést, addig a hagyományos módon,
kézi indítással futottak az elôadások.
Közben az elôadás turné verziója is új lehetôséget kapott: egy ETC Congo pultra került
fel a vezérlés, és a korábbi pultokkal szemben
itt már tudtunk szinkronvezérlést használni. ➤

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

25

Pultok
találkozása
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Ha már a MÜPA pultján megírtuk a teljes
elôadás idôkódjait, kézenfekvônek tûnt ezt
felhasználni az ETC-pulton is. Az élet persze
nem ilyen egyszerû, az ETC-pulton MIDI vezérlés áll közvetlenül rendelkezésre, az
SMPTE kód fogadásához egy kiegészítô eszközre lett volna szükség. Én szeretem az ilyen
kihívásokat, most a már meglévô SMPTE kódot kellett átültetni MTC-vezérlés alá. Idôközben az elôadások alatt sikerült egészen finomra csiszolni a Vector idôzítéseit és idôkódjait.
A megoldáshoz végül a két pultot kellett
összehozni egy találkozóra, erre a MÜPA vezérlôjében került sor. A HD-lejátszó két szinkronkimeneten hajtotta a két pultot, az ETC
kapott MIDI jelet, a Compulite pedig a szokott SMPTE jelet, a zene lehallgatását egy
monitorhangfal tette lehetôvé. Bekapcsoltam a Congo betanító funkcióját, elindítottam a HD-n a lejátszást, néztem a Vector
TIMELINE kijelzôjén a beérkezô jeleket, és a
megfelelô idôben nyomogattam a Congo
gombját. Ezzel a módszerrel viszonylag pontosan sikerült átvinni a jelek indítását. (Persze
ehhez nagyon jól jött az az elôadásrutin,
amit a közel hetven elôadás alatt összeszedtem.)
Sajnos a lejátszó generálta MIDI idôkód és
az utólag felvett SMPTE kód között volt egy
kis eltérés, így nem lehetett ugyanazokat a
számokat átírni, de néhány órás utómunkával sikerült egészen közel hozni egymáshoz a
két pulton futó programok szinkronitását.
Mivel a színházi és turné verziók között
vannak eltérések – ezek jellemzôen a turné
verzió egyszerûbb eszközparkjából adódnak –
és a két pulton különbözô memóriaszámozási eljárásokat használtam, a végsô ellenôrzés
több idôt vett igénybe. Itt is egyszerre futott
a két pult, de a turné verziót futtató Congo
kimenetét egy WYSIWYG megjelenítést futtató laptopon ellenôriztem. Ebben fel van építve az elôadás turné verziójának gépkiosztása,
teljes modellje, így jól látható, mit csinálnak
az adott jelben például a robotlámpák.
Programképek a Congo képernyôjén
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A végeredményt élesben elôször Székesfehérváron próbáltuk ki, teljes sikerrel!
Azóta a Naplegenda elôadás minden helyszínen TIMECODE vezérléssel fut, akár a
Mûvészetek Palotája, akár valamelyik vidéki
helyszín ad otthont az elôadásnak.
Kiss Péter

TIMELINE megjelenítés

HD, az elôadás agya

Programképek a Vektor képernyôjén

A világítástechnika a hang- és stúdiótechnikától vette át a szinkronizált elôadás-lebonyolítás technikai megoldásait. Néhány,
a cikkben is megtalálható szakkifejezés magyarázata:
TIMECODE idôkódos szinkronizálás. Itt a
rendelkezésre álló eszközök egy közös,
központi egység által szolgáltatott szinkronjelhez igazodnak. Ez elehet egy különálló jelgenerátor, vagy valamelyik eszköz
generálta szinkronjel. A központi egység
„mondja meg”, mennyi az idô, ezt
óra/perc/másodperc/képkocka formátumban továbbítja. Az utóbbi adat felbontása
változtatható, 24/25/30 képkocka használatos.
MIDI, MTC itt a hangszereknél, stúdióeszközöknél elterjedt adatátviteli szabványnak
azt a részét használjuk, amely egy központi idôkódot küld a csatlakoztatott eszközök
felé. A rövidítés is ezt takarja: MIDI TIME
CODE
SMPTE ez egy televíziós eszközök szinkronizálására született szabvány. Jelentôs elônye a MIDI megoldásokkal szemben, hogy
egy egyszerû hangsávon, hangvonalon lehet továbbítani, így sokkal egyszerûbb kezelni. Ebben az esetben is egy központ jelgenerátor állítja elô a szinkronjelet, ezt lehet rögzíteni a hangsávok mellé.
HD-stúdiók számára fejlesztett merevlemezes hangrögzítô eszköz. Több sávon lehet
hanganyagokat rögzíteni és visszajátszani.
Általában tartalmaz valamilyen szinkronizáló eszközt, beépített jelgenerátort.
TIMELINE egy grafikus felületû megjelenítô, amely valós idôben mutatja a beérkezô
szinkronjelet és a hozzá rögzített jelek sorrendiségét. Ezen jól nyomon követhetô a
világítási jelek indítása. A szinkronizált lejátszás programozása során a világítási jelek indítását egy beérkezô, konkrét idôpillanathoz rögzítjük. Visszajátszáskor a pult a
beérkezô jel alapján indítja automatikusan
a megfelelô világítási jelet. Ezt a folyamatot
jeleníti meg ez a kijelzô.
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NEKROLÓG

Búcsú gebei Andrástól
A munkatársak nevében veszek búcsút Gebei
Andrástól, a színháztechnika hazai mûvelôi
közül egy kiváló, igen elmélyült alkotótól,
akit 58 évesen ragadott el a kór. András igazi specialista volt szakmájában, amit tágíthatnánk elektrotechnikára, vezérléstechnikára
meg egyéb bûvszavakra, de legjobb, ha
megmaradunk a színháztechnikánál. Mert a
színház, a színpad misztériuma fontos, mindnyájunk életében talán a legfontosabb.
A színház misztériumához szorosan hozzátartozik a színház tere, a színház és a játéktér
technikája, ami maga is sokszor mintha misztérium lenne…
Mindenesetre a színpad technikájában
sok-sok tényezô összjátékáról van szó, amibôl rengeteg mindent ismerünk, a legapróbb csavarig bármit. Azaz pontosabban: inkább ismerjük egymást, és így elég jól tudjuk, hogy ki mihez ért legjobban e számtalan
mindenségbôl, a fogaskerékként egymásba
illeszkedô sok-sok részletbôl.
Ezért mindenkor megtaláljuk egymást, és
nincs az a feladat, amihez ne tudnánk összehozni a legjobb csapatot. A fájó az, hogy
most hiátus lépett fel, mert András szerepét
nagy hirtelen nem lehet pótolni. Összeforrott a ténykedése a Színháztechnika Kft.
megannyi színpadot élôvé tevô munkájával,
azok tervezési, megvalósítási, karbantartási
fázisaival. Ott munkálkodik a szelleme a berendezések milliméterpontos, pillanatra kiszámítható irányításában. Ami elengedhetetlen segítség e rejtélyes, sötétbôl fényekkel,
csöndbôl hangokkal, mozdulatlanságból a
tér minden irányába meglóduló-kitárulkozó
mikrovilágokkal élô tér mûködéséhez – melyben persze legfontosabb az ember.

Tíz erkély
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

lét: élet-nélküli.
öröklét: idô-nélküli.
mûködés: változás-nélküli.
hatalom: erô-nélküli.
tudás: adat-nélküli.
bölcsesség: gondolat-nélküli.
szeretet: érzés-nélküli.
jóság: irány-nélküli.
boldogság: öröm-nélküli.
zengés: hang-nélküli.
(Weöres Sándor:
A TELJESSÉG FELÉ c. könyvébôl)

Rendkívüli tudás volt az övé. Ezt aránylag
könnyû kimondani, de hogy mennyi-mennyi
munka, töprengés, kitartás, gondolkodás és
gondoskodás van e mögött, azt csak sejteni,
sejtetni lehet. Éppen harminc évvel ezelôtt
szegôdött el a színháztechnika szolgálatába,
szerelmesedett bele a színház misztériumába, no nem látható/hallható avagy néma
színpadi szereplôként. Fontos és nélkülözhetetlen háttérszereplôje lett annak a világnak,

ami átível tereken és korokon, és ami rabul
tud ejteni bárkit bármikor. S tette mindezt
roppant szerénységgel, becsületességgel,
nagy odafigyeléssel a világra – és benne minden személyre –, mélységes empátiával.
Szabó-Jilek Iván mellett ismerkedett meg a
színháztechnika világával. A kezdetektôl volt
munkatársa egy olyan kis tudásközpontnak,
mely, ha nem akad el, akkor e szakma esetleg
többre is futja, például ami a társadalmi ismertségét és elismertségét illeti. Majd András
tett ugyan egy kis kitérôt, de azután elszegôdött a Színháztechnika Kft.-hez, és ott fantasztikus módon ki tudta teljesíteni azt a mérnöki-fejlesztôi tehetséget, mely néki megadatott. A közvetlen munkatársa hosszú éveken
át Strack Lôrinc, akivel együtt színházak, elôadómûvészeti létesítmények hosszú sorát
küzdötte végig a legelsô vázlatoktól a megvalósításig. Nem érdemes belefogni annak felsorolásába, hogy mely házak színpadtechnikai vezérlési rendszerének kifejlesztése fûzôdik a nevéhez. A számuk jóval húsz fölött van!
Elég, ha e sokból csupán két olyan munkáját említem, melyek egészen különleges jelentôséggel bírnak. Az egyik a megépítés
elôtt álló pécsi koncert- és konferencia-központ, a másik a budapesti Zeneakadémia küszöbön álló felújítása. Szándékosan esik szó e
kettôrôl. Megvalósításuk ugyan még hátravan, de bizonyosak lehetünk benne, hogy
Gebei András ott lesz, részese lesz ezeknek is.
A kiváló színházi elektromérnök, a remek fejlesztô keze nyomát fogják viselni, csendben,
szinte hangtalanul, de számunkra – ne habozzunk kimondani – mégis „szépen csengôen”, egy örökkévalóságig.
Vargha Mihály

KEMO 3000 ALUSPEC
PROFESSZIONÁLIS, TELESZKÓPOS NÉZÔTÉRI RENDSZER

ALUMÍNIUM ÖTVÖZET A KÖNNYÛ, JÓ MEGOLDÁS!
KIZÁRÓLAG HAZAI MUNKAERÔ TERMÉKE!
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HAZAI HÍREK

Múzeumi
terek
színházi
fényben
Vargha Mihály, Klobusovszki Péter és a pályázatot készítô építészhallgatók

A Múzeumok Éjszakáján – 2009. június 20-án – a Bajor Gizi Színészmúzeumban érdekes színházépítészeti programokat tartottak.
„Térképzet” címmel Koch Aurél (1926–2008) képzômûvész, tervezô színház- és színpadterveit mutatta
be egy kis kiállítás. A hazánkban kevéssé ismert
mûvész, Németh Antal színházi rendezô mellett folytatott színpadtechnikai tanulmányokat. Késôbb – elméleti, pedagógiai és illusztrátori tevékenysége mellett – a wittenbergi Elbe-Elster Theater díszlet-, bábés jelmeztervezôjeként dolgozott. Koch Aurél színpadi makettjeit, díszlet- és jelmezterveit 1997-ben ajándékozta az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szcenikai gyûjteményének.
Az EU-támogatással készülô Színházak Közép-Európában (TACE) program keretében mûködô nemzetközi színházépítészeti mûhely konkrét feladata: színházi központ tervezése
Ljubljana központjában. A BME Építészmérnöki Karának Középülettervezési Tanszékén öt hallgató – a komplex tervezés, kétszemeszteres feladatának keretében – vesz részt a mûhelymunkában. Vezetô tanár Klobusovszki Péter DLA építész. A feladat kreatív szabadságot és mind technikai, mind
prezentációs szempontból ideális feltételeket biztosít a bimbódzó színházépítészeti tervek, álmok kibontakoztatására. A mûhelymunkát elôadások,
prezentációk kísérik, amelyek a színházépítés haladó attitûdjeit jelenítik
meg. Az elsô szemeszter lezajlott, az ennek kapcsán született vázlatterveket, maketteket lehetett látni a kiállításon.
„A zsúfolt tér” címmel
kötetlen beszélgetés zajlott
a színházi térrôl és a tér
színházáról. Az érdekes beszélgetésen Balázs Zoltán
fiatal rendezô-színész, Bagossy Levente díszlettervezô, Klobusovszki Péter építész vett részt, a moderátor Vargha Mihály volt.

Beszélgetés a színházi térrôl
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Koch Aurél fantáziaterve egy forgó
körgyûrûszínpados
színházról

A hallgatóság

HAZAI HÍREK

Színház és Film
Intézet alakult
A Károli Gáspár Református Egyetem többségi
tulajdonában álló Színház és Film Intézet létrehozásával és Csányi János rendezô igazgatásával, megalakult a színházi és filmes területek
háttérszakmáinak oktatási központja. Az új intézet alapítását a színházi és filmes háttérszakmák átfogó képzésének megoldatlansága tette
szükségessé. Az intézetben 2009 ôszétôl hat
képzéscsoportban (színháztechnika és rendezvénytechnika, filmtechnika, hangtechnika, képzômûvészet, szakírás) mintegy harminc szak
intézményes képzése kezdôdhet meg. A jelentkezôk SZFI-ösztöndíjra is pályázhatnak.
„Az érdeklôdô fiatalok egy-egy speciális szakmát (amely kiemelkedô szaktudást és nemritkán alkotói képességeket igényel) véletlenszerû »odakeveredést« követôen, gyakran
mesterek és megalapozott szakmai oktatás

nélkül, éveken keresztül történô próbálkozással
sajátítanak el. Mivel hazánkban mintegy 100
hivatásos színház, 30 filmstúdió mintegy ötezer szakembert foglalkoztat, a minôségi képzés
hiánya visszahat a két nagy – immár törvényi
szinten szabályozott – mûvészeti ág szakmai
teljesítményére. Az intézet alapításának célja,
hogy a két terület háttérszakmáit hosszú távon
egyetlen oktatási központba összevontan képezze, összefogva az ország legjelentôsebb
szakmai intézményeivel, szervezeteivel a gyakorlati oktatás személyi és háttérfeltételeinek
megteremtése érdekében.”
A képzésekre való jelentkezés alapfeltétele
az érettségi bizonyítvány (a továbbképzéseknél a szakirányú végzettség), a tandíj általában 160 000 Ft félévenként, ez 200 órás oktatást jelent heti 16 órában.

Az idei tanévben az alábbi képzéscsoportok indulnak a Színház- és rendezvénytechnika témakörben, zárójelben a képzés vezetôi:
Színháztechnikus, Szcenikus ill. Mûszaki vezetô (Szûcsborus János)
OKJ-száma: 54 521 04 0000 00 00 – alapképzés. Idôtartam 4 félév. Létszámkeret 10 fô.
Színpadmester (Iszlai Zoltán)
OKJ-száma: 54 521 04 0100 52 02 - rész-szakképesítés. Idôtartam 4 félév. Létszámkeret 10 fô.
Világítástechnikus ill. Fôvilágosító ill. Világítástervezô (Pelyhe János)
OKJ-száma: 54 521 04 0100 52 03 – rész-szakképesítés ill. ráépülések 1-2. Idôtartam
4+2+2 félév. Létszámkeret 15 fô.
Rendezvénytechnikus ill. Rendezvény mûszaki vezetô (Lakos László)
OKJ-száma: 52 213 04 0000 00 00 – alapképzés ill. ráépülés. Idôtartam 2+2 félév. Létszámkeret 30 fô.
Ügyelô ill. Stage Manager
Képzés-azonosító szám: 890020 – SZFI szakképzés. Idôtartam 4 félév. Létszámkeret 10 fô.
Hangtechnika témakörben:
Hangosító (Szabó Péter)
OKJ-száma: 54 521 04 0100 52 01 – rész-szakképesítés. Idôtartam 4 félév. Létszámkeret 15 fô.
Hangtechnikus (Szabó Péter)
OKJ-száma: 54 213 02 0000 00 00 – alapképzés. Idôtartam 4 félév. Létszámkeret 10 fô.
Hangmester (Szabó Péter)
OKJ-száma: 54 213 02 0100 51 01 – rész-szakképesítés. Idôtartam 4 félév. Létszámkeret 10 fô.
Hangmûvész Stúdiómenedzser (Szabó Péter)
OKJ-száma: 54 213 02 0001 54 02 – ráépülés. Idôtartam 1 félév. Létszámkeret 5 fô.
Hangtárvezetô (Szabó Péter)
OKJ-száma: 54 213 02 0001 54 04 – ráépülés. Idôtartam 1 félév. Létszámkeret 5 fô.
Produkciós hangmenedzser (Szabó Péter)
OKJ-száma: 54 213 02 0001 54 05 – ráépülés. Idôtartam 2 félév. Létszámkeret 5 fô.
Képzômûvészet témakörben:
Díszlet- és Jelmeztervezô Asszisztens (Berzsenyi Krisztina)
OKJ-száma: 54 521 04 0100 52 01 – rész-szakképesítés. Idôtartam 4 félév. Létszámkeret 20 fô.
További részletes információk az intézet honlapján találhatók: www.szfi.hu.
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HAZAI HÍREK

Színházi mûszaki
vezetôképzô tanfolyam
A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem a 2009/
2010-es tanévben is meghirdeti a következô
OKJ-s képesítéseket adó színházi mûszaki tanfolyamait, melyeket az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirôl kiadott 20/2008
(VII. 29) OKM-rendelet, valamint a 2001. évi
CI. felnôttképzési törvény szerint indít:
– Hangosító
– Színpadmester (a régi OKJ szerint Színpad
technikus)
– Világítástechnikus
– Színháztechnikus, Szcenikus
A tanfolyam a Hangosító, a Színpadmester
és a Világítástechnikus szakon középfokú, a
Színháztechnikus, szcenikus szakon pedig
emelt szintû szakképesítést ad.
A tanfolyami képzés a színházaknál és a
színház jellegû zenei, valamint kulturális létesítményeknél a vezetô mûszaki alkalmazásban
lévô dolgozók szakmai oktatását a szakmailag
képzett munkaerô utánpótlását szolgálja.
A képzési idô: 1,5 év a Hangosító, Színpadmester és Világítástechnikus szakokon (3
félév), + 1 félév (összesen 2 év) a Színháztechnikus, szcenikus szakon
A képzés megkezdésének elôfeltétele az
érettségi bizonyítvány megléte. Mindhárom
szak elvégzése esetén a hallgatók megkapják
a Színháztechnikus, szcenikus emelt szintû

szakképesítést. (Az új moduláris szerkezetû
OKJ szerint, ehhez, 5 szakmai követelménymodult kell teljesíteni.)
Az oktatás formája: tanfolyam jellegû, levelezô oktatás. Az oktatás idôtartama: a
2009/2010. tanévben 8 hónap (várhatóan
október elejétôl június elejéig.)
A tanfolyam elsô évében minden szak valamennyi tantárgya közös, és csak a második évben történik a szétválás. Ekkor kerül sor a speciális tantárgyak oktatására. A tanfolyam elvégzése és a sikeres szakvizsga után a hallgatók az
érvényes rendeletnek megfelelôen a megszerzett szakképesítésrôl bizonyítványt kapnak.
A 2009/2010 tanévre az I. évfolyam jelentkezési határideje: 2009. szeptember 18.
A 2009/2010. tanévben az I. évfolyamos hallgatók két féléves részvételi díja: 190 000 Ft,
melynek két részletben történô kifizetését a
munkahely részben vagy egészében átvállalhatja. A képzést csak a részvételi díj elsô részletének
befizetését követôen lehet megkezdeni.
A szakirányú felsôfokú végzettséggel rendelkezô hallgatók felmentést kaphatnak az
elektrotechnika és a mechanika tárgyak óráinak látogatása alól, azonban vizsgázniuk kell
írásban és szóban is a harmadik félév végén.
A jelentkezési lap és a tanfolyami tájékoztató letölthetô az egyetem weboldaláról:
www.szfe.hu./muszaki.tanfolyam

HAZAI HÍREK

Színházi mûszaki beosztások
egységes rendszere
A Magyar SzínházTechnikai Szövetség szükségesnek látta, hogy
javaslatot tegyen a színházakban dolgozó mûszaki szakemberek
beosztásának és a beosztás betöltéséhez szükséges képzettségi
követelmények egységesítésére. A kérdés rendbetételét sürgette
az OKJ-ben szakoktatás fejlesztése és a foglalkozások egységes
rendszerének (FEOR) korszerûsítése is. A javaslatot az Oktatási
és Kulturális Minisztérium és a Statisztikai Hivatal illetékesei
kapták kézhez.

FELSÔ SZINT
Mûszaki igazgató
Képzettségi követelmény:
Kizárólag felsôfokú mûszaki végzettséggel (gépész-, elektro-, építészmérnök) tölthetô be.
Vizsgaköteles a színházakra vonatkozó tûz-,
és munkavédelmi elôírásokból.
Színházi gyakorlat, nyelvtudás ajánlott (az állást meghirdetô színház igénye szerint.
Feladatkör:
Felügyeletet gyakorol valamennyi, a továbbiakban felsorolt mûszaki dolgozó felett.
Feladata elsôdlegesen a színpadi munka felügyelete, a mûvészeti igények szerint produkciók létrehozása, vendégszereplések lebonyolítása.
Részt vesz a bemutató és próbatervek összeállításában.
Kidolgozza a mûszaki fejlesztések közép- és
hosszútávú elképzeléseit, egyúttal figyelemmel kíséri és ellenôrzi a színpadtechnikai felszerelések, berendezések állagát, üzembiztonságát.
Önálló bérgazdálkodó. Fegyelmi jogköre van.

Mûszaki vezetô
Képzettségi követelmény:
Középfokú mûszaki végzettség, valamint a
2+1 éves színháztechnikus–szcenikus OKJ-tanfolyam elvégzése. Egyebekben a mûszaki igazgatónál leírtak szerint.
Feladatkör:
Felügyeletet gyakorol valamennyi, a továbbiakban felsorolt mûszaki dolgozó felett.
Feladata elsôdlegesen a színpadi munka felügyelete, a mûvészeti igények szerint produkciók létrehozása, vendégszereplések lebonyolítása.

Részt vesz a bemutató és próbatervek összeállításában.
Kidolgozza a mûszaki fejlesztések közép- és
hosszú távú elképzeléseit, egyúttal figyelemmel kíséri és ellenôrzi a színpadtechnikai felszerelések, berendezések állagát, üzembiztonságát.
Önálló bérgazdálkodó. Fegyelmi jogköre
van.
A beosztás kisebb színházak, színpadok esetében a felsô mûszaki szintet jelenti, de ezt a beosztást, címet a mûszaki igazgató alárendeltségében is meg lehet kapni.

Feladata a színpadi munka irányítása és felügyelete, részvétel az elôadások színpadra állításában, hangfelvételek készítése és szerkesztése.
Az adott színház mûszaki szervezete szerint
tartozhat a fôvilágosító alá, vagy önálló részlegvezetôként mûködik. Különleges esetben felsôfokú végzettség is szükséges lehet (pl. hangmérnök), de önmagában a mérnöki végzettség
nem jelenti a felsô szintbe való besorolást.
– Kellék- és bútortár vezetôje
– Jelmeztár vezetôje
– Fodrásztár vezetôje
Képzettségi követelmény:
Középfokú alapvégzettség és szakmunkásvizsga (asztalos, varrónô, fodrász). A beosztás elnyerésének feltétele legalább kétéves
színházi gyakorlat és szakmai továbbképzés.
Feladatkör:
Felügyeletet gyakorol a tár dolgozói felett.
Feladata a színpadi munka irányítása és felügyelete. Irányítja a raktárak mûködését.

HARMADIK SZINT
Színházi szakmunkások

MÁSODIK SZINT
Tár- és részlegvezetôk
– Színpadmester
– Fôvilágosító
Képzettségi követelmény:
A veszélyes színpadi üzem (folyamatos lengô
teher alatti munka) miatt a középfokú alapvégzettség mellett 2 éves színháztechnikus
OKJ-tanfolyam (színpadmester vagy fôvilágosító) szakának elvégzése.
Feladatkör:
Felügyeletet gyakorol a díszítô vagy világosító mûszaki dolgozó felett.
Feladata a színpadi munka irányítása és felügyelete, részvétel az elôadások színpadra állításában.
– Hang- és videótár vezetôje
Képzettségi követelmény:
Középfokú alapvégzettség mellett 2 éves
színháztechnikus OKJ-tanfolyam (hangosító)
szakának elvégzése. Zenei, elektroakusztikai,
számítástechnikai jártasság kívánatos.
Feladatkör:
Felügyeletet gyakorol a hangosítók felett.

– díszítô (zsinórmester, süllyedômester,
emelôgép-kezelô, kötözô stb).
Képzettségi követelmény:
Alapfokú iskolai végzettség és színpadi szakmunkás-bizonyítvány, (az új OKJ-bôl kimaradt képzés visszahelyezése, lehet a színháztechnikus-képzés egyik modulja vagy leágazása)
– világosító (fényvezérlô-kezelô, fejgépes,
videovetítô stb.).
Képzettségi követelmény:
Alap- vagy középfokú iskolai végzettség és
villanyszerelôi vagy más elektromos szakmunkás bizonyítvány és színházi világosító
szakmunkás-bizonyítvány, (az új OKJ-bôl kimaradt képzés visszahelyezése, lehet a színháztechnikus-képzés egyik modulja vagy leágazása)
A világosítók körében, bizonyos munkakörökben (pl. fejgépes) nincs szükség szakmunkás
képesítésre. Csak fényvezérlô-kezelôi munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetén
szintén nem szükséges elektromos végzettség,
számítógépes képzettség, ECDL-vizsga elô➤
nyös.
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➤ – hangosító

Képzettségi követelmény:
Középfokú, szakirányú iskolai végzettség és
színházi hangosító szakmunkás-bizonyítvány, (az új OKJ-bôl kimaradt képzés kialakítása, lehet a színháztechnikus-képzés egyik
modulja, vagy leágazása)
– kellékes-bútoros
– öltöztetô
– fodrász (sminkes is)
Képzettségi követelmény:
Alap- vagy középfokú iskolai végzettség és
szakmunkásvizsga (asztalos, varrónô, fodrász).
A felsoroltak szükséges oktatását (alapvégzettségre való tekintet nélkül) az egyes színházakban, kihelyezett tanfolyamok keretében kell
biztosítani. Színházi szakmunkássá váláshoz
három év gyakorlat után lehetséges. Aki eleve
színpadon hasznos szakmával rendelkezik
(asztalos, lakatos, kárpitos), egy év gyakorlat
után válhat színházi szakmunkássá.

zett munka ideje beszámít a három éves gyakorlatba.

PRODUKCIÓS DOLGOZÓK
(Szakmunkások)
– díszletasztalos
– díszletlakatos
– festôtermi mûszaki dolgozó
– férfi/nôi varrodák
– cipész
– parókakészítô
A felsorolt részlegek vezetôi a második szintbe
tartoznak.
– fôfestô
– díszletfestômûvész
– szobrászmûvész
– jelmezfestô
A festôterem mûvész besorolású dolgozói nem
mûszakiak!

ÉPÜLETFENNTARTÁS,
ÜZEMELTETÉS

zás, pályáztatás stb.). Nincs feladata a színpaddal, mûvészeti munkával kapcsolatban.
Felsôfokú mûszaki végzettség szükséges.
Magyarországon még nincsen e beosztásnak
kialakult gyakorlata. Az Operaháznál és a
Nemzeti Színháznál volt/van ilyen feladatkör.
A létesítményvezetô irányítása alatt dolgoznak:
– fôgépész,
fûtô, klímakezelô
– fôelektrikus,
elektrikus
– karbantartó csoportvezetô,
karbantartó szakmunkások (asztalos, kômûves, festô stb.).
– gondnok
portás, takarító, házimunkás, telefonkezelô
stb.
A leírtak egy nagy színházra vonatkoznak. Kisebb játszóhelyeken, színházban, mûvelôdési
házban több felsorolt beosztás egyáltalán nem
létezik, ill. megfelelô végzettség esetén egy dolgozó több feladatot is elláthat.

NEGYEDIK SZINT
Üzemigazgató (Létesítményvezetô)
Színházi betanított munkás
Valamennyi csoport újonnan alkalmazott
dolgozója. Más színházban korábban vég-

Kizárólag nagy színházak esetében létezik,
ahol az épület(ek), berendezések mûködtetését, üzemeltetését végzi (felújítás, beruhá-

(Borsa Miklós tiszteletbeli elnök
anyagának 2009. június 10-én
a szövetség elnöksége által
elfogadott, végleges változta.)

KIÁLLÍTÁS

Orosz Klaudia bábkiállítása
a Mûvészetek Palotájában
A Haydn-év kapcsán a Mûvészetek Palotája arra vállalkozott, hogy felelevenítse az Esterházy Haydn-opera-elôadások
hangulatát. 2009. május 10-én a Fesztivál Színházban két elôadást tartottak,
Haydn Aki hûtlen, pórul jár címû marionettoperájából. Az elôadás báb-, díszlet- és jelmeztervezôje Orosz Klaudia
volt.

Eszterházán az akkori Magyarország legmodernebb színpadtechnikájával felszerelt, valósághû díszleteket használó opera- és bábszínház mûködött. Haydn az itt komponált
operái közül ötöt a marionettszínház számára írt. A zeneszerzônek kismartoni házában
saját marionettszínpada is volt. Sajnos a leg-
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több marionettekre írt opera elveszett, bábfigurák vagy rajzdokumentumok sem maradtak fent. Megsemmisült az eredeti színház is.
Ausztriában a Salzburgi Marionettszínház a
mai napig ôrzi a tradíciót, és mûsorán tartja
Mozart majdnem minden operáját.
E hagyomány felelevenítésére törekedett a
Kolibri Színház 2003-ban, amikor bemutatta
Mozart Szöktetés a szerájból címû báboperáját. A sorozat folytatásaként került színre a
Mûvészetek Palotájában Haydn Aki hûtlen,
pórul jár címû báboperája. Mind a két elô-

Szöktetés a szerájból

adás díszlet-, jelmez- és bábtervezôje Orosz
Klaudia, a bemutatókhoz tervezett bábjai
voltak láthatók a Mûvészetek Palotájának
Zászló Termében rendezett kiállításon.
A bolgár származású mûvésznô szófiai tanulmányait a Budapesti Bábszínház mûhelyében folytatta, és itt vált bábtervezômûvészszé. Ô tervezte többek között a Budapest Bábszínház: A legkisebb boszorkány, Barackvirág elôadásainak, valamint a Kolibri
Színház: Róbert Gida és barátai, A lila majom,
Locspocs a kis tengeri szörny címû bemutatóinak bábjait.
A kiállítás célja a marionettek bemutatásával megidézni az elfelejtett bábjátszási hagyományokat, és bemutatni a zene és a
bábmûvészet kapcsolatát. A kiállításon több
mint húsz, egyenként 45-50 cm nagyságú
marionettfigurát láthattunk, a két opera fôszereplôit, barokk és rokokó ruhákban.
A bábtechnika eltér az Eszterházán alkalmazott zsinóros báboktól. A említett elôadásokon vezetô pálcás megoldást alkalmazott a
tervezô. Mûvészileg ez a megoldás is hitelesnek mondható, az eltérés csak a bábok mozgatási technikájában jelenik meg. A zsinóros
bábokkal szinte minden gesztus majdnem
élethûen kifejezhetô, a vezetôpálcás bábok
mozgása groteszkebb. A pálcás báb könynyebben mozgatható, letámasztható így lehetôvé teszi, hogy egy bábmûvész egyszerre
több bábot tudjon mozgatni.
A kiállításon a bábuk mellett a megvalósításukhoz készült tervrajzokat is láthattunk.
A marionettbábuk egyedülálló lehetôsége,
hogy látványteremtô képességük sokrétû.
Például a csodálkozástól valóban leesik a bábu álla, vagy az éneklés hatására léggömbbé
változó fôhôs valóban átalakul, és így sokkal
többet meg tud jeleníteni a zeneszerzô elképzeléseibôl, mint az élô szereplôk.
Az egykori – még Mária Terézia csodálatát
is kiváltó – eszterházai elôadások hangulatá-

Aki hûtlen, pórul jár

ra és a Haydn-évfordulóra emlékeztek az elôadással és a bábkiállítással a Mûvészetek Palotája rendezvényszervezôi. A Fesztivál Színház marionett-operaelôadásában közremûködtek a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
opera szakos hallgatói, a Magyar Telecom
Szimfonikus Zenekar, vezényelt Oberfrank
Péter, bábosok: Török Ágnes, Szívós Károly,
rendezte Novák János.
Kárpáti Imre
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Bemutatkozik a
Q-Sys rendszere
A QSC a nemrégiben bemutatott Q-Sys névre keresztelt rendszerével hatalmas lépést tett az
integrált DSP alapú hangrendszerek területén. Digitális jelútjaihoz és feldolgozási képességéhez teljes rendszerfelügyelet és
vezérlés társul. Eddig sosem látott DSP számítási teljesítménye,
sebessége és rugalmassága világviszonylatban is egyedülállóvá
teszi a piacon a QSC frissen debütált jelfeldolgozó rendszerét.
A QSC az elgondolástól a
megvalósításig a legjobb szakembereket alkalmazta a Q-Sys
fejlesztésekor. A CobraNet™-et
is megalkotó koloradói mérnök
csapat 2006-ban csatlakozott a
QSC-hez.
A Q-Sys integrációs lehetôségei és feldolgozási képességei páratlanok. Akármekkora rendszer
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tervezhetô a mikrofonos, vonalszintû vagy digitális bemenettôl
kezdve az erôsítôig vagy hangszóróig anélkül, hogy a proceszszor miatt kompromisszumokra
lenne szükség. Bár a Q-Sys támogatja a harmadik féltôl származó

Q-Sys Designer tervezô program

vezérlôket is, további termékek
nélküli, teljes rendszervezérlésre és monitorozásra tervezték.
Ugyanakkor használata egyszerûbb és könnyebb, mint bármelyik hozzá hasonló rendszeré.
Csúcsminôségû átalakítói és

Gigabit Ethernet támogatása révén a Q-Sys alapvetô architektúrája kevesebb, mint 2,5 ezredmásodperces teljes késleltetés
megvalósítását teszi lehetôvé
bármelyik bemenet és kimenet
között, eközben pedig audiofil
minôségû feldolgozás valósulhat
meg az egész rendszerben.
A rendszert belsô proceszszor magja és feldolgozóegysége
(Core) három felépítésben (6464 be- és kimenettôl 256-256ig) érhetô el, és a Q-Sys I/O keretekkel karöltve dolgozik. Ezek
egy-egy rackméretet foglalnak
el, és 16 hangcsatornát kezelnek
a beépített, négycsatornás Q-Sys
kártyáknak köszönhetôen, így
sokféle be- és kimeneti variáció
valósítható meg. AES kártyák
használatával akár 32 hangcsatornát is vezérelhetünk egyetlen
Q-Sys csomópontban. A Corehoz hasonlóan az I/O keretek is
dupla Ethernet-porttal szereltek,
így elegendô redundanciát érhetünk el a hálózat felépítésénél.
A megfelelô kimeneti kártyák
kiválasztása után a Q-Sys bármilyen analóg bemenetû teljesítményerôsítôvel vagy aktív hangsugárzóval együttmûködik. Ennek ellenére teljes funkcionalitása QSC Dataporttal rendelkezô
erôsítôkkel és hangszórókkal
használható ki. Például QSC line
array használatakor a Q-Sys felületén virtuálisan csatlakoztatjuk
azt a QSC erôsítôkhöz, így többek között a Q-Sys automatikusan létrehozza a szükséges ún.
Intrinsic Correction™ hangolást.
Mivel a Q-Sys központi architektúrájú, az egyetlen egységben
megvalósuló feldolgozás rugalmasságot biztosít a rendszertervezôknek. Bármelyik bemenetet
bármelyik kimenetre köthetjük.
Szükségtelenné válik a rendszer
szegmentálása, így a tervezô
„természetes” jelutat hozhat létre, mely a kialakítandó rendszer-

hez, nem pedig a használt termékhez igazodik.
A könnyû használat a kezdetektôl fogva elsôdleges cél volt a
Q-Sys tervezésénél. A Q-Sys Designer online és offline is használható tervezôprogram segítségével gyakorlatilag bármilyen komponens vagy függvény beépíthetô. A paramétereket mûködés
közben is szabályozhatjuk, az ehhez szükséges vezérlôpaneleket
pedig egyszerû „drag-and-drop”
módszerrel hozhatjuk létre. A Core

Q-Sys I/O keret elölnézetben

A központi processzor: Core 1000

Q-Sys I/O keret háta

a kész rendszerben ezeket a paneleket bármilyen eszköz rendelkezésére tudja bocsátani, így például a 10” és 6” színes QSC érintôképernyôket, vagy akár harmadik féltôl származó, TCP/IP alapú
protokollt használó vezérlôeszközöket (pl. AMX, Creston) is alkalmazhatunk.
A megbízhatóság mindig alapvetô követelmény volt a QSCnél. A Q-Sys alapú rendszereken
ennek megfelelôen (onboard)
vizsgálatokat és méréseket végezhetünk, és telepítésük, beállításuk is nagyban felgyorsul. A QSys konfigurációi a vetélytárs termékekkel szemben másodpercek
alatt betöltôdnek. Így a tervezôk
a lassan már megszokott, akár
10–30 másodperc helyett rendkívül rövid idô alatt optimalizálhatják rendszereiket.
A Q-Sys 24 órás technikai támogatását a QSC 2009. július
1-jén indította el.
További részletek a www.
interton.hu és a www.qsc.com
honlapokon olvashatók.
Interton Kft.
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Újdonságok a Páko Kft.-nél
Fénytechnika
Chauvet Colorado 3
3, 4, 9 vagy 12-csatornás DMX512 LED-es derítôlámpa, melyekbôl egyszerre több egység
összekötésével sokkoló, futófény
és egyéb effektek hozhatók létre
a koncert- és színpadvilágításban.

Tulajdonságok:
– balckout/static/dimmer/strobe
funkciók
– RGB színkeverés DMX vezérléssel vagy anélkül
– automatikus DMX címzés
– beépített, automatikus programok: master/slave, DMX vagy
COLOR-CON
– jelszavas védelemmel ellátott
LCD kijelzô
– high-power, 1 W-os LED-ek
– koncert és színházi világításra
tervezve

Chauvet Q-Wash LED
Intelligens, forgófejes lámpa, 18
db 1 W-os LED-del felvértezve,
hogy ne szakítsa félbe a produkciót a legváratlanabb pillanatban.

akár DMX-en keresztül is elôhívhatók
– automatikus pan/tilt korrekció
– beállítható ventilátorsebesség
a zajcsökkentés érdekében

Chauvet Legend 6500
Forgófejes wash lámpa teljes
RGB színkeverés funkcióval,
amely nagyszerûen alkalmazható elôadásokhoz, színpadon és
felszerelve, installált fényként is.
Olyan funkciókkal bír, mint a beállítható színhômérséklet, állandó színváltoztatások vezérlése,
csendes mûködés, valamint a

Tulajdonságok:
– Z-30 LCD-kijelzôs távirányítóval
– kifújás: kb. 1300 m3/perc
– tankkapacitás: 6 liter
– ECO II megnövelt elektronikus
hôfokszabályozó rendszer
– Unicore kazántechnológia
– DMX panel, csatorna kijelzôvel

Hangtechnika
Tulajdonságok:
– folyadékhasználat: 8,5 perc/liter (100% kimenô teljesítménynél)
– tankkapacitás: 6 liter
– alacsony folyadékszint visszajelzô: kék LED
– távirányítót tartalmaz: X-20II
(DMX Remote)
– opcionális távirányító: X-30
(vezeték nélküli távirányító)
– opcionális tartozékok: HB-100
(függesztô kengyel)

dB Technologies DVA T4
Az elsô aktív Line Array csúcsmodul, 3-utas integrált digitális végfokkal, DSP vezérelt jeltovábbítással és munkára kész gyári beállításokkal. Az RCF neodymium
hangsugárzók és az ultra könnyû
polipropilén láda kombinációjával a dB Technologies új kategóriát teremtett a Line Array technológiában, és mindezt kevesebb, mint 60 x 25 cm méretben!

Antari M-10

stabil és gumírozott kivitel. 90
db nagy teljesítményû, 2 W/5
W-os LED által kiváló, messzire
világító derítôfényt eredményez.
Tulajdonságok:
– 10 vagy 14-csatornás DMX512 LED forgófejes lámpa
– vektoros sebesség csatorna
RGB színkeveréshez
– move-in-black funkció pan/tilt
csatornákra
– LCD kijelzô jelszavas védelemmel ellátva
– állítható ventilátorsebesség
– fényforrás: 90 db LED (18 x 600
mA piros, 24 x 1300 mA zöld,
24 x 1300 mA kék )

Ködgépek
Tulajdonságok:
– 10-csatornás DMX
– elektronikus sztroboszkóp funkció 100 felhasználó által állítható lépés, DMX pult nélkül
– beépített automatikus/hangvezérelt programok, melyek master/slave üzemmódban, vagy

fehérebb füstöt minden szórakoztatóipari professzionális felhasználó számára.

Antari X-515
Professzionális ködgép, az X sorozat legerôsebb, legfejlettebb
tagja. Optimális folyadékporlasztás érhetô el az új kazántechnológiával, amely biztosítja a
legtisztább, legszárazabb és leg-

Nagy teljesítményû professzionális színpadi füstgép opcionális
Z-30 URH távvezérlôvel.
Tulajdonságok:
– kibocsátott
füstmennyiség:
1300 m3/perc
– 1-csatornás DMX-512
– tank kapacitása: 10 liter
– fogyasztás: 1 liter/5 perc

– vezeték hossza: 2 méter
– vezérelhetô funkciók: DMX
cím állítása, idôzítés, kifújás

Antari Z-3000
Egy 3000 W-os füstgép, mely
színpadon és nagyobb rendezvényeken egyaránt megállja a helyét.

Tulajdonságok:
– digitális, T-osztályú 3 utas erôsítô, 420 W/RMS teljesítmény,
passzív hûtés, közel 90%-os
hatásfok
– +22 dB bemeneti jelszintig optimalizált digitális kompresszor
és limiter
– beépített DSP, 24 bit/48 kHz
– kimagasló takarékosság: pl.
2 x T4 modul esetén 3360 W
audio teljesítmény mindössze
1180 W teljesítményfelvétellel
– 100° x 15° lefedési szög (egy
hangfal esetén)
– 128 dB maximális hangnyomás
– frekvenciaátvitel: 80–19 000 Hz
– szilárd PP ház beépített függesztô vasalattal

dB Technologies DVA S09
Egy valóban kompakt, 15”-os
mélysugárzó band pass kivitelben.
A DVA S09 valódi, lágy és ütôs
mélyeket nyújt. A beépített M20 ➤
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KV2 Audio VHD 2.0

➤ hüvely és az opcionális SRK09

rögzítôszerkezetnek köszönhetôen flexibilis felhasználási lehetôséget nyújt mind álló, mind felfüggesztett körülmények között öszszeszerelve a DVA T4 topládákkal.
Az S09 két olyan tulajdonsággal is
bír, amelyek ideálissá teszik szatellit sztereo rendszerhez: egy beépített aktív sztereo keresztváltó
(crossover) beállítható frekvenciával (90 Hz és 120 Hz), valamint
egy fázisfordító kapcsoló.
Tulajdonságok:
– aktív 15”-os szubláda
– 1 db 15”-os RCF hangszóró
4”-os tekerccsel
– bandpass kivitel, balti nyír
anyagú doboz
– digitális, D osztályú végfok
1000 W RMS teljesítménnyel
– 24 db/oktáv aktív keresztváltó
kapcsolható frekvenciával
– 134 dB maximális hangnyomás
– 45–120 Hz frekvenciaátvitel
– 4 fogantyú, 4 opcionális kerék
– opcionális SRK 09 rögzítôszerkezet, védôhuzat

Háromutas hangfal, amely egy
3”-os kompressziós drivert NVPD
dóm összeállítással, két tölcsérrel
ellátott 8”-os hangszórót 3”-os
mágneses struktúrával és AIC
technológiával, továbbá kéttölcséres, 12”-os mélyközép hangszórót tartalmaz. Minden hangszóró neodymium mágnessel készült az erô növelésére, nagyobb
szabályozhatósággal és kisebb
súllyal. Az élôzene hangját tökéletesen tisztán adja vissza.

Tulajdonságok:
– összteljesítmény: 2000 W RMS
– 142 dB maximális hangnyomás (2 db VHD 2.0 esetén)
– frekvenciaátvitel: 100 Hz–22 kHz
(+-3 dB)
– kristálytiszta hangzás
Forgalmazza a Páko Professzionális DJ-, Lézer-, Fény- és Hangtechnika (1149 Budapest, Nagy
Lajos király útja 99/b. Tel.:
1/363-5080)
További információ:
www.pako.hu

Touring & theatre:
RCF TT+
hangfalsorozat
Az RCF (Radio Cine Furniture)
1949-es alapítása óta több évtizedes hagyományra tekint
vissza. Gyártástechnológiában,
gyártmányfejlesztésben élen jár,
hangszórói, hangfalai és egyéb
hangtechnikai gyártmányai legendásan hosszú életûek. A gyár
szembehelyezkedik a piacon jelen lévô kommersz termékek
gyártóival. „A legkedvezôbb árteljesítmény viszonyt felmutatni
és vásárlóink, ügyfeleink elégedettségét, elismerését hosszú távon kivívni – ez a célunk.“ Bátran

TT+ 08A

nevezhetjük Európa legnagyobb
hangszórógyártójának. Termék-

kínálatában hangszórókat, hangfalakat, keresztváltókat (crossover), hangtölcséreket, tweetereket és drivereket, mikrofonokat,
mikroportokat, végerôsítôket,
valamint igen jelentôs közönségtájékoztató rendszerek gyártmánycsoportjait találjuk. Utóbbi

TTL 33A

termékkategóriában az egyszerû
termékektôl kezdve a komplett
rendszerekig terjed a kínálat repülôterek, szállodák, iskolák, vasút- és buszállomások, gyárak és
középületek számára.
Az utóbbi 10 évben az RCF elôtérbe helyezte az aktív hangfal
technológiát, mióta a laborban
megalkotta az eredeti, kiemelkedô ART sorozat hangfalait. Nap-
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Modell

Megnevezés

Frekvenciaátvitel

Teljesítmény

Max
SPL

Lesugárzási szög

TTL 33A
TTL 31A
TTL 12AS
TT + 25SMA
TT + 25A
TT + 22A
TT + 08A
TTS 28A
TTS 18A
TTS 12A

Aktív
Aktív
Aktív
Aktív
Aktív
Aktív
Aktív
Aktív
Aktív
Aktív

60–20 000
60–20 000
40–120
50–20 000
50–20 000
50–20 000
65–20 000
30–110
35–120
45–120

750
750
1000
750
1500
750
750
2000
1000
1000

134
132
131
131
136
131
128
139
136
131

15° x 100°
15° x 100°
–
60° x 60°
90° x 40°
90° x 40°
90° x 60°
–
–
–

3-utas Line Array
2-utas Line Array
szubbasszus hangfal
2 utas monitor hangfal
2 utas hangfal
2 utas hangfal
2 utas monitor hangfal
szubbasszus hangfal
szubbasszus hangfal
szubbasszus hangfal

sugárzását, a keresztváltó szûrôit, valamint az erôsítô felmelegedési viselkedését is.
Az RCF TT+ egy másik kiemelkedô fejezetet mutat be az RCF
hangrendszerek hosszú történelmében. Legyen szó akár élô
hangzásról, nagy koncertekrôl
vagy fixen telepített színházi
rendszerrôl, a vásárlók igényei
megnövekedtek a hanghûséggel
és az érthetôséggel kapcsolatban, hasonlóan az elôzô nemzedékek felülmúlhatatlan sztenderdjeihez. Ez a követelmény
RCF Line Array

jainkban a kutatási és fejlesztési
munkájuk minden apró részletre
figyel, a hangszórótekercstôl a
hangfalrácson keresztül az erôsítô felépítéséig.
A magas minôségû rendszerek
és termékek tervezésének többféle összetevôje van, ezek közé
tartozik a hangszórók és erôsítôk
viselkedésének számítógépes
modellezése is, valamint a dinamika- és a frekvenciaátvitel közötti kapcsolat vizsgálata. Az RCF
több mint 30 fázisban szoftverekkel követi nyomon a tervezést, figyeli a mágneses áramköröket, a lengôtekercsdinamikát,
a felfüggesztés, rugózás egyenletességét, modellezi a tölcsér le-

TT+ 22A

sarkallta az audio rendszerek tervezôit, szakértôit, hogy képesek
legyenek a hangrendszereket
olyan ajánlott eljárásokkal és erôsítéstechnológiákkal
ötvözni,

Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz

amelyek a legkiemelkedôbbek az
akusztikai teljesítményben és az
irányítási technológiában. Az
RCF TT+ kulcsra kész megoldásokat kínál a nagy teljesítményû,
felsô kategóriás hangrendszerek
területén.

TT+ 255MA

A TTL 33A a legmagasabb
hangminôséget kínálja fel egy kicsi, háromutas line array modullal. A hihetetlenül magas teljesítmény és dinamika, a nagy pontosság és a sugárzott frekvenciatartomány kiterjesztése, valamint
a kompakt méret teszi a TTL
33A-t kültéri hangosítás, élô elôadások és eseményekre az ideális
eszközévé.
A TTL 31A egy „mini” méretû
kétutas line array modul. A hihetetlenül magas teljesítmény és
dinamika, a nagy pontosság és a
frekvenciasáv kiterjesztése, valamint a kis mérete a TTL 31A-t az
ideális eszközzé teszi beltéri alkalmazásoknál, élô elôadások és
események hangosításakor.
A basszus hangrendszereket

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB

úgy tervezték, hogy bármely alkalmazásban hasznosíthatók legyenek, és képesek legyenek
akár az alacsony frekvenciák leadásától a szubbasszusig terjedô
tartomány visszaadására. A zene
természetes, nagy hanghûségû
reprodukciója
megköveteli,
hogy a hangrendszerek kisugárzását kiterjesszék a hallható tartomány legalacsonyabb oktávjáig is. Ha egy színházi alkalmazás
finom hangzásáról van szó, a
„lábdobütés“ nyers erejérôl,
vagy egy levegômozgató szub-

TTS 28A

basszus hangról egy koncerten –
az RCF a megoldás.
Forgalmazza a Páko Professzionális DJ-, Lézer-, Fény- és Hangtechnika (1149 Budapest, Nagy
Lajos király útja 99/b. Tel.:
1/363-5080).
További információ:
www.rcf.it
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A színpadgpészet kategória nyertese:
Gala Spiralift

A színpadvilágítás és vetítés kategória nyertese:
BBS Eliminator derítô

A rendezvénytechnika és rendezvényszolgáltatások nyertese:
Suitestuff CU panel

KÜLFÖLDI HÍREK

SHOWTECH

Berlin 2009. június 16-18.

2009

Idén 14. alkalommal rendezték meg a nemzetközi színház- és rendezvénytechnikai kiállítást
és konferenciát, melyet az elôzetes várakozásokkal ellentétben sikeresnek értékelnek a szervezôk. A 7815 látogató 6% növekedést mutatott a két évvel ezelôtti rendezvényhez képest.
A 350 kiállító 23 országot képviseltek. Ebben
az évben tovább növekedett a rendezvények
technikáját és szolgáltatásait bemutató szekció
aránya, és bôvülést mutatott a színpadi díszletjelmez- és kellékkészítôk részaránya is.
A SHOWTECH az egyetlen európai szakkiállítás, amely felöleli a színpadtechnika min-

den ágát a színpadgépészettôl a színpadvilágításon keresztül a színházi hangosításig.
Emellett jelentôs szerepet töltenek be a díszlet- és jelmezkészítés anyagait bemutató kiállítók, és szerepet kapnak a kellék és fodrászati/smink anyagokat bemutató kiállítók is. Ezt
a széles palettát termékenyen bôvíti a rendezvénytechnika eszköztára és az „event”
szervezôk. A különbözô bemutatók, színes
események forgataga szokatlanul színes,
hangulatos légkört teremtett a kiállításon.
A fôleg szakmai látogatók közül 85%-ot
képviseltek a mûvészi és mûszaki döntéseket

hozók. A látogatók 40%-a színházakban,
operaházakban, hangversenytermekben és
többcélú létesítményekben dolgozó mûszakiakból kerültek ki. A látogatók 40 országból
érkeztek, jelentôsen megnövekedett a KeletEurópa országaiból, a Baltikumból és Skandináviából jövô érdeklôdôk aránya.
A szervezôk a SHOWTECH 2009 sikerét elsôsorban a német szövetségi kormány gazdaságélénkítô programjának tulajdonítják. Megítélésük szerint ennek köszönhetô, hogy a
gazdasági válság és recesszió nem éreztette
hatását a kiállításon. A jövôt illetôen nagyon

MS-MP16S (EGT-11) Csoportkábel, 16 érpár külön árnyékolva és szigetelve. 18 mm átmérô: bruttó 1190,– / 1 m
MS-MP24S (EGT-13) Csoportkábel, 24 érpár külön árnyékolva és szigetelve. 22 mm átmérô: bruttó 1790,– / 1 m
MS-MP32S (EGT-15) Csoportkábel, 32 érpár külön árnyékolva és szigetelve. 28 mm átmérô: bruttó 2390,– / 1 m
MS-ML005 10 m mikrofonkábel, XLR: bruttó 1690,–
HST 02A kondenzátoros mikrofon: bruttó 9890,–

Nyitvatartás:
RH SOUND KFT. 1033 Budapest III., Mozaik utca 8.
kedd–szerda–
Telefon: 1-240-5906, Mobil: 06-20-577-8715, Fax: 1-439-0003
csütörtök
web: www.rhsound.com, e-mail: postmaster@rhsound.t-online.hu
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A rendezvényszervezôk látványos
bemutatókkal szórakoztatták
a közönséget

A függesztett munkavédelmi
szerkezetek biztonságának
bemutatása

kiállításon állandó bemutatón volt látható a
truss-szerkezetek építéséhez használható biztonsági berendezések. Több elôadás és szakmai beszélgetés foglalkozott a világítás- és
díszlettervezés jövôjével, a rádiófrekvenciás
vezérlések jövôképével. Igen sikeres volt a Jelmezkészítôk szimpóziuma, mely már második alkalommal kíséri a SHOWTECH rendezvényeit. A tanácskozáson több mint 250 jelmeztervezô, jelmezkészítô, szabó, kalapos és
cipôkészítô szakember vett részt.
A zsûri – immár negyedik alkalommal – három nyertesnek ítélte oda a SHOWTECH termékdíjat. Ezzel jutalmazzák a legújabb termékeket, melyek a legjobban szolgálják a magasabb biztonsági színvonalat, energiatakarékos
megoldást és sokoldalú használhatóságot. Díjat nyertek színpadgépészet kategóriában:
– a kanadai Gala Systems Inc. önmagát vezetô spiralift I-Lock LD 250 rendszere, melyet

színpadi, zenekari pódiumok emelésére széleskörûen használnak. Akár 1,80 m emelési
magasságig alkalmazható, és a megvezetés
nélüli rendszer oldalirányú erôk felvételére is
képes.
Színpadvilágítás és vetítés kategóriában:
– BBS GmbH, Beleuchtungstechnik Bühnentechnik Schenk: Eliminator nevû LED
fényforrásokból álló, széles fénykibocsátással
bíró derítôlámpája, mely fényereje összehasonlítható a hagyományos 5 kW-os fényvetôkével. A 600 W-os fényforrás igen energiatakarékos, élettartama 50 000 óra és villogásmentesen szabályozható DMX vezérléssel.
A díj odaítélésekor a sokoldalú használhatóságot és a nagyfokú biztonságot is figyelembe vették.
Rendezvénytechnika és rendezvényszolgáltatások kategóriában:
– Suitestuff GmbH: CU (see you) térelhatároló faleleme. A térelhatároló modulok önállóan vagy egymáshoz fûzve telepíthetôk, a
talpazatba épített görgôk segítségével gördíthetôk. A fal színét az alulról világító LEDek adják. Nincs hálózati csatlakozásra szükség, a fényforrások elemrôl üzemelnek. A CU
sokoldalúan használható ideiglenes térképzéshez.
(SHOWTECH Sajtóinformáció)

A kiállítás bejárata

bizakodó nyilatkozatokat tettek a Waagner-Biro és az SBS Bühnentechnik színpadi gépezeteket gyártó cégek vezetôi. Nemcsak a látogatók több mint 74%-a ítélte stabilnak és fejlôdônek a piacot, Hubert Eckhart, a DThG
ügyvezetôje is úgy nyilatkozott, hogy a mûvészi elképzelések színpadra ültetése egyáltalán
nem tükrözi a gazdasági válság jeleit.
A Német Színháztechnikai Társaság
(DThG) szervezte a szakmai konferenciát. Ennek fókuszában a rendezvénytechnika várható fejlôdése volt. Kiemelten foglalkoztak a
rendezvénytechnika biztonsági kérdéseivel, a

Elmarad az idei ACF
Már húsz éve minden második évben rendezik meg az Audiovizuális
Kreatív Vásárt (ACF) Brüsszelben. Az idei ACF 2009. október 15–18.
között közös eseménnyé vált volna a Sound & Music Expóval, mely
témájában és célközönsége tekintetében hasonló a Budapesten rendezett Hangfoglalás kiállításhoz.
Dallos Marikától, az ACF szervezôjétôl érkezett augusztusban az a

hír, melyben a tervezett ACF 2009 kiállítás programjának sajnálatos
törlésérôl értesít.
A döntés mögött számos – a szervezôk hatáskörén kívüli – ok is
meghúzódik, de alapvetôen az Európában még érezhetô gazdasági
válság okozta a kiállítók jelentôs részének visszalépését. Ennek következtében az ACF következô megrendezése jövôre várható.
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A bolgár színház
történelem, reform,
problémák és megoldások az 1990-es
évektôl napjainkig

A rendszerváltás nagymértékû, sokszor drámai átalakulási folyamatot indított el a volt
szocialista országok színházi életében. Alapjaiban megváltozott a színházak státusza, mivel
a színházak egyáltalán nem, vagy csak csökkent mértékben kaptak állami támogatást.
A jogi háttér is megváltozott, új törvények
szabályozták a színházi életet. Új vezetési és
szervezési modellek jöttek létre – megjelentek
a befogadó színpadok, leépültek a nagy
mûhelyek (jelmezkésztôk, díszletépítôk, cipôkészítôk, parókakészítôk stb.), megjelentek a
producerek, az experimentális társulatok. Jelentôsen változott a színházi repertoár, a korábbi évtizedekre jellemzô szovjet és orosz
szerzôk helyét a nyugatiak foglalták el. Változott a színházi orientáció és kapcsolatépítés,
az együttmûködési lehetôségeket fôleg Nyugat-Európa irányában kezdték keresni.
Az elmúlt húsz év alatt, a posztszocialista
kapcsolatok elvágása után, lassan elkezdtek
visszaépülni a közép- és kelet-európai országok közötti kapcsolatok. A sok nemzetközi
színházi fesztivál és találkozó lehetôséget
adott az esztétikai eszmecserékhez. Viszont
meglehetôsen kevés fórum foglalkozik a színházi strukturális reformmal, pedig a legtöbb
volt szocialista ország hasonló helyzetbôl indult, mivel a szovjet modell kötelezôen követendô volt. A hasonló kiinduló helyzet többnyire hasonló gondokkal való szembesülést
eredményezett. Véleményem szerint a megoldás keresésében rendkívül hasznos lehet
tanulni egymás ötleteibôl, miként egymás
hibáiból is.
Jelen cikk a bolgár színház történetét mutatja be nagy vonalakban, és felvázolja a
rendszerváltás utáni nehézségeket.

Az elsô színházi elôadások
A bolgár színházról a legkorábbi adatok az
Ottomán Birodalom alatti idôszakból származnak. A XIX. századi bolgár színház mintaképéiben leginkább az arab világhoz fordult.
Az 1840-es évektôl kezdôdött el a Nemzeti
Reneszánsz és az ország újból Európa felé nyi-

A Rodhopei Nikolay Haytov Színház

tott kulturális életében. Az 1840-es években e
mozgalom eredményeként a bolgár kulturális
életben megjelent az európai stílusú színház
is, közvetítve az európai kulturális értékeket.
Az 1800-as évek második felére, az 500 évig
tartó török uralom meggyengülésekor, a bolgár nép kultúrájában is készülni kezdett függetlenségére. 1856-tól kezdve átfogó dramaturgiával rendelkezô színdarabok voltak láthatók, és ezzel véget értek a népi játékok,
amik a mágikus, természeti erôket akarták jóindulatúan megjeleníteni.

Az 1878–1944 közötti idôszak
A 1878-as felszabadítás után készültek el az
elsô államilag támogatott színház tervei
Plovdivban. A színházat 1881–1883 között
hozták létre a nagy bolgár író, Ivan Vazov segítségével. 1888-tól a társulat Szófiában, az
új fôvárosban kezdett játszani egy fából készült színházban, a mai Nemzeti Színház helyén. A következô nyolc évben a színház nagy
klasszikus darabokat mutatott be: Shakespeare, Molière, Schiller, Ibsen, Tolsztoj és hasonló neves szerzôk mûveit. A színház ebben
a periódusban a nemzeti kulturális élet szíve
lett, feldolgozva nemzeti szempontú esztétikai és ideológiai témákat. Kezdetben igazi
rendezôi munkáról alig lehetett szó. Ahogy
fejlôdött a színházi élet, egyre több társulat
alakult, egyre nagyobb produkciók készültek, és ennek eredményeként a rendezôi sze-

rep is egyre jelentôsebb lett. A Nemzeti Színházba külföldi vendégrendezôk is érkeztek,
fôleg Zágrábból és Prágából. A Nemzeti
Színház az egyetlen államilag támogatott
színház volt az országban. Az összes többi
társulat turnézásból tartotta fenn magát, folyamatosan járták az országot. A legjelentôsebb társulatok a Savremenen Taeatur és a
Rosa Popova Társulat voltak. Repertoárjukban fôleg kortárs szerzôk szerepeltek, mint
Gorkij és Ibsen. Ezek a társulatok sok amatôr
társulat létrehozását inspirálták.
1888 és 1989 között – száz éven keresztül
– a bolgár színházi életben a Nemzeti Színház töltött be vezetô szerepet mûvészeti és
esztétikai szempontból, repertoár tekintetében és kulturális normaként egyaránt. Olyan
kiemelkedô volt a jelentôsége, hogy a Világszínházi lexikonban a bolgár színházi életet
ismertetô fejezet majdnem kizárólag a Nemzeti Színházról szól. 1924 és 1944 között a
színházi élet egyik legjelentôsebb személyisége Hrisan Cankov, a Nemzeti Színház vezetôje volt. A repertoárban minden színpadi
stílus helyet kapott – a zenei mûfajok, a balett, a drámai költészet, még a pantomim is.
1944-ben oly sok egyéb terület mellett a
színházakban is azonnali „tisztogatást” végeztek: nagyon sok színészt, rendezôt,
mûvészt fasisztának vagy burzsoának minôsítettek, és a nemzeti bíróság elítélte ôket, köz➤
tük Hrisan Cankovot is.
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Képek a Shakespeare: Macbeth elôadásról

➤

A színházakról szóló 1942. évi törvénnyel
az összes színház, amely addig állami támogatásban részesült „nemzeti színház” státuszt kapott, ellentétben a megyei, regionális, önkormányzati, magántulajdonban lévô
színházakkal és kultúrházakkal. Ez utóbbiak
jogi formáját finanszírozási forrásaik határozták meg. 1947-ben egy újabb törvénnyel
Bulgária összes színházát államosították.

A háború utáni világ
A második világháború utáni években egész
Európában a színházak egyfajta megújulást
éltek át. A háborút követôen a kulturális életben újabb szemlélet hódított teret, a mûvészet pragmatikusabb lett, úgymond „lealacsonyodott”. A háború tüzében leég egy világ…, helyette egy újabb születik, sokkal különbözôbb... A szocialista blokkban az esztétikai választás teljes mértékben függôvé vált
a politikai konjunktúrától. A fejlôdés által diktált átmenet nyilván nem volt erôszakmentes, ami kizárta a folyamatos, fájdalommentes átmenetet az egyik esztétikai koncepcióból egy másikba.

Szocialista realizmus a bolgár
színházban
A bolgár szocialista realizmus legjelentôsebb
kortárs kutatója Kamelia Nikolova. Szerinte
több szakaszban történt a szocialista realizmus esztétikájának bevezetése a bolgár színházi életben. A kezdeti szakasz a 40-es évek
A szerzôrôl:
Karakostova Antoniya elismert tanácsadó.
Egyetemi tanulmányait Bulgáriában, Magyarországon és Spanyolországban végezte,
egyéb diplomái mellett a Financial Times
rangsora szerint Európa második legjobb üzleti képzésében vett részt. Hat nyelven beszél,
Bulgária egyik meghatározó színházi dinasztiájának tagja.
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második felében egy „adaptív” idôszak volt,
amikor nagy viták zajlottak a színházban és a
színházról: hogyan kell értelmezni a színházi
mûvészetet az új, kétpólusú világrendben.
A további fázisokat a gyakorlati bevezetés
szakaszai jelentették, amelyek sok szovjet
színházi produkció importjával, Bulgáriába
vezényelt, szovjet rendezôk munkájával és a
normatív módszerek tanulásával és alkalmazásával járt. A cél a szovjet esztétikai, színházi „nyelv” teljes bevezetése volt az ország
egész területén. Cenzúra és tilalom áldozatává lett minden, amit politikailag nem tekintettek megfelelônek. A szocialista-realista
színházi stílust leginkább jellemzô „effektusok” – ahogyan Kamelia Nikolva nevezi ôket
– a centralizáció, a normalizáció és az ideológiai azonosság voltak. Éppen a színházi
mûvészet lényege, a szabad interpretáció
nem volt engedélyezve. A politikailag kitalált
módszereket – a színházi normáról, az esztétikáról, az értékrôl – kellett alaposan megtanulni, alkalmazni és terjeszteni. Szófia ideológiai centralizációja fokozatosan gyûrte maga
alá a vidéki mûhelyeket is. A fôvárosba hívták
a legjobb rendezôket, színészeket, dramaturgokat, hogy megtanulják, megszokják az
„újat”, és kiszolgálják azt. Nagy presztízsértékû ajánlatokat kaptak, de ezek ára alkotói
szabadságuk volt. A párt a rendezôket tekintette a szocialista ideológia legfontosabb terjesztôinek, éppen ezért ôk váltak leggyakrabban a szocialista színház áldozataivá. Azok,
akik nem fogadták el a felkínált lehetôségeket, ellenálltak a kísértésnek, Burgasba, Stara
Zagorába és Plovdivba menekültek.

Az 1990-es évektôl napjainkig
A rendszerváltás utáni idôszak bemutatásához
Neli Stoeva kultúrtörténész elemzéseit használtam forrásként, mivel a kor lényegét nagyon
pontosan és tömören foglalja össze. A színházi

életet a szocializmus idôszakában a politika, a
rendszerváltás után a gazdasági nehézségek és
a strukturális változások határozták meg.
A válság a bolgár színházakban akkor következett be, amikor bizonyos vezetési és
szervezési modellek már nem mûködnek hatékonyan, és már nem tudták szabályozó
szerepüket betölteni. Legalább 5-10 évvel a
rendszerváltás elôtt az azonos minta szerint
„klónozott” 54 színházban olyan problémák
merültek fel, mint a túl nagy létszám, a rejtett munkanélküliség, a verseny hiánya, a színészi stáb kiöregedése, az alacsony hatékonyságú erôforrás-kihasználás. Mindehhez
a rendszerváltás hozzárendelte a pénzügyi
erôforrások hiányát.
A rendszerváltás óta kevés színház tartotta
meg „nemzeti” státuszát, és kapott teljes körû
állami támogatást. A legtöbb színház önkormányzati felügyelet alá került, és az önkormányzat által nyújtott támogatástól függ, ami
legtöbbször elégtelen. A színházak még mindig erôsen ki vannak szolgáltatva az állami pályázatoknak és az alkalmankénti támogatásoknak, így ebben az értelemben nehéz tényleges decentralizációról beszélni. A reform finanszírozásához nem hoztak létre az államtól
független alternatív pénzügyi forrásokat.
Hiányzik a szakértelem, hiányoznak a szakértôk, akik megfelelô módon tudnák szétosztani az állami támogatásokat regionális szinten, és ki tudnák dolgozni a megfelelô kritériumokat a pályázatoknál. Ezenkívül hiányzik
az a mechanizmus, ami biztosítaná a színház
hatékonyságának és az elôállított kulturális
termék minôségének az összhangját a kapott
támogatással.
Egy sokkoló példa az állami és önkormányzati támogatás egyenlôtlenségérôl, és a központi támogatási stratégia hiányáról a Rodhopei Nikolay Haytov Színház esete Smolyan
városában. A színház egy gazdag, mecénás

A Dionysos elôadás fináléja

önkormányzathoz tartozik. A rodopei színházat 1984-ben építették (tervezô: Stefan Popov akadémikus), épülete kiemelkedik az országban mind mérete, mind építészeti stílusa tekintetében – a húszadik századi bolgár
építészet második legjelentôsebb épületének
címét kapta. Az épületet 1985-ben az Amerikai Építészeti Társaság különdíjjal jutalmazta
a nemzetközi építészeti biennálén. A Rodhopei Színház repertoárjában olyan megaprodukciók tálalhatók, mint a Macbeth, amirôl a
Nemzeti Színháznak pénzhiány miatt le kellett mondania. 2002 óta a színház rendszeresen turnézik az USA-ban – New Yorkban és
Los Angelesben –, és workshopokat tart a
színházi karon a Columbiai Egyetemen.
A színházi reform egyik kulcslépése volt a
különbözô szervezési modellek alapján
mûködô színházak létrehozása. Finanszírozásuk módjához igazodva különbözô színházi
formák alakultak ki – befogadó színpadok,
producer színházi központok, színházi laboratóriumok. Végeredményben két kategóriáról beszélhetünk – épületek társulattal és
épületek társulat nélkül. Ezek kétféle forrásból finanszírozzák magukat – az állami és az
önkormányzati költségvetésbôl.
A színházaknak nagyon korlátozott az önállóságuk, a jogi státuszuk sokszor kérdéses
(sok önkormányzati színház nem rendelkezik
önálló jogi személyiséggel), ami jelentôsen
akadályozza ôket szponzorok keresésében és
szerzôdések aláírásában. Más oldalról az ál-

lam nem ösztönzi a civil és a privát intézményi alapítványok létrehozását, amelyek a
színházi életet támogatnák. Gondot okoz az
épületek állami tulajdona, amit az állam nem
akar átruházni az önkormányzatokra, vagy
más érdekelt intézményekre és szervezetre.
Hiányzik a külön színházi törvény, miközben
létezik egy nagyon bonyolult, ellenmondásokkal teli jogi rendszer, ami a kulturális életet próbálja szabályozni. A színházi ösztönzôk
nincsenek összhangban az állami támogatások pályázataival, ami nehezíti a tervezést.
A szocialista korból örökölt színházi infrastruktúra reformja, szervezési és vezetési rendszerének átalakítása egy hosszú és bonyolult
folyamat. Ezek a nehézségek nagymértékben
összefüggenek a bolgár társadalom rendszerváltás utáni idôszakban fellépô problémáival. Az átalakulás folyamata még nem ért
véget. Mindenképpen akadályt jelent, hogy
az állam nem vezetett végig egy színházi reformmal kapcsolatos koncepciót sem, a legtöbb ilyen tervezetbôl éppen a vízió, a bolgár színház jövôképe hiányzik.
A jelenkor számos gazdasági és strukturális
problémája ellenére – közvetlenül a rendszerváltás után – egy soha nem látott fellendülésrôl beszélhetünk a bolgár kulturális életben.
A mûvészek végre szabadok lettek, a normatív, betanult stílus nem gátolta ôket többé
mûvészetük kibontakoztatásában. Új szerzôk,
új stílusok jelentek meg párhuzamosan az új
színházi formákkal. A 90-es évek páratlan él-

ményeket nyújtottak a közönségnek. Ezt
azért érdemes hangsúlyozni, mert a mûvészi
értékek létrehozása nem vontható össze a
gazdasági nehézségekkel. A bolgár társadalom számára azok voltak a legnehezebb évek.
1997 óta az országban devizatanács mûködik, és a gazdasági helyzet stabilizálódott.
A közönség visszatért a színháztermekbe, de
közben változott az ízlése. Jelenleg a legkeresettebbek a 2-3 fôs, kortárs témákat feldolgozó kamaradarabok. A színházi élet a gazdasági stabilitással viszonylag monoton és egyhangú lett, hiányoznak a „nagy” események.
Konklúzióként még egyszer szeretném
hangsúlyozni a regionális színháztörténet ismeretének fontosságát. Sokat tanulhatunk a
nyugati színházi hagyományokból és kultúrából, de Közép- és Kelet-Európa sajátos történelmi fejlôdését nem feltétlenül hátrányként kell felfogni, hanem történelmi többletként, megkülönböztetô jellemzôként, amit a
regionális „brand” és „image” kiépítésében
tudatosan érvényesíteni kell. A gazdasági és
strukturális nehézségek pedig – hajtóerôként
– kreatív megoldásokra ösztönözhetik a színházakat, amennyiben proaktív tevékenységekre képesek, és nem csak az államtól várják minden problémának a megoldását. Ebbôl a szempontból a szakmai dialógus, a hasonló kihívásokkal küzdô nemzetek szakemberei között rendkívül tanulságos és hasznos
lehet.
Karakostova Antoniya

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

45

TÛZVÉDELEM

A tûzvédelmi berendezések
A színházakban alkalmazott tûzvédelmi berendezések észrevétlen jelenlétükkel rendkívül fontos szerepet tölthetnek be egy
tûzeset során, az épületben tartózkodók biztonságos menekítését segítve, a tûz, az égéstermékek terjedését gátolva, vagy a
tûz oltása során. De csak akkor, ha e berendezések a színház építésekor megtervezett tûzvédelmi koncepció szerint tudnak
mûködni. Hasonlóak ezek a berendezések a gépkocsikba szerelt légzsákokhoz, elvileg tudjuk, hogy van, de addig nem mûködnek, ameddig nincs baj. Akkor viszont életet mentenek.
A beépített tûzvédelmi berendezéseket,
rendszereket két nagy csoportra oszthatjuk.
Aktív és passzív tûzvédelmi rendszerek. Az
aktív tûzvédelmi rendszerek közé azokat soroljuk, amelyek a tûz kitörése után lépnek
mûködésbe. Ide tartoznak a különbözô jelzô,
oltó, füstelvezetô berendezések. Passzív
tûzvédelem alatt az épületelemek anyagából
és beépítésébôl eredô tûzállóságát, a tûzszakaszok megfelelô elhatárolását értjük (pl.
tûzvédelmi burkolatok, bevonatok, tûzgátló
ajtók és gépészeti csatlakozások). Mindkét
rendszernek megvan a maga szerepe a színházak tûzvédelmi koncepciójában.
Érdekes tény, hogy az angolszász országokban az aktív rendszerekre fektetik a hangsúlyt, míg az európai (német) gyakorlat a
passzív megoldásokban bízik. Hazánkban ez
utóbbihoz hasonló, az ún. konzervatív filozófia szerint hozzák a tûzvédelmi szabályokat,
vagyis olyan mértékben alkalmazzuk a paszszív elemeket, hogy az emberélet védelme az
aktív elemek meghibásodása esetén is biztosított legyen. Az aktív rendszerek szerepe inkább a tûzoltás hatékonyságának növelése, és
emellett a keletkezô kár csökkentése marad.
A magyarországi színházépítés virágkorát a
XIX. század utolsó évtizedeiben élte. A konzervatív filozófia alapján dolgozó Ybl Miklós
Operaháza, vagy a Fellner és Helmer tervezôiroda tervei alapján épült színházak az országban a kiforrott passzív építészeti tûzvédelemmel biztosították az épületekben lévôk biztonságát. A kor tûzvédelmi követelményeit a
színházépítészetben nagy jártassággal bíró
tervezôk – a Ring Színház 1881-es, több mint
400 fô tûzhalálával végzôdô katasztrófájának
tanulságait is felhasználva – lényegesen több,
a menekülés irányába nyíló vészkijáratokkal
alakították ki. A korban épített színházakra jel-
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lemzô a III. emelet önálló megközelítése és
önálló lépcsôházon keresztül megvalósuló kiürítése. A lépcsôházak tömör tûzgátló falakkal
történô elválasztása és az épület tûzszakaszolása már megjelenik. Természetesen az eltelt
száz évben a tûzszakaszolás követelményei
sokat változtak. De egy dolog állandónak tekinthetô: A passzív tûzvédelmi rendszer addig
tekinthetô biztonságosnak, ameddig a használat során betartjuk a több mint százéves
múltra visszatekintô elôírásokat, azaz a paszszív tûzvédelmi rendszereket nem iktatjuk ki,
nem építjük felelôtlenül át, nem szüntetjük
meg, és – amennyiben erre szükség van –
karbantartjuk.

A tûzszakaszok
A passzív tûzvédelem egyik legfontosabb feladata, hogy a keletkezett tüzet meghatározott ideig megfelelô épületszerkezetekkel határolt térrészben tartsuk, és sem a tûz, sem a
hô, sem a füst a szomszédos egységbe meghatározott ideig ne terjedjen át. Ezt hívjuk
tûzszakasznak. A tûzszakasz az építmény
tûzvédelmi szempontból meghatározott
olyan önálló egysége, amelyet a szomszédos
egységektôl meghatározott éghetôségû és
tûzállósági határértékû tûzgátló szerkezetek
választanak el. Ezeknek a passzív tûzvédelmet szolgáló épületszerkezeteknek a leggyengébb pontjai az ajtók, hiszen az épületen belül közlekednünk, szállítanunk muszáj.
A tûzszakaszhatárokba tûzgátló ajtó (kapu)
került beépítésre, amely olyan ajtószerkezet,
amely beépítve, csukott állapotban a tûznek
az általa elválasztott térrész egyik oldaláról a
másik oldalára való átterjedését meghatározott mértékben gátolja (elôírt idôtartamig
megakadályozza). A színházban két fontos
tûzszakasz-határoló nyílászáró szerkezet van,

az egyik a biztonsági függöny, a másik csoport a tûzszakasz-határoló ajtók. A tûzszakasz-határoló ajtók általában fémbôl készült,
nehéz, robusztus ajtók, az átlagosnál nagyobb erôt kell kifejteni a kinyitásukhoz, és
önmûködô csukószerkezettel vannak ellátva,
így maguktól becsukódnak. A leleményes
emberek ilyenkor szokták kikötni, kiékelni, kitámasztani ezeket az ajtókat, és máris sikerült
megszüntetni az épület tûzszakaszolását. Kivétel tehetô azokon a helyeken, ahol tartómágneseket építettek be, amelyek a tûzszakasz-határoló ajtókat nyitott állapotban tartják, és a beépített tûzjelzô jelzésére, automatikusan becsukódnak. Ezeket az ajtókat – mivel tûzvédelmi biztonsági rendszer része –
legalább félévente ellenôrizni kell.
A biztonsági függöny, vagy népszerû nevén a „vas” a színpadi tûzszakaszt hivatott elválasztani a nézôtéri tûzszakasztól. Ennek
története szintén a Ring Színház tüzére vezethetô vissza. A színházban tûzvédelmileg a
legveszélyesebb két hely közé épül be: a
legtûzveszélyesebb hely, a színpad és a legtöbb ember tartózkodására szolgáló tûzszakasz, a nézôtér közé. A hatályos 9/2008. (II.
22.) ÖTM-rendelet szerint a 8 m magasságot
meghaladó színpadnyílás esetén, amennyiben a nézôtéren tartózkodók létszáma meghaladja a 300 fôt, a közönségforgalmi területeket az üzemi terektôl (beleértve a színpadot is) külön tûzszakaszként kell kialakítani.
Azaz ide kell vasfüggönyt beépíteni. (Valószínû a jogalkotó a 8 m-nél nagyobb belsô
magasságú színpadot akarta körülírni, csak
nem sikerült pontosan megfogalmaznia.)
A biztonsági függönynek a tûznek és füstnek 1,5 órán keresztül kell ellenállnia. Ez az a
berendezés, amit színpadi tûz, vagy nézôtéri
tûz esetén haladéktalanul le kell engedni,

ugyanis hô hatására olyan deformációk léphetnek fel, ami a leengedést nem teszi lehetôvé a késôbbiekben. Mivel ez is tûzszakaszhatár, ennek is folyamatosan zárt állapotban
kellene lenni, kivétel az elôadás és a próba
alatt, viszont kinevezett kezelônek kell készenlétben állnia, aki késedelem nélkül leengedi a vasat. A megbízott kezelônek mindaddig a leeresztôszerkezet közelében kell tartózkodnia, amíg a biztonsági függöny felhúzott
állapotban van. Gondoljunk egy pillanatra a
színházi szakzsargonra, a „vastaps”-ra,
amelynek a nevében benne van, hogy a közönség a biztonsági függöny elôadás utáni leengedését követôen sem távozik a nézôtérrôl, és a mûvészek a leeresztett vasfüggöny
elé mennek ki még meghajolni. Ebbôl is következik, hogy a vasfüggöny leeresztésére az
elôadás után, továbbá rendkívüli esetekben –
tûz, káreset stb. – azonnal intézkedni kell. Elôadás szüneteiben abban az esetben lehet eltekinteni a biztonsági függöny leeresztésétôl,
ha a darab jellege indokolttá teszi annak felhúzott állapotban való tartását.
A vasfüggönyök ellenôrzésére jelenleg
nincs hatályban tûzvédelmi elôírás, csak az
általános, miszerint ez is biztonsági berendezés, ezt is legalább félévente tûzvédelmileg
felül kell vizsgálni. (A színpadgépészeti felülvizsgálat keretében azonban a biztonsági
függöny mozgását is vizsgálni kell, de ez
nem tûzvédelmi elôírás.)
Ha a biztonsági függöny alatt rendezôi
vagy egyéb okból dobogórendszer elhelyezése szükséges, akkor a biztonsági függöny
egész szélességében gondoskodni kell a füstmentes záródásról és át nem éghetô alátámasztásáról, vagy rendkívül gyors és könnyû
bontásáról.
Problémát szokott okozni a vasfüggöny záródását akadályozó díszletek, bútorok és
egyéb berendezési tárgyak elhelyezése. Sok
esetben a vasfüggöny alá nyúló díszletek
bonthatóvá tételével próbálnak segíteni a
vas záródásán, de ezek a megoldások tûzvédelmileg nem felelnek meg, hiszen a biztonsági függöny legalább 0,25 m/sec mozgási
sebességgel zár. A biztonsági függöny kézi
vagy gépi meghajtással emelhetô fel, de csak
kézi kioldó szerkezettel lehet leereszteni. Ezt
úgy kell kialakítani, hogy a biztonsági függöny egy fogással leereszthetô legyen a színpadról. Ha a vas elindult lefele, akkor már
megállítani nem lehet. Fél perc alatt nem le-

Nézôtéri tûz, a színház zárva van
Nézôtéri füstelvezô: zárva
Vasfüggöny: zárva
Színpadi füstelvezetô: zárva

Színpadi tûz, a színház zárva van

het a díszlet bontását, a bútor elpakolását
egy kigyulladt színpadon elvégezni. Ezért
van jelentôsége a színpadon elférô díszletek
tervezésének, valamint a vas záródását is figyelembe vevô díszletterv elfogadásnak.
A passzív rendszerek közül még megemlítem a tûzvédelmi festékeket, a tûzszakaszok
közötti fal és födémáttörések tûzvédelmi
helyreállítását, a légtechnikai berendezésekbe épített tûzvédelmi csappantyúkat, a
tûzszakaszhatáron átvezetett mûanyag vízcsövek roppantógyûrûit, az elektromos vezetékek, kábelek tûzszakaszon való átvezetését,
de ezek részletes ismertetésére most nem térek ki.

Az aktív tûzvédelmi
berendezések

Színpadi hôelvezetô nyitva

Elôadás alatt

A színház nagyon fontos tûzvédelmi rendszere a hô- és füstelvezetô. A XIX. sz. végén
épült színházakban komoly berendezéseket
építettek ki, majd a XX. században a hô- és
füstelvezetôket nem tartották olyan lényegesnek. Az új OTSZ ismét komoly hangsúlyt
helyez a hô- és füstelvezetô fontosságára.
Az épületek kialakítása során biztosítani
kell az alábbiakat:
– a felszabaduló hô és füst a lehetô leghatékonyabb módon eltávozhasson a szabadba,
– a felszabaduló hô ne csökkentse a teherhordó szerkezetek állékonyságát,
– az erre szolgáló eszközök, berendezések az
elôírt idôtartamig hatékonyan és üzembiztosan mûködjenek,
– a benntartózkodók menekülési útvonalára
a fejlôdô hô és füst ne, vagy csak olyan
mértékben juthasson be, ami még nem nehezíti a menekülést (látótávolság, menekülési út felismerése, mérgezô gázok hiánya
stb.), a kiürítési útvonalra elôírt egyéb feltételekkel közösen,
– a tûzoltásvezetônek legyen lehetôsége a
hô és füst elleni védelem eszközeinek hatékony használatára, a füst- és tûzterjedés
befolyásolására,
– a tûzoltás elôsegítése érdekében a szükséges helyeken kialakuljon a megfelelô füstmentes levegôréteg.
Egy színház hô- és füstelvezetô berendezése az aktív tûzvédelmi rendszerek kategóriájába tartozik. De mûködése, mûködtetése során a többi aktív és passzív biztonsági berendezéssel egységes rendszert alkot. Így az

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

47

épületszerkezeteket a tervezés során úgy kell
kiválasztani, hogy az alábbiak teljesüljenek:
– az épületszerkezetek teherhordó képességüket – tûz esetén – az elôírt idôtartamig
megtartsák,
– a tûzvédelmi célú épületszerkezetek, anyagok, termékek tûz esetén szerepüket az elôírt idôtartamig betöltsék, funkciójukat
megtartsák, a tûz jelenlétére hatékonyan
reagáljanak,
– a tûz és kísérôjelenségei terjedését funkciójuknak megfelelôen gátolják, nehezítsék,
vagy irányítsák,
– az általuk okozott tûzterhelés, a belôlük fejlôdô hô, füst, égésgázok mennyisége a lehetô legkisebb legyen.
A színházakban a színpad fölött és sok
esetben a nézôtér fölött is alakítottak ki hôés füstelvezetô berendezést. Nevébôl következik, hogy a tûzeset során keletkezô hôt (az
épületszerkezetek védelme miatt) és füstöt (a
menekülés miatt) hivatott a szabadba vezetni. A hô- és füstelvezetô mint tûzvédelmi berendezés egy rendszert alkot a biztonsági
függönnyel.
Néhány példával szeretném bemutatni, a
vasfüggöny és a hô- és füstelvezetô helyes és
helytelen használatát.

1. példa
A nézôtéren keletkezik a tûz, amikor a színház zárva van. A vasfüggöny leeresztve, a hô
és füstelvezetôk zárva vannak.
A tûz a nagy légtér és a nagy mennyiségû
éghetô anyag miatt intenzíven ég, a terjedés
iránya a bejáratok fele történik, a nézôtér füsttel telítôdik, a tûz nem terjed át a színpadra.
A nézôtér feletti hô- és füstelvezetô nyitásával a tûz irányíthatóvá válik. A terjedés a
hô- és füstelvezetô irányába történik, a felszabaduló hô az épületszerkezetek jelentôsebb károsodása nélkül eltávoznak. A kiérkezô tûzoltók viszonylag jó látási viszonyok között tudják a tüzet oltani.

2. példa
A nézôtéren keletkezik a tûz, amikor a színház
nyitva van. A vasfüggöny nyitva van, vagy
nincs, a hô- és füstelvezetôk zárva vannak.
A tûz a nagy légtér és a nagy mennyiségû
éghetô anyag miatt intenzíven ég, a terjedés
iránya a színpad fele történik, a nézôtér füsttel telítôdik, a tûz átterjedhet a színpadra. Ezt
meg kell akadályozni.
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A nézôtér feletti hô- és füstelvezetô nyitásával és a színpad fölötti hô és füstelvezetô
zárásával a tûz irányíthatóvá válik. A terjedés
a nézôtéri hô- és füstelvezetô irányába történik, a felszabaduló hô az épületszerkezetek
jelentôsebb károsodása nélkül eltávoznak. A
kiérkezô tûzoltók viszonylag jó látási viszonyok között tudják a tûz oltását elvégezni.

3. példa
A színpadon keletkezik a tûz, amikor a színház zárva van. A vasfüggöny leeresztve, a hôés füstelvezetôk zárva vannak.
A tûz a nagy légtér és a nagy mennyiségû
éghetô anyag miatt intenzíven ég, a terjedés
iránya a zsinórpadlás felé történik, a színpad
és a zsinórpadlás füsttel telítôdik, a tûz nem
terjed át a nézôtérre.
A színpad feletti hô- és füstelvezetô nyitásával, vagy a hô hatására történô tönkremenetelével a tûz irányíthatóvá válik. A terjedés
a hô- és füstelvezetô irányába történik, a felszabaduló hô az épületszerkezetek jelentôsebb károsodása nélkül eltávoznak. A színpad és a színpadtoronyban lévô díszletek,
függönyök a kéményhatás miatt gyorsan kiégnek. A kiérkezô tûzoltók viszonylag jó látási viszonyok között tudják a tüzet oltani. A
színpadra nem lehet bemenni a lehulló, égô
függô díszletek miatt.

4. példa
A színpadon keletkezik a tûz, amikor a színház nyitva van, illetve elôadás van. A vasfüggöny felhúzva, a hô- és füstelvezetôk zárva
vannak, vagy nincsenek.
A tûz a nagy légtér és a nagy mennyiségû
éghetô anyag miatt intenzíven ég, a terjedés
iránya a zsinórpadlás és a nézôtér felé történik, a színpad és a zsinórpadlás füsttel telítôdik, a tûz átterjedhet a nézôtérre is.
A vasfüggönyt azonnal le kell engedni, a lógó díszleteket azonnal le kell engedni, a színpad feletti hô- és füstelvezetô nyitásával, a tûz
irányíthatóvá válik. A terjedés a zsinórpadlás
irányába történik, illetve a leeresztett díszletek
a színpadon égnek. A nézôtérre a tûz nem terjed át, a nézôk ki tudnak menekülni. A felszabaduló hô a nyitott hô- és füstelvezetôn eltávoznak. A színpad és a színpadtorony a kéményhatás miatt gyorsan kiég. A nézôtér fölötti hô- és füstelvezetôt nem szabad kinyitni.
A kiérkezô tûzoltóság viszonylag jó látási viszonyok között tudja a tüzet oltani.

5. példa
A színpadon keletkezik a tûz, amikor a színház nyitva van, illetve elôadás van, a vasfüggöny fel van húzva, de nem sikerül idejében
leengedni, illetve nem záródik. A hô és füstelvezetôk zárva vannak, vagy nincsenek.
A tûz a nagy légtér és a nagy mennyiségû
éghetô anyag miatt intenzíven ég, a terjedés
iránya a zsinórpadlás és a nézôtér felé történik, a színpad és a zsinórpadlás füsttel telítôdik, a tûz átterjedhet a nézôtérre.
A vasfüggönyt és a lógó díszleteket azonnal
le kell engedni. Ha a vas nem záródik, a színpad feletti hô- és füstelvezetô nyitásával és a
nézôtér feletti hô- és füstelvezetô zárásával a
tûz terjedése irányíthatóvá válik. A légáramlás
a nézôtér irányából a színpad felé történik.
A tûz terjedése a zsinórpadlás irányába történik, a nézôtérre a tûz nem terjed át, a nézôk
ki tudnak menekülni. A színpad és a zsinórzat
a kéményhatás miatt gyorsan kiég.
A vasfüggöny azonnali zárását el kell rendelni, és a hô- és füstelvezetôk nyitását, illetve zárását a színpadmester rendeli el.
A tûzoltóság kiérkezés után a mentés, menekítés, illetve a tûz terjedése, a gázcsere figyelembevételével a szerkezetek nyitásáról és zárásáról a tûzoltásvezetô intézkedik.

A függönylocsoló
Ez gyakorlatilag nem más, mint egy nyitott
szórófejes oltóberendezés, de mondhatjuk,
hogy egy perforált csô, amelyet a személyzet mûködtet. A függönylocsoló a függöny
nézôtér felöli oldalán található. Két fajtája
van, az egyik a biztonsági függöny nélküli
színpadoknál az elôfüggönyt locsolja, és ezzel a tûz és égéstermékeinek a terjedését lassítja, a másik fajtája a vasfüggöny védelmét
szolgálja, ezzel a megfelelô tûzállósági határértéket biztosítja. Napjainkban megjelentek a tûzgátló függönykapuk is a piacon,
amelyek EI30-EI120 tûzállósági követelményt is ki tudnak elégíteni, azaz a vasfüggönyt is pótolni lehet ilyen szerkezettel. Persze a függönykapu színházi alkalmazása
még nem terjed el, és megvannak a maguk
korlátai is. Az EI120 tûzállóság csak vízhûtés
alkalmazásával érhetô el, amely 80 °C körül
indul el.
(folytatjuk)
Leidinger István
tûzvédelmi mérnök

ÉLÔ SZÍNHÁZTÖRTÉNET

Jóságos boszorkány
Varjúdombon és a
Montparnasse-on
A 85 éves Bródy Vera köszöntése

Dani Bogárországban, 1965

Sokan, akik személyesen találkozhattunk vele – idôsebbek és
fiatalok, kollégák, barátok és tanítványok, franciák és magyarok –, hitetlenkedve fogadjuk a tényt: október 14-én ünnepli
85. születésnapját az örökifjú Bródy Vera, Munkácsy- és Jászai
Mari-díjas báb- és díszlettervezô-mûvész, ezernyi bábfigura
megteremtôje és színpadra álmodója, az Állami Bábszínháznak
csaknem alakulásától alkotó és alakító tagja.
A gyerekkorában sokat rajzoló, fúró-faragó
gyereket szülei hegedûmûvésznek taníttatták.
Ám a szülôk nagy csodálkozására ô inkább
lombfûrészt szeretett volna, amit aztán, ha nehezen is, végül megkapott. Képzeljünk el egy
polgári családban nevelkedô kislányt, aki a 20.
század harmincas éveiben lombfûrésszel barkácsol a lakásban, miközben cipôdobozokból
készít magának babaházat! Bródy Vera megtette! Bár ez nem jelentett egyenes utat a bábszínház felé, hiszen Magyarországon még nem
is volt ilyen színház. A Kemény és Hincz család
mutatványos bábszínházai a Népligetben és a
Városligetben akkor még nem foglalkoztatták.
Sokkal inkább a cirkusz, ahova szeretett nagybátyja vitte ôt rendszeresen, és az Állatkert,

ahova legszívesebben beköltözött volna, ott is
a majomházba. Unokanôvérével minden vasárnap színházban ültek, kezdetben a gyerek-,
majd az ifjúsági elôadásokat látogatták.
Érettségi után Makay Margit színiiskolájából
Várkonyi Zoltán Mûvész Színházába csöppent.
De Szergej Obrazcov elsô magyarországi vendégjátékának hatására érdeklôdése rögtön a
bábszínház felé fordult, és hamarosan bebizonyosodott: ez az ô igazi útja. A Mesebarlangból újonnan alakuló Bábszínházban kezdett ismerkedni a bábokkal, elôször magával a bábok
készítésével. Képzômûvészek segítették kezdeti próbálkozásait. Bod László festômûvész, az
Állami Bábszínház elsô igazgatója; a tervezôk:
Gábor Éva festô és grafikus, valamint Jakovits

József szobrászmûvész, aki az akkor még zömében faragott bábok kivitelezôje volt. A mûhelyben együtt dolgozott Vajda Júliával, Vajda
Lajos testvérével, Ország Lilivel és Márkus Annával, akikkel késôbb már együtt tervezett.
1952-ben készült elsô önálló munkája, napjainkig mûsoron lévô bábjáték figurája, Misi mó- ➤

Misi
mókus
kalandjai,
1955
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➤ kus, majd ezt követte a Csalavári Csalavér róka-

családjának megformálása. A mûhelybe rendszeresen be-belátogató Bálint Endre az évek
során néhány kedves figurájának felhasználásával plakátot készített a színháznak. Ekkor már
rendszeresen illusztrálta a Népmûvelési Intézet
kiadványaként megjelent Bábszínpad címû sorozat füzeteit.
A társulat egy része 1955-ben kis „kitérôt”
tett Gyôrbe, melyhez Bródy Vera 1956-ban
csatlakozott. Létrehozták a rövid ideig mûködô
Gyôri Állami Bábszínházat, Szônyi Katóval, Lévai Sándorral, Jakovits Józseffel, Kardos G.
Györggyel, Kemény Henrikkel és két – ahogy ô
nevezi – zseniális kivitelezôvel, Takács Irmával
és Rieger Rudolffal.
Szilágyi Dezsô kinevezése után, 1958-ban

Háry János, Mária Lujza, 1972

visszaszerzôdtek a Bábszínházba. Szilágyi az
Csodálatos kalucsni, Róka, 1962

Aladdin csodalámpája, Budur hercegnő, 1962

Astra Együttesbôl Koós Ivánt és több fiatal színészt is szerzôdtetett, és nekifogott programja
megvalósításának. A színház a gyerekeknek és
az ifjúságnak a magyar és világirodalom legszebb meséit, legendáit mutatta be. Ezek létrehozásában Bródy Vera már az alkotó csapat
meghatározó tagja. Sok-sok gyerekelôadás
színrevitele fûzôdik a nevéhez. Gyôri tervezései
közül az Ezüstfurulya, a János vitéz és a Hófehér-
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ke átkerült a Bábszínház színpadára, melyeket a
felújításokig ezekkel a bábokkal játszottak.
1960-ban készíti elsô közös munkáját Koós
Ivánnal, az Aladdin csodalámpáját, melyben a
bábok elkészítése volt az ô feladata. A következô évtized során még számos közös tervezésük
lesz, de egy-egy produkciót már, sokszor teljes
egészében, csak egyikük jegyez. Koós Ivánnal
tervezi a Toldit és a Csodálatos kalucsnit, felújít-

Csodaszarvas népe,
Lovas magyarok
árnyképe, 1985

ják a János vitézt, bemutatják az egészen kicsi
gyerekeknek készült Bohóc rókák és egyéb mókák Kormos István által írt bábjeleneteit. Emlékezetes és nemzetközi sikert is hozó elôadásként megtervezik Jevgenyij Svarc színmûvének,
a Sárkánynak a bábváltozatát. Bródy Vera önálló tervezései között pedig ott találjuk a Misi mókus Kardos G. György által átdolgozott felújítását, a Fehérlófia, a Dani Bogárországban, a Foltos
és Fülenagy és a Kacsalaki rejtély bemutatóját.
Ezekkel párhuzamosan született a Szôke ciklon,
a Potyautazás és a Biztos siker népszerû, felnôtteknek szóló elôadása az 1950-es évek végén.
Az 1960-as évek közepére az Állami Bábszínház
kialakítja saját játékstílusát, nemcsak a gyerek-,
de a felnôttelôadások tekintetében is. E nemben az elsô nemzetközi elismerést is meghozó
bemutató a Szentivánéji álom 1964-es bábszínpadi adaptációja, amit egy évre rá követett az
elsô nagy sikerû zenei produkció, A fából faragott királyfi bábváltozatának bemutatója Bródy
Vera díszleteivel és bábterveivel. Erre az idôszakra esik egyetlen külföldi tervezése. A varsói
Teatr Lalek felkérésére a Ludas Matyi bábjaihoz
készíti a terveket 1964-ben.
Bródy Vera 1968-ban Franciaországba költözött. Kapcsolata azonban nem szakadt meg
a Bábszínházzal, és továbbra is tervezett. A terveken kicsit részletesebben adott magyarázó
instrukciókat a kivitelezôknek. Ha tehette, hazajött, hogy segítse a munkát. Feljegyzései, ötleteinek magyarázatai a mûhelyekben dolgozók ügyessége és szakértelme iránti töretlen bizalmat tükrözi. Többször dolgozott újra Koós
Ivánnal is. Együtt tervezik a Tündér Lala bábváltozatát és három fontos zenés elôadást. A Benjamin Britten balettzenéje nyomán készült Pagodák hercegét, Kodály Zoltán daljátékát, a
Háry Jánost és Csajkovszkij Diótörôjét. Báb- és
díszlettervezôként a Három kövérek, Az obsitos
és a hegyi sárkány, a Gulliver az óriások földjén,

a Varjúdombi meleghozók meséje kerül ki tervezôasztaláról.
Párizsban újra találkozhatott az 1956 óta külföldön alkotó festômûvész baráttal, Márkus Annával. Lucien Hervé fotómûvészhez haláláig
szoros barátság fûzte. Napjainkban is ápolja a
kapcsolatot a magyar emigráció több tagjával.
1972-tôl lehetôsége nyílott arra, hogy bábpedagógusként is tevékenykedjék, Párizsban és
Franciaország más városaiban. Elôször a Lycée
Henri IV középiskola nagyobb diákjainak vezetett bábtanfolyamot, ahol megtanította ôket a
bábozás alapjaira, a báb és díszlet kivitelezésének fortélyaira. Elsô elôadásként A kis herceg

adaptációját mutatták be. Az elôadás sikere
„megtörte” az iskola vezetôségének és tanárainak ellenérzését, s a bemutatót számos kisebbnagyobb bábelôadás követte, fôként a Bábszínház általa nagyon jól ismert mûsorából, így például az Aladdin csodalámpája a nagyobbakkal,
a Csizmás Kandúr vagy a Bûvös tûzszerszám a
kisebbekkel. Tanít, tervez, segít a kivitelezésben, és végül megrendezi az elôadásokat, folyóiratokban írja a bábjátékot népszerûsítô cikkeit, könyveket állít össze, miközben anyaszínházának is készít terveket – három embernek is
elegendô feladat. Néhány év múlva már a gimnázium fiatalabb tanulóiból álló csoportot ve- ➤

A repülô kastély,
Gonosz tündér,
1989
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➤ zetett, akikkel a gyerekek érettségijéig sikerült

folyamatosan dolgoznia, miközben fôleg Bretagne-ban nyaranta tanfolyamokat vezetett vidéki gyerekeknek is. Ezeken a tanfolyamokon
többször dolgozott együtt Koós Ivánnal. Munkakapcsolatuk elmélyült, félszavakból megértették egymást. Hasonló ízlésük, elgondolásaik,
tervezôi látásmódjuk két produkcióban csúcsosodott ki Franciaországban, a Tûzmadár és a
Katona története megtervezésében, bár ez
utóbbi bemutatójára végül nem került sor.
Elôbbit Párizsban, majd a Sztravinszkij-est részeként, Párizs város engedélyével és hathatós
közremûködésével, a terveket hazaszállíttatva
Budapesten is bemutatták saját rendezésében.

Koós Iván is elhunyt. Ez az idôszak már a változások ideje a magyarországi színházi életben is,
a Bábszínházban is. Bár szívvel, de kevesebb
hittel, 2003-ban még megtervezte a Mi újság a
Futrinka utcában? címû bábjátékot, ontva az ötleteket és változatokat, de ezt már nem sorolja
az igazán emlékezetes produkciók közé.
Szeretettel és figyelemmel kísérte és kíséri a
hazai amatôr bábjátszók tevékenységét. Ha
megkérik, szívesen tervez nekik vagy engedélyezi meglévô tervei felhasználását egy-egy vidéki produkció megvalósulásához. Tette és teszi ezt a gyerekekért és volt kollégái kedvéért,
akik önálló együttesek alakításával, szervezésével gazdagítják a hazai bábjátszás palettáját

Szentivánéji álom,
Oberon, 1964

Tevékenyen kapcsolódott bele abba a
mûhelymunkába, melyet Párizs Jacques Chirac,
akkori polgármester kezdeményezésére szervezett a legkülönbözôbb kézmûvesszakmák megismertetése és népszerûsítése céljából. E tanfolyamain sok-sok ügyes kezû, nyitott szellemiségû felnôttel dolgozhatott együtt. Velük például azt a Szomszédasszonyok címû francia
bábjátékot mutatta be, melyet még a Bábszínpad egyik elsô kötetében illusztrált. A két csoport közötti generációs különbségeket is áthidalva a 80-as években már közös produkciót
készültek létrehozni – a végül elmaradt Katona
történetét – a gimnázium fiatal diákjaival.
1985 után újra gyakrabban tervez a Bábszínháznak, miközben felhagyott oktatói munkájával. Ismét együtt dolgozik Koós Ivánnal, a Csodaszarvas népét, a Vihart, a Rámájanát, A repülô kastélyt és a Dzsungel könyve bábszínpadi változatát tervezik, önállóan pedig a Kaland a Tigris-bolygón terveit készíti el. Számára új tervezôvel, Orosz Klaudiával állítják színpadra A csuka
parancsára, A legyôzhetetlen kiskakas és a Hollókirály meséjét. 1989-ben meghalt Szônyi Kató
rendezô, 1993-ban nyugdíjba ment Szilágyi
Dezsô igazgató, 1999-ben pedig a tervezôtárs,
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Egerben, Miskolcon. Bár ô maga nem tervezett
nekik, szoros kapcsolata volt az Astra Együttessel és vezetôjével, Vízvári Lászlóval. Egyik nyári
bretagne-i kurzusán az egész együttes vendégszereplôje volt a tanfolyamnak, ahol árnyjátékot mutattak be a részt vevô gyerekeknek.
Bródy Vera világa a bábszínházban teljesedett ki. Kevés élôszínpadi alkotása között két

gyermekszínházi elôadást, a Hókirálynôt és a
Három narancs szerelmét, valamint a Csodálatos vargáné televíziós feldolgozását említhetjük. Neve megtalálható a televízió induló éveinek sok-sok gyerekprodukciójánál is. A Játszszunk bábszínházat! sorozat, a Gombóc tündér,
a Tükrös-játék, a Dugasz Matyi, a Petruska vasárnapja és az Egyszeregy királyfi mellett, a Bálint Ágnes meséiben szereplô, ábrándozó malacfigurája, Mazsola is itt született.
S ahogy Mazsola számtalan könyvkiadásban
újra és újra megszólítja a gyerekeket, nem múltak el nyomtalanul a párizsi évek sem. A Jeunes
Années és utódja, a Gullivor címû ifjúsági lapok
dokumentálják oktatói munkáját. A Jeunes Années 1979-ben különszámot szentelt a bábok
bemutatásának. Ebben színes és részletes magyarázó illusztrációkkal szemléltette a gyerekeknek a különbözô bábok fajtáját, a botos és
kesztyûs bábok, a marionett, az árnyjáték, a
vajang történetének és használatának módjait,
vagy éppen a maszkot. Lerajzolta, megmutatta szerkezeti felépítésüket, elkészítésének módjait, a játék lehetôségeit. Marie Dolard kitûnô
felvételein munkában látjuk a gyerekeket, díszlet- és bábkészítés közben, különbözô nézôpontokból, majd az elkészült bábokkal a díszletekben, ahogy azt a közönség is láthatta.
S bár idehaza nagyrészt ismeretlen az olvasóközönség elôtt, kilenc könyve jelent meg az
elmúlt évtizedekben, Franciaországban, melyek közül többet kiadtak Németországban,
Svájcban, Angliában és a skandináv országokban – csak magyarul nem. Ezek az illusztrált,
többnyire kisméretû, kis terjedelmû kiadványok a papír, a mûanyag, a textil alkalmazásának, ajándékként vagy dísztárgyként való felhasználásának módozataira oktatja a gyerekeket és a munkához kedvet érzô felnôtteket. Alkotótársa Marie Dolard fotómûvész, aki az általa elkészített kis mintadarabokat fényképezte
a kötetek számára. Figurái annyira elevenek,
hogy éppen csak „nem mozognak”. Könyvei
megjelenésük sorrendjében: En un tournemain,
1974, Théâtre de marionettes en papier, 1987,
Les crèches de Noël, 1991, Anima cube, 1992,
Noël en papier, 1998, Le fil épinglé, 2001, Le tricotin, 2001, Masque en fête, 2004, Animaux en
papier enroulé, 2005.
Tervezéseihez rajzol és fest, papírt vág ki,
bôrrel dolgozik vagy textillel, ha kell fát, fémet
használ vagy fonott kosarat, gombot vagy
gömböt, de lehet, hogy valamilyen termést,
makkot vagy gesztenyét. Tudja, mert gyakorlatban is csinálta, hogyan készül egy-egy figura, legyen az pálcás, kesztyûs, síkfigurás vagy
árny. Minden technikussal kitûnô volt a kapcsolata. Egy-egy elgondolását Fehér Dezsô vagy
Rieger Rudolf még akkor is igyekezett megvalósítani, ha – mint Rieger Rudolf – viccesen azt

Világszépe, Iván, 1962

Bohóc rókák és egyéb mókák,
Zurrogi és Zürrögi, 1968

mondta és kérdezte: „Hát, a papír az mindent
kibír! De mi fogja ezt összetartani? Nyál?”
Anyagismerete páratlan. És az, ahogy egy-egy
tárgyba, formába „belelátja” a figurát. De nem
csak belelátja! Oly módon képes a tervlapon az
atmoszférát megteremteni, a rajzon akkor is
észleljük a figura hatását, báját, szépségét vagy
humorát, látjuk a róka ravaszságát, a boszorkány ármányát, a sárkány haragját, Toldi vagy
Aladdin hôsiességét – ha nem is láttuk az elôadást. Tudja, mert látja, hogy az általa teremtett lény hogyan fog mozogni a színpadon, mire lesz képes a színész kezében a figura.
Egységes a hatás, amikor összedolgozik Koós
Ivánnal, akár Háry János kalandjairól, akár a Vihar szellemi dimenzióból láttatott félembernyi
figuráiról van szó. Újfajta tervezési móddal kísérletezik a papírral, amikor egy más szemléletû
rendezôvel, Kovács Ildikóval dolgozik egyetlen
közös munkájukon, a Csipkerózsikán. Egyszerûsít, amikor Bánd Annával dolgozik a Bábszínház ún. kiszálló színpadi változataihoz. Új
ötletekkel igyekszik alkalmazkodni Urbán Gyula
erôs rendezôi-képi világához, mikor neki kártyalapokból vagy játék kockákból készíti a díszletet. Teret enged a fantáziájának, amikor a Ka-

land a Tigris-bolygón terveit készíti, és nem csak
a színpad lesz a játszó-tér, hanem a gyerekek
feje fölött lebegô szputnyikok és a paravánra
szerelt ûrállomások is belejátszanak a térbe.
Díszletei egyszerûek, könnyen cserélhetôek, jelzésértékûek. Egyaránt szolgálják a látványt,
ugyanakkor nem akadályozzák a színészt a
mozgásban, a játékban. Nem „szereti” rajzolni
a pozitív hôsöket, de tobzódik, amikor a gonoszt rajzolhatja. A Rámájana tízfejû démonát,
Rávanát és démonait annyit rajzolja, mint az
összes többi – és nem kevés – figurát a bábjátékban. De lehet a János vitéz banyája, a Hófehérke mostohája, a Jancsi és Juliska gonosz boszorkánya, Aterpater a Tündér Lalában, Karabarabás a Fajankó kalandjaiban, vagy Hétsingszakállnyi Kapanyányi Monyók a Fehérlófiában –
mind-mind kedves figurája, csakúgy, mint a
Varjúdombi meleghozók Jóságos boszorkánya és
Esôhozó tündére. És nem beszéltünk még az állatokról! Kedvencek a majmok, mackók, nyuszik, rókák, a lila víziló és A gyáva kistigris. Még
akkor is, ha már száz alakban elôfordultak, egy
kicsit mindegyik más. Fantáziajátékok. Belemerül a színekbe az Aladdin csodalámpája keleti
hangulatának megteremtésénél, a Rámájana fi-

guráit az indiai hit- és szimbólumrendszer alapos tanulmányozása után rajzolja kétféleképpen, árnyként és síkfiguraként. A Pagodák hercege terveit ujjnyi vékonyra fölvágott papírszálakból ragasztja a fekete kartonra. Költôi, amikor a Tündér Lala mesevilágát idézi elénk. Kísérletezik, amikor a Kacsalaki rejtély figurái textildarabokból kiszabva, bábnagyságban kerülnek föl
a tervlapra, vagy mikor koturnusra állítja a bábszínészeket, és kosárfonott maszkokat helyez a
fejükre a Gulliverben. Szinte érezzük gyerekkori
iszonyatát és félelmét, amikor a pókot rajzolja a
Dani Bogárországban elôadásához. Ihletett pillanatban született A fából faragott királyfi, mely
darabjaira hulló, önálló életet élô fadarabjaival
napjainkig elbûvöli nézôit – legutóbb a 2008-as
miskolci operafesztiválon, mint a színház állandó nemzetközi repertoárdarabja – vagy a Szentivánéji álom elsô változatának varázslata, melyet máig a színház egyik legsikerültebb produkciójának tart, és amelyet most sem tudna
jobban, másként megcsinálni. Ez mind-mind
Bródy Vera mese-báb világa.
70. születésnapján a világ minden tájáról
összesereglett francia tanítványai bensôséges
ünnepségen köszöntötték Párizsban. 75. születésnapján az Állami Bábszínház még fellelhetô
bábjaiból és a terveibôl rendezett életmû-kiállítással ünnepelte.
Munkásságát 1959-ben Munkácsy-díjjal,
1967-ben Jászai Mari-díjjal jutalmazták. Méltó
elismerése – itthon is, Franciaországban is –
még várat magára.
2002-ben találkoztam vele elôször személyesen az Országos Széchényi Könyvtárban,
amikor Belitska-Scholtz Hedviggel beszélte
meg, hogy a Színháztörténeti Tárnak adományozza legszebb terveit, közel 3200 lapot
számláló gyûjteményének több mint a felét.
2008-ban hosszabb idôt tölthettem társaságában, Párizsban. Elfogadott, és heteken keresztül mesélt, emlékezett, türelemmel magyarázott, tanított. Kritikus és önkritikus szemlélôje mai napig annak a 60 esztendônek, melynek
a Bábszínházban alkotó részese lehetett.
Ugyanakkor egyetlen rossz szót nem hallottam
tôle, csak dicséretet. Mindenki, a bábszínészek,
a mûhelyben dolgozó varrodai kivitelezô kollégák, a díszletezôk, a világosítók, a technikusok,
a rendezôk, a tervezôk, és igazgatója egy olyan
együttes emlékét idézi föl benne, amely a
nemzetközi rangig és a világhírnévig juttatta el
a magyar bábjátszást. Talán az egyetlen dolog,
amivel soha nem sikerült megbékélnie, a Bábszínház színpadának felújítása volt.
Bródy Vera élete a Bábszínház. Volt – van –
és lesz, utolsó leheletéig.
Isten éltesse sokáig, hogy még szunnyadó
ötleteit is láthassuk megvalósulni!
Somorjai Olga
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