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Kiss István

Hamis dilemma?
Hat éve alapítottuk a Magyar SzínházTechnikai Szövetséget. Idézet a beköszöntôbôl: „Az 1989-ben bekövetkezett politikai és gazdasági rendszerváltás következtében átértékelôdtek a feladatok, és
új szervezeti, mûködési formák váltak szükségessé a kulturális és a
színházi területen is. A színházi mûszaki dolgozók helyzete megváltozott, és elôtérbe került az érdekképviseletük. Hazánk az elmúlt év
során az Európai Unió tagja lett. Így kiemelt feladattá vált a szabványok, jogszabályok harmonizációja, az európai szintû oktatás, továbbképzés megteremtése. Évrôl évre egyre fejlettebb technika kerül
be a színházakba, mely kezelése korszerû ismereteket kíván. Ezért
úgy gondoltuk, hogy – a színházak mûvelôdési intézmények érdekében – egy nagyobb lehetôséget biztosító, önállóan mûködô SzínházTechnikai Szövetséget hozunk létre.
Szakmai programunk akkor sikeres, ha az elôadó-mûvészeti intézmények vezetôi, dolgozói igénylik és fontosnak tartják a legújabb
színpadi technikák megismerését, az azokkal foglalkozó munkatársak szakmai fejlôdését, oktatását, érdekeik képviseletét.”
Dilemmám az idézet utolsó mondatából fakad. Hat év után elmondhatjuk-e, hogy sikeres a szakmai programunk? Vagy a programunk sikeres lehetne, csak kevés az érdeklôdô? Persze úgy is lehetne fogalmazni, hogy azért kevés az érdeklôdô, mert a programjaink
nem jók? Nem hiszem, hogy errôl lenne szó. Amikor a színházak üzemeltetéséhez szükséges szakmai képzettség hiányzott (színpadi emelôgép-kezelô), e probléma feloldásához beindítottuk a tanfolyamokat, a színházi vezetôk tömegével küldték a dolgozóikat, fizetve a
költségeket, nehogy leállítsák a színpadi gépezet használatát. Ha viszont „csak” szakmai továbbképzésrôl van szó, legyen az világítás
vagy hangosítás stb. már nem szívesen biztosítanak idôt és pénzt.
A bajnak több oka is van. Az elsô és legfontosabb gond, hogy
nagyon sok színházban az anyagi problémák feloldására kiszervezték a mûszaki feladatok ellátását. A divatossá vált, alvállalkozásba adás megkönnyítette a színházi vezetôk helyzetét, mert így
már nem jelentett gondot a túlóra elszámolása, nem kellett foglalkozni a dolgozók szakmai továbbképzésével. A munka legyen
elvégezve, a többi már a vállalkozó dolga. Ugyan közben érvénybe lépett egy új rendelet, amely tiltja a szakmai feladatok ilyen
jellegû kiszervezését, de úgy látszik, még léteznek bizonyos kiskapuk, mert több helyen most is mûködnek ilyen konstrukciók.

A második, a szövetség által is hangoztatott vélemény: a színházigazgatók rossz kinevezési gyakorlata. Nem tartjuk szerencsésnek, hogy nagy, illetve többtagozatos színházak élére
mûvész, sok esetben színész végzettségû embereket neveznek
ki. Az illetô mûvész-igazgató – tisztelet a kivételnek – a legjobb
akarata és szándéka ellenére sem ismeri a színházi üzemvitel menedzselését, a napi és az új produkciókkal kapcsolatos mûszaki
feladatokat. Nem tudja megvalósítani azt az egészséges egyensúlyt, ami a mûvészi-gazdasági-mûszaki feladatok között szükséges egy színház jó mûködtetéséhez. Óhatatlanul a mûvészeti érdekek finanszírozására megy el a költségvetés nagyobb része,
így már nem marad elegendô pénz az épület, a technika szinten
tartására.
Ezen probléma megoldására két lehetôséget látunk. Az egyik,
hogy az üzemeltetési költségekkel maga a fenntartó gazdálkodik,
a mûvészeti vezetés csak a bér és produkciós pénzek felett rendelkezik. A másik lehetôség egy régi rendszer visszaállítása, amikor úgynevezett intendánsokat (menedzser igazgatókat) neveztek ki az intézmények élére, aki alá volt rendelve – egy szinten –
a mûvészeti vezetô (fôrendezô), a gazdasági vezetô és a mûszaki
vezetô. Az intendáns figyelembe vette mindhárom egyenrangú
vezetô véleményét, és biztosítani tudta a kiegyensúlyozott színházi mûködést. Természetesen mindhárom vezetô jól képzett
volt, és elfogadta egymást. Külföldön sok helyen alkalmazzák ma
is ezt a vezetési struktúrát.
A szövetség feladata éppen az, hogy segítse a mûszaki vezetôket képzettségük növelésében. Visszatérve eredeti dilemmámhoz, valószínûsíthetô, hogy nem csak a mûvészeti vezetés tehet
arról, hogy néhány színház mûszaki vezetôje sem mutat komolyabb érdeklôdést a szövetség munkája iránt. Természetesen tudom és tapasztalom, hogy nagy a nyomás a vezetôkön, kevés
pénzbôl kell gazdálkodni, nem elég a rendelkezésre álló létszám,
sokszor reggeltôl késô estig a színházban vannak. Éppen ezért
muszáj idôt szakítani arra is, hogy idônként felülemelkedjünk a
mindennapok problémáin, és továbbképezzük magunkat. Ehhez
próbálunk segítséget és programot adni, ha van rá igény és érdeklôdés!
Van rá igény?
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BEMUTATJUK

Egy igazi
színházi ember:

➤

Götz Béla
70 éves
A sikeres emberek sorsát látszólag az
intelligencia, a tehetség és az ambíció
mozgatja. Götz Béla díszlettervezô,
szcenikus, világítástervezô igen termékeny pályafutását még sok minden más
is segítette, a családi háttértôl kezdve
a meghatározó egyéniségek barátságáig.
A kimagasló sikereket elért mûvészt
életérôl, munkáiról, és amivel mindez
összeforrt, a színházról kérdeztük.

A gyökerek
Már rég a színháznál voltam, amikor megtudtam, hogy nagyapámnak – aki mûszaki
ember volt – a nagybátyja díszletfestô volt a
Burgtheaterben, Bécsben. A másik nagyapám Pestvidéki fôügyész volt. Ô szerepelt a
Matuska-perben is. Édesapám orvos volt,
édesanyám zenetanár. Polgári, nagy tiszteletben álló értelmiségi család volt mindkét
oldalról, szerényen, nagyon puritánul éltek –
éltünk.

Hosszú évekig tanultam hegedülni, a család inkább ebbe az irányba inspirált. A zene
meg a képzômûvészet mindig nagyon érdekelt, múzeumokba, hangversenyekre jártunk. Képzômûvészeti könyveket gyûjtöttem, akkor még olcsón lehetett ezekhez hozzájutni. Testvéreimmel rengeteget jártunk
operába, már általános iskolás korunkban
bérletünk volt.
Gimnazista voltam, amikor egyszer üzent
nekem egykori irodalom-tanárnôm, hogy ke- ➤
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MONACRHIA
(táncjáték).

➤ ressem meg. „Tudsz te valaho-

Rendezô-koreo
gráfus: Zsuráfs
zky Zoltán. M
ûvészetek

Palotája, 2007

gyan oroszul?” Érdekes kérdés
volt, hiszen hat éve kellett ezt
tanulnunk. „Egy szót sem” – válaszoltam. „Várkonyi Zoltán fiát
kellene korrepetálni.” – „Akkor
tudok!” Így kerültem a kor
egyik legnagyobb zsenijének
otthonába Pasaréten. Kevesen
tudják róla, hogy színészi és
rendezôi nagysága mellett
kézügyessége is páratlan volt.
Egyszerre tudott két kézzel
szimmetrikusan
rajzolni.
Nagyszerû filmeket láthattam házi mozijában.
Az Árpád Gimnáziumban
– valaha Sinkovits Imre is
ide járt – az irodalommal és
a fotózással – filmkészítéssel
kezdtem foglalkozni. Színjátszó kört alapítottunk.
Imre öccse, Sinkó
tották.
Diákként 55 éve kezdôdött, érlelôdött ez a
kapcsolat.

Ismerkedés a színházzal,
útkeresés

, 1978
adách Színház
Kerényi Imre. M
ô:
ez
nd
Re
).
an
vonás, a falub
Z (makett, I fel
c: JÁNOS VITÉ
Kacsóh Pongrá
Filmrendezô szerettem

Laci, évfolyamtársam
volt. Imre szerelte nekünk a függönyt a Fiúk,
lányok, kutyák címû „nagy sikerû produkcióhoz”. Amikor az Ármány és szerelemre készültünk, elvitt a Nemzetibe (a Blaha Lujza térre),
hogy megismerhessem Gózon Gyulát, Miller
muzsikust ô játszotta. A színésztársalgóba be
sem mertem lépni. Ügyetlen bolyongásomban egyszer csak a zsinórpadláson találtam
magam, valamilyen hídon keresztül jutottam
át a túloldalra. Végül a Lujzát alakító fiatal
színésznô öltözôjében kötöttem ki, hogy riportot készítsek vele az iskolai újságba.
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volna
lenni. 1958-ban érettségiztem, de 56-os tevékenységem miatt eltiltottak az ország valamennyi egyetemétôl és fôiskolájától. A gimnáziumban Kômûves Sanyi mellett ültem. Az
ô édesapja volt Kômûves Sándor színész –
„Moha” bácsi. Beajánlott az – akkor még az
Izabella téren mûködô – Madách Színházba
statisztálni. Gimnazista koromban már nagyon sokat jártam színházba, a régi Nemzetibe, de fôleg a Madách Színházba és a Kamarába, az híres mûvészszínház volt. 1957ben mutatták be Németh László Széchenyijét Tímár Józseffel, kilenc elôadás után betil-

Lenyûgözött a színház belsô világa.
A Madách Színházban, ahol a kezdeti statisztálás mellett – a fellépti díj 18 Ft – két
évig, fizetés nélkül, asszisztensként foglalkoztattak, ügyelô is voltam. Átkötô zenéket állítottam össze, az izzómegrendeléstôl a színészegyeztetésig (erre egy
lyukkártyás rendszert dolgoztam ki)
szinte minden feladattal foglalkoztam,
ami egy színházban elôfordul. Az új
bemutatókhoz igyekeztem különleges
bútorokat beszerezni. Az évtizedek
alatt múzeumi fölös példányokból, bizományiból nagyszerû készlet jött
össze. Négyszintes bútorraktárt hoztunk létre. Katalogizáltam, és végigfotóztam több
százra rúgó kincsemet. CD-re írt anyagból
válogathatnak a tervezôk.
Volt egy idôszak, amikor már annyi mindent csináltam, hogy egyszerûen besokalltam. Összeírtam egy papírlapra, hogy mi
mindennel foglalkozom. Bementem vele
Ádám Ottóhoz. „Nézd, ez van most, de már
nem bírom. Mondd meg, mit tegyek?” Elôvett egy tollat, és nagy betûkkel ráírta: „Hülye vagy”. Ebbôl megértettem, választanom
kell.
Segédrendezôként sikerült vendéghallgatónak bekerülnöm Nádasdy Kálmán híres
osztályába a fôiskolán. Ez is egy csoda volt.

Az évek során fogalmazódott meg bennem,
hogy nem a rendezés az én utam, hanem a
díszlettervezés. Álnéven ezt már kipróbáltam
(1972 Hosszú elôszoba), tapasztalva, hogy a
rendezôknek ebben nincsenek partnerei. Elsô önálló feladatom Gyurkovics Tibor: Isten
nem szerencsejátékosának díszlete volt 1976ban a Madách Kamarában. Az író által meghatározott helyszín: bírósági tárgyalóterem.
A szöveg ismeretében eszem ágában sem
volt ezt az instrukciót komolyan venni.
A színpadképhez − az országban elsôként −
tükörfóliás, áttetszô plexifelületeket használtam. Ezek különleges játéklehetôségeket és
díszletmozgatás nélküli helyszínváltozásokat,
áttûnéseket tettek lehetôvé. A felgyülemlett
energiák és a 18 éves tanulás után a siker
ijesztô volt. Etalonként értékelték, mindenki
ezt a szintet várta tôlem a továbbiakban.

az elsôévesekkel egy hónap alatt megismertessem a színházat. Természetesen késôbb is
bejárok megnézni munkáikat. Furcsa számomra az a nagyon egyenes út, amelyen felkészülnek a szakmára. Mivel nem volt elôképzettségem, csak éltem a színházban – nekem
rengeteg fajta lehetôség kínálkozott. Nemcsak az, hogy miként tanultam rajzolni az
egyetemen, meg hogyan kell elkezdeni egy
makettet építeni. Szabadabban kezdek hozzá, mint ahogy tanulnak a díszlettervezôk.
Olyan emberekkel dolgoztam, akik az életbôl indultak ki. A Madách Színházat akkor
Ádám Ottó, Vámos László és Pártos Géza fémjelezte. Óriásai a magyar színházmûvészetnek.
Három teljesen különbözô egyéniség, mind a
hárommal dolgozhattam. Elôször különbözô
szinteken, majd mint tervezô is. Meghatározó
élmény volt számomra a színházzal és az élettel való kapcsolatuk. „Két igazság van, papa!”
– kiabál az egyik szereplô Gorkij Kispolgárokjában. Legalább két igazság – tenném hozzá –,
de lehet, hogy három is.
Lassan tervezek, legutóbb az Egri csillagok
díszletén majd egy évig dolgoztam. Több fázis van, különbözô utakon indulunk el. Aztán
vagy én viszem a rendezôt, vagy ô engem
valamerre. Ez egy hosszú játék. Elôször valami térszerkezetet szeretek mutatni, hogy az
milyen elhelyezési lehetôséget ad, mibôl mi
lehet, az egyik jelenetbôl a másik hogyan jön
létre.

Tanítás és munkamódszer

Érdeklôdés a technika iránt

A Képzômûvészeti Egyetem Látványtervezô
Tanszékén minden évben – az új díszlettervezôi évfolyam beindításakor – én kezdem el a
hallgatókkal a munkát. Az a feladatom, hogy

Korán kezdtem a világítással foglalkozni. Volt
egy Révész nevû bácsi, aki celofánokat festett
egy fürdôkádban. Ahhoz jártam kiválasztani
a színárnyalatokat, újakat keverni. Ezek a színek nagyon hamar kiégtek, de volt egy olyan
fázis, amikor a leg-

Sík Feri, Ruszt József és Kapás Dezsô – hogy
csak a három halottat említsem − a hat diák
közül. Fantasztikus elmék voltak.
A tévében Horváth Ferenc verses estjének
megrendezésére is felkértek. A fiatal Antal
Imre Bartókot zongorázott benne.
Szcenikus lettem. Újra a fôiskola, most a
mûszaki vezetôi tanfolyamát végeztem el,
késôbb ugyanott tanítottam. Ma bármelyik
színházban járok, valaki mindig tanár úrnak
szólít.

Út a díszlettervezés felé

Brecht-Weill: M
AHAGONNY VÁ
ROSÁNAK TÜND
Rendezô: Kerén
ÖKLÉSE ÉS BU
yi Imre. Madác
KÁSA
h Színház, 19
78

szebb volt, már egy kicsit kifakult az a kék. Az
Operában talán még most is így jelölik a színeket, hogy „kékes vízhold” stb. Nem voltak
számozott, gyári színskálák. Petróczi, szemben az Erkel Színházzal, otthon kotyvasztotta
a pirotechnikai effekteket (néha fel is robbant). Egy rendezôasszisztensnek számtalan
speciális feladatot kell megoldania, kellékeket beszerezni stb. Sokféle dologgal találkozik az ember, ha aktívan egy színházban él.
Ez nem egyetlen szakma.
Vanyek tanár úr az Árpád Gimnáziumban
a fotószakkört is vezette. Ott tanultam meg a
kémiát szeretni. A technika minden ága
megjelenik egy színházban, ahogy az életben. Különbözô helyszínekkel kapcsolatban
is, népi mesterségektôl kezdve a dohányiparig. Két alkalommal is terveztem késôbbi
díszletbe dohánygyárat, az egyiket a Carmenhez, a másikat a Szecsuáni jó lélekhez.

Díszletgyártás, mûhelyek
A külsô mûhelyek eleinte nehezen fogadtak
el. Ott igazi szakemberek dolgoztak: asztalosok, lakatosok. Ôk a szakma szabályai szerint
voltak csak hajlandók tárgyalni. Ez bizonyos
mértékben jó is volt. Volt, aki szívesen vette
a kísérletezést, de volt, aki nem.
Brecht–Weill: Mahagonny város tündöklése
és bukása. Kerényi Imre rendezte. Azt szerettem volna, hogy amikor bemegy a nézô, ne
lásson semmit. A semmibôl épüljön föl Mahagonny városa. Ehhez találtam ki a szerkezetet: a homokban a teljes színpadpadlót
négy hatalmas háromszög fedte be, csúcsban találkoztak. Rugalmas, hajlítható acélszerkezetbôl készültek, amibe a kárpitosipar
epedarugói voltak beleszôve. A csúcsokat
emeltük különbözô ívekbe, így változatos tereket hoztak létre, mozgásokat végeztek.
Vagyis nem volt olyan része a díszletnek, ami mindig ugyanolyan maradt.
Minden folyamatosan változott. Amikor a modellt meglátták a mûteremben, kijelentették, ôk ilyet még nem
csináltak, és nem is fognak. Egy vas
egyenes vagy görbe, de az, hogy hol
egyenes, hol görbe, ezt ôk nem vállalják. Ez ugyanis maradandó alakváltozás
nélküli rugalmasságot igényelt. A Madách Színház márvány elôcsarnokában
gyártottuk le a házi lakatossal és kárpitossal az egész díszletet, délelôttönként,
ahol este az elegáns közönség a büfében
kávézott. Így készült el a Mahagonny
díszlete.
Tulajdonképpen – ki merem mondani –
munkáimra ez a dilettantizmus a jellemzô,
és az, hogy nem csak asztal mellett dolgozom ki a képet, hanem az elôadás folyama- ➤
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➤ tában szeretném percrôl percre megvalósíta-

ni. Volt olyan díszletem is, döbbenten néztem – amikor az Operett Színházban terveztem a Mária fôhadnagyot – fölment a függöny, és tapsoltak. Nem is értettem, miért?
Még azt sem

gott egy kötélen, hogy le tudják a pályát húzni. Az anyagot csak körben lehetett felkötözni
a tartóra. – Legyen gépi mozgatás, ami a súlytól független, lehessen félrehúzni rajta a füg-

yi Imre.
. Rendezô: Kerén
SÓ KALANDJA
OL
UT
TE
IJO
N QU
Vészi Endre: DO

tudják, mirôl lesz szó. Egy képet kell
csinálni, amit megtapsolnak? Utána mi van?
Én a történést szeretném megoldani.

Színházépületek felújítása –
az új technikák
A Madách Színház 1960-ban került át a
Nagykörútra, a színpad ki volt meszelve, a
színpadtechnika gyakorlatilag semmit nem
tudott. Építôipari vállalatok lakatosüzemei
készítették az egyszerû kézi díszlethúzókat.
A kaukázusi krétakör volt az elsô bemutatónk,
Ádám Ottó rendezte. A forgószínpad eleve
úgy készült, hogy baj lehet vele, csôhüvelyek
körben, rudakat bedugva persze nyílt színen
kézzel is lehetett mozgatni. A második felvonás egy vándorlás, folyamatos forgás. A bemutatón leállt a forgó.
Fel voltam háborodva (mint leendô szcenikus). Ezt nem lehet így hagyni! Késôbb, ahogy
egy darabbal kezdtem foglalkozni, ötleteimmel gyakran falakba ütköztem. Úgy jött létre
a mostani színpadtechnika a Madách Színházban és a Kamarában, hogy ezeket a „falakat”
sikerült lebontani. Elkezdtük az épület folyamatos, lépésrôl lépésre történô felújítását,
megreformálását. Elindult a horizontpályával.
Ez állandó ellensúllyal mûködött. Amikor rajta
volt a függöny, akkor fel-alá lehetett mozgatni. De amikor nem, akkor hat-nyolc ember ló-
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gönyt. Különbözô gépészcégeket kerestem, ki tudná
megcsinálni. Ekkortájt alakult meg a Cserépkályhaépítô Szakszövetkezet (ÉCSÁSZ) Felvonóüzeme, akik színpadtechnikával kezdtek
foglalkozni. Ôk építették be.
Aztán jött a következô, az elôfüggöny. Farkas úr, egy 120 kilós bácsi föl tudta húzni, de
csak ô egyedül. Nyugdíjba ment, hogy lesz
ezután? A Madách Színházban született meg
– az országban elôször – egy olyan háromfunkciós bayreuthi függöny, amely függôlegesen és oldalirányban is széthúzható. Ezt
egy osztrák cég készítette. Így folyamatosan,
apránként haladtunk elôre. Ott volt a faburkolatú proszcénium az elôszínpad területén,
mindkét oldalán két-két páholy, egymás felett. Ahonnan ugyan semmit nem lehetett
látni, de azt nem is arra tervezték, hanem
hogy Rákosi Mátyás a Körútról be tudjon oda
menni – anélkül, hogy a közönséggel találkozna – és kis is lehessen onnan menekíteni.
Az elôszínpadot csak úgy lehet használni, ha
oda a színészek közvetlenül be tudnak menni. Nyissuk hát össze a két lyukat, akkor lesz
egy 4 méter magas nyílás mind a két oldalon. Ezen keresztül be lehet lépni.
Ahogy láttam, mit szeretnének a rendezôk, milyen mozgások-mozgatások hiányoznak, úgy léptünk elôre. A felújítás elôtt csak a
függöny mögött lehetett díszletezni. Az
1999-ben történt nagy átalakításakor már

olyan függönyt is csináltattam a bayreuthin
kívül, ami a zenekari árok elején, a mellvéd
fölött fut össze. Ilyet én még nem láttam
egyetlen színházban sem. Most már remélhetôleg másutt is lesz. Ezzel az elôszínpad, a
zenekari árok területe a színpadkép része tud
lenni, nem négy méterrel hátrább kezdôdik a
díszlet. Az oldalnyílásokból már hét méter
magas díszletek is be tudnak kerülni a mozgójárdán az elôszínpadra.
Hasonló története van a Madách Kamarának is (ma Örkény Színház). Valamikor lakóházba épített mozinak készült. Amikor megismertem, a rossz rálátás miatt 4%-os lejtése
volt a színpadnak. Felülrôl spárgák lógtak le
összevissza lécekkel, ezek voltak a díszlettartók. Sok munkámba tellett, amíg a mai állapot létrejött. Az 1982. évi újjáépítés eredményeképpen mostanra már vízszintes a színpad, megfelelô rálátással, gyûrûs forgóval. Ez
is elôször itt készült az országban. A felsô gépezet ponthúzókból áll, ami nagy díszletezési szabadságot biztosít. Ebben a házban történt meg elsôként, hogy a nézôtér székeit
közadakozásból cserélhettük ki. – Döbbenten hallgatom néha a frissen épült vagy felújított színházak állandó tervezôinek, rendezôinek panaszáradatát: minden rossz, ami elkészült! – Hol voltak addig, amíg épült a ház?

Inspiráló színházi terek
A színpad geometriája meghatározó tényezô. A helyszín beszél a tervezôhöz. Sokat dolgoztam a Várszínházban (Csíksomlyói Passió,
Magyar Elektra, A végítélet napja stb.).
Nincs elôfüggöny, gyakorlatilag nincs is
színpadnyílás, egy templom apszisa a színpad. Magassága sokkal több mint a szélessége, pontosan fordítottja a barokk színpadnyílások megszokott arányának. A Passió volt az
elsô munkám a Várban. Kerényi Imre mint
szerzô is részese volt a produkciónak. Mindkettônk neveltetése mélyen vallásos közegben folyt. A téma nem volt idegen tôlünk,
mégis sokáig tartott, amíg rájöttünk – számtalan tévút után –, hogy a teljes térben kell
gondolkodnunk: nem színpadon, hanem
egy templomban vagyunk. A középkori
misztériumjátékok egyik alaptípusa a hármas
függôleges térfelosztás: menny, föld, pokol.
És hozzá Erdély. A gyönyörû ácsmunkák. Így
született a kettôs körben megkerülhetô, furfangos harangláb ötlete, amelyben 25-féle
módon jelenhetnek meg szereplôink.
A különbözô helyszínek, játékterek, legyenek azok zárt épületben, vagy szabad téren,
nagyon sok inspirációt adnak. Nem tudom
elképzelni, hogy a valóságos helyszín ismerete nélkül készüljön egy díszletem. Rengeteget terveztem a Madách Kamara pici színpa-

dára is. Gyôrben a hatalmas térben két produkcióm született. Legutóbb az Egri csillagok.
Nagyon jó épületnek tartom, pedig mindenki ijesztgetett elôtte. Nem értem, hogy miért. Biztos, hogy egy intim párjelenetekre
épülô elôadás nagyon nehezen tudja belakni
ezt a hatalmas teret. Tudni kell, milyen darabok valók oda.

Színpadvilágítás,
munkaszervezés
Legelsô világítási feladatomat Vámos Lászlótól
kaptam, a III. Richardot rendezte. Nagy produkció, csatajelenetekkel, rengeteg helyszínnel, sok szereplôvel. Mint rendezôasszisztenst
megbízott, hogy irányítsam a fejgépeket.
Feltûnt nekem, hogy Márkus Laci, Buckigham
szerepében akárhol áll a színpadon, mindig világosban van. Izgatott a kérdés, utánanéztem.
Londonból hozatott egy speciális színpadi arcfestéket. – Ma már a hölgyeken kívül szinte
senki sem maszkíroz a színpadon.
Megtetszett a világításnak nemcsak a látványi, hanem a szervezési része is. A színházban
rengeteg a szervezési feladat idôben is, térben
is. Hétrôl hétre elkészíteni a munkatervet, hogy
milyen próbák lesznek, mi várható, milyen
díszletek érkeznek be, mit kell bontani, milyen
világítási vagy berendezési problémákat kell
megoldani még, mielôtt a díszlet a színpadra
kerül. Évtizedeken keresztül végeztem ezt a feladatot is. Részt vettem a világítási próbákon.
Láttam, hogy egy-egy lámpa beállításához ki
kell mászni a nézôtér 2. emeletén a mellvédre.
Ez életveszélyes volt. Különben is nagyon zavar, ha mondjuk, barokkos díszítések mellett
ott lógnak a fényvetôk a nézôtéren. Megtörik
a tér belsôépítészeti harmóniáját.

Londonban láttam elôször, hogy ezek csak
az elôadások kezdetekor bújnak ki rejtekhelyükrôl. Ezen töprenkedve született meg a
Madách felújításakor a nézôtér mennyezete
körüli rejtett munkakarzat, a lámpák ott elhelyezhetôk, kezelhetôk a nézôk zavarása nélkül. Ma már a Tháliában és az új Nemzetiben
is így van.
Volt egy idôszak, amikor szinte az összes
musicalt én terveztem az országban. Felsorolni sem tudom, hogy mennyit. A Macskák
volt az elsô olyan igazi feladat, korántsem
olyan pénzügyi és technikai körülmények között, mint például Londonban vagy New
Yorkban. Rengeteget jártam külföldre, megismerhettem belülrôl a Garnier Operát és a
Metropolitant. New Yorkból egy színdarabbal tértem vissza (Apácák). Minden prágai
Quadriennálén ott voltam, világítástechnikai
bemutatókra utaztam Berlinbe, Londonba
meg Amszterdamba. Ott találkoztam Böröcz
Sanyival.

Elôször láttuk azt az amerikai lámpát (Vari*Lite), ami távirányítással mûködött, és mozgásokat, színváltást stb. tudott. Nem hittünk a
szemünknek. Ez valamikor a nyolcvanas
években lehetett. Az amszterdami kongreszszuson egy kis beszámoló tartására is felkértek a királydombi és a nemzeti színházbeli
István, a király produkciókról. Azóta az intelligens lámpák már elterjedtek, és fantasztikus
fejlôdésen mentek keresztül. A musical mûfaj
és a rockopera erre a technikára épül.
Döbbenetes belegondolni, hogy ez mibôl
indult el. Amikor beléptem a Madách Színházba, 60 áramkör volt összesen, ma ezer fölött van a számuk (már nem is áramkörökrôl
beszélünk, hanem csatornákról). Annak a 60
áramkörnek csaknem a fele horizontvilágítás
volt, nagy „bilik” lógtak a színpadon, ezekkel
kizárólag háttérvilágítást lehetett csinálni.
A mechanikus KONVERTA fényszabályozó
úgy

tár Miklós.
. Rendezô: Szine
Bizet: CARMEN
, 1985
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mûködött, hogy mindig csak a
következô jelet lehetett elôre beállítani.
Sûrûn nem jöhettek a jelek, percek kellettek ahhoz, hogy a kezelô rögzíteni
tudja valamennyi elem következô fázisát egy nagy kottából. Ma már akár ezer
jelet is tudunk elôre programozni.

Ismerkedés a világítástervezés mûvészetével
Az ötvenes évek elején láttam a régi Madáchban az Anna Frank naplóját. Volt egy
jelenet, húsvéteste – a bujkáló két zsidó
család együtt ünnepelt – egy padlásszobában. Azóta is elôttem van ez a kép, milyen gyönyörû volt, ahogy ültek az asztal ➤
Szörényi-Bródy:
ISTVÁN A KIRÁL
Y. Rendezô: Ke
rényi Imre. Ne
mzeti Színház
, 1985
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➤ körül, és a lámpa mindegyiküknek megvilá-

gította az arcát. Ôk énekelnek, fölöttük egy
nagy ernyôs petróleumlámpa, körülöttük sötétség. Nagyon kevés az olyan effekt ma
már, amikor egy színész a színpadon ilyen
szituációba tud kerülni. Mint világítástervezôt ez a kérdés hosszú ideig foglalkoztatott.
Az Éjjeli menedékhelyet is Ádám Ottó rendezte. Ez viszonylag egyszerû díszlet volt,
amiben sok ember szerepelt. Világítását én
tervezhettem. A jelenetekben párok, vagy
három-négy szereplô játszott. Számûztem a
fejgépeket. Rendkívüli fontosságot tulajdonítottam az arcoknak, a szemeknek, a fényirányoknak. Szinte csak belsô – színpadi – fényeket használtunk nagyon erôs ellenfénysávokkal. A szereplôk behelyettesítésével pontos mozgáskoreográfiát játszottunk le a világítási próbákon, hogy egymás fényeit a szereplôk ne takarhassák le. (Akkor még nem segíthetett a ma szokásos videofelvétel.)
A fényjeleket a mozgásszituációkkal együtt
folyamatosan, szinte észrevétlenül úsztattuk
egymásra, kiemelve a fontos részeket, de
nem megváltoztatva ezzel a teljes jelenet világításának alapkarakterét. Az elôkészületeket –
a lámpaszerelési és beállítási tervet – otthon
végeztem el, tapasztalva azt a rengeteg üres
órát, ami ezzel megy el a világítási próbákból.
− Ma már kevés ilyennel találkozom. A musical mûfajban ez nem létezik, ott nagy képek
vannak. Az, hogy ott egy embernek az arca
milyen fényt kap, milyen színû lesz attól az
arc, hogy mit lehet színezni emberen, az ma
már nem téma, mert az arc egy nagy képnek
a kis része – majd a fejgép elintézi. Kéziratban
megszereztem Richard Pilbrow brit világítástervezô könyvét. Sokat tanultam belôle.
Anyámnak egyik legnagyobb élménye volt
ez az Éjjeli menedékhely. Pécsi Sándor játszotta Lukát, aki, mint egy próféta, békét teremtett a nyomorult emberek között. Azokban a
fájdalmas idôkben elôadásunk enyhülést
adott a nézôknek. Az élet értékérôl beszélt a
színház.

Színjáték nem színházi térben
Késô este egy lengyel társulat a Zichy-kastélyban Dosztojevszkij-adaptációt játszott. –
Harminc éve talán. – A terem ablakain fehér
roletták. Körbeültük a játszókat. A szomszéd
szobában az asztalon egy halott asszony fekszik füstölgô gyertyák között. Kint „süt a
nap”, és mi itt ülünk egy elsötétített szobában. A fantasztikus hatáshoz döntôen hozzájárult a kiválasztott helyszín és a rolettákon
átszûrôdô „napfény”.
Kerényi Imrével a belterjes produkciók
után egyszer elmentünk a Petôfi Csarnokba,
hogy ott játsszunk színházat. Weöres Sándor
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Webber: JÓZSEF ÉS A SZÍNES SZÉLESVÁSZNÚ
ÁLOMKABÁT (a Szfinksz).
Rendezô: Szirtes Tamás. Madách Színház, 1992

A kétfejû fenevadja volt ez az elôadás. A díszlet ringlispílszerû volt, amit kézi hajtású dupla forgóra építettünk a betonra. Ligeti panoptikum hangulatát idézte a nagyon sok
képbôl álló, török idôkben játszódó történet.
A félkörben ülô nézôk elôtt ide-oda forgott a
díszlet, belül csuklós paravánok választották
el a helyszíneket. Nem tudom, mennyire
tudtuk telibe találni a megcélzott PECSA-közönséget, de azt láttam, hogy a magyar történelem elképesztô fordulatait ismerô polgári réteget mélyen érintette ez az elôadás.
Az ilyen terekben a nézôtér és a színpad
kapcsolata szabadabban alakítható. Ez is az
egyik alapkérdése a színháznak. Hogyan lehet bizonyos tereket igénybe venni, hogy lehet oda díszletet építeni, vagy játékteret létrehozni. Hatalmas méretekben ugyanez volt
a kérdés az István, a királynál a Királydombon. Ott a fô ötlet az volt, hogy a középsô
domb mögül tudtak a tömegek mintegy a
végtelenbôl megjelenni.
Nagyon élvezem ezeket a kihívásokat.
Egyik kedvencem a Carmen díszlete. Errôl a
85–86-os elôadásról a kritikusok azt írták,
hogy 1939 óta nem volt ilyen jó díszlet a
Margitszigeten. Rettenetesen érdekes szembetalálkozni egy térrel. Vajon honnan fúj a
szél? Ott gyönyörû platánok vannak, innen
és onnan lehet bejönni, ott egy kis domb
emelkedik. Ezek nagyon sokat jelentenek.
Igenelni kell, azt kell mondani: ez a tér erre
való. Hiba úgy nekifogni, hogy én kitaláltam
valamit, és majd oda beteszem.

Tervezés és rendezés
Festett háttér vagy konstrukció? Mitôl jó egy
díszlet? Nádasdytól tanultam a fôiskolán, hogy
a színpadi térben erôvonalak vannak, amit egy

rendezônek ismernie kell. Miért is lettem díszlettervezô? Mert úgy láttam, zsákutcába került
ez a szakma. A rendezôk létre akarnak hozni
valamit, és végül nem azt látják a színpadon,
amit szeretnének. Csak valamilyen hátteret az
elôadáshoz. Pedig nem erre van szükség, hanem olyan térre, amiben élni tudnak a szereplôk, ahol helyzetbe tudnak kerülni.
Nádasdy mutatta meg azt is, hogy egy bizonyos pont a színpadon mit jelent. Az egy
jó hely, oda érkezhet a fôszereplô, vagy
olyan hely, ahol csak mellékszereplô állhat,
de irányt ad a fôszereplônek. A díszletnek
biztosítania kell ezeket a szituációkat. Erôvonalaknak kell létrejönnie.
1958-ban véletlenül lettem Ádám Ottó
asszisztense, mert valaki megbetegedett. Itt
ül ez a gyerek, statisztál, de itt van egyfolytában. „Üljön mellém, jegyezze a mozgásokat!” Bródy Sándor Medikusát próbáltuk. Ültem mellette, néztem a rendezôpéldányt. –
Fiatal egyetemisták együtt laknak egy albérleti szobában. Éheznek, és mindenféle bajuk
van. A szobában volt egy asztal, körülötte
szoktak üldögélni, álmodozni. Hat-nyolc ember a színpadon. „Gyertek be – mondta
Ádám Ottó – kezdjük el!” Azok ott tettek-vettek – jó helyen, rossz helyen – hagyta ôket
egy kicsit mozogni. A fôszereplô csak késôbb
lép be. Bejött Gábor Miklós, és az asztalnak
arra a sarkára állt, amit Ádám Ottó elôre berajzolt a rendezôi példányba. Nem mondta
neki, hogy oda kell állnia. De ô érezte, hogy
az a hely az övé, úgy mûködik a jelenet, ha ô
ott áll. Ádám Ottó is tudta, meg Gábor Miklós is tudta. Nem beszéltek össze. Hát ez a
színház, olyan metakommunikáció az emberek között, amit nem is kell szóban megfogalmazni. El voltam ájulva, amikor ezt láttam. De megnyugodtam – hazaérkeztem.
Nagyon sokszor láttam a kínlódást, amikor
ez nem tudott létrejönni, mert nem olyan
volt a tér. Éreztem, hogy néhány tervezô
csak azzal foglalkozik, hogy vicces rajzokkal
eladja ötleteit, de a színész nem tud hova helyezkedni, mert nincs meg a tér lényege.
Mint díszlettervezônek az a célom, hogy
jól bejátszható tereket kínáljak a rendezônek,
az Ádám Ottó-féle költôi realizmus talaján.
Szerencsémre sokan értékelik ezt a törekvésemet, és a nemzedékek átadnak egymásnak.
Lehet, hogy csak 70 éves vagyok? Hiszen a
színpadon együtt állhattam már Lóth Ilával is
a magyar némafilmek valamikori sztárjával!
52 év a színházban. El kell kezdenem egy
könyvet írni.
Mindehhez jó egészséget és sok termékeny
alkotó évet kívánunk Götz Bélának!
Lejegyezte:
Szabó-Jilek Iván

Fotó: Zsidei János

Béziers – pirotechnikai áradat a színpadról)

RENDEZVÉNYTECHNIKA

Szolgáltatunk,
tehát vagyunk
A rendezvénytechnikai szolgáltatások megrendelôi, az azt igénybe vevô
produkciók és maguk a szolgáltatók
is sajátságos helyzetben vannak Magyarországon. Egy-egy a tevékenységem során tapasztalt esetet megemlítve, vagy külföldi példákat idézve
ezt a helyzetet árnyalja írásom.

A hozzáállás, avagy ha akarjuk,
mindenre van megoldás
Néhány éve egy vidéki kisváros mûvelôdési házába voltam zenekarunkkal hivatalos. A színpadrajz és technikai igénylista írásbeli megküldése után a telefonos egyeztetés során az ottani technikus megnyugtatott, minden eszköz
jól mûködik, és teljes JBL hangrendszer vár

majd bennünket a színpadon. Kicsit csodálkoztam is, hogy az akkoriban egyik legjobb klubhangosítási eszközrendszer van ott, de a kolléga lelkesedése nyomán nem gyanakodtam.
A helyszínre érve megdöbbenve tapasztaltam,
hogy a BEAG egykori – fôleg templomokban
alkalmazott keskeny, beszédhangosításra alkalmazott hangfalai vannak elhelyezve a színpadi
visszahallgatásra, a teremhangosításra pedig
egy a mozikban régen használatos, Tesla tölcséres hangládák állnak rendelkezésre.
Mint kiderült, a hely korábbi technikusa
(fûtôje, karbantartója is egyben) – talán szintén egyfajta naiv lelkesedésbôl – beszerzett
(vagy legyártott?) egy JBL feliratrendszert,
megszólalásig hasonlatosan az eredetire. Ezeket ragasztotta fel az eszközökre, és mivel ôt
a munkahelyén váltó kolléga sem a hangászok világából érkezett, gyanútlanul estünk
a korabeli „átmatricázás” csapdájába. De a
kisváros és lakói, zenészei dicséretére a koncert mégsem maradt el. Egyetlen esélyem
maradt, a láthatóan kétségbeesett technikusnak feltettem a kérdést: hány amatôr zenekar
van a városban és környékén? Három – válaszolta, majd szó nélkül elmosolyodott, és elrohanva csak annyit mondott: „Intézem…”.
Egy órán belül 12 gitáralap és két énekfelszerelés volt a mûvelôdési házban. Így lett a szaxofonos monitor ládája egy Marshall gitáralap, a bôgôs elôször játszott egy nála is magasabb basszus alapon, a dobosnak kontroll
hangszóróként jól bevált a két méteres tölcséres hangszóró. A helyi rockbandák tagjai elégedetten ültek a nézôtéren: nem csak azért,
mert elôször hallották a saját felszerelésüket
más zenei mûfajban és más muzsikus kezében jól szólni, hanem azért is, mert segíthettek nekünk. A szervezôkre és a stábra hozzáállásuk miatt már akkor sem tudtam haragudni: a problémát megismerve egy percig sem
magyarázkodtak, azonnal a megoldást keresték, és ez a koncert sikeréhez vezetett.

A név kötelez, feltéve,
ha mûködik
Egy budai kulturális központ nagyszabású
megnyitókoncertjére készültek országosan
ismert zenekarok, ennek megfelelôen hasonlóan komoly technikai eszközlistát kértünk az eseményre. Megnyugvással tapasztaltam, hogy ha nem is mai, de neves eszközöket telepítettek az eseményre, a szolgáltató büszkén mesélte, hogy a felszerelést nemrég vásárolta Németországból. A fellépô zenekar külföldi útjáról hazatérve épphogy
megérkezett a kezdésre, így a koncert gyakorlatilag beállás nélkül kezdôdött. Nagyon
sok közös koncertünk volt, ez nem jelentett
volna technikai nehézséget, ám minden ➤
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➤ megváltozott, amikor elindult az elôadás.

A 48 csatornás keverôpult-legenda elsô 24
csatornáján kezdtem a keverést, és az utolsó
16-on fejeztem be. A nyilvánvalóan régen
használt – és ezek szerint a szolgáltató által
a vásárláskor még csak ki sem próbált (vagy
mégis?) – keverô csatornái fokozatosan
mondták fel a szolgálatot, a kiegészítô effektek bármely beállítógombja recsegve-ropogva szabályozta a semmit. Csak az volt a szerencsém, hogy a mûsorban prózai elemek is
voltak, idôt adva a megszûnô csatornák hátrébb sorolására. A történet nem itt ér véget.
Egy év múlva ugyanez a zenekar, ugyanígy
turnéról, kiszámítva érkezett egy zártkörû
nemzetközi szakmai fogadásra a Vígszínház-
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ba. Bár az akkori színházi felszerelések könynyedén ki tudtak volna szolgálni minket, a
bérbe vevô rendezvényszervezô mégis a
fentiekben megismert szolgáltatót bízta
meg a feladattal. Ô pedig váltig állította,
hogy a felszerelést azóta teljesen felújították,
és a legnagyobbak koncertjein is dolgoztak
már az eszközökkel. Csak az volt a szerencsénk, hogy mindösszesen három zeneszámot kellett bemutatni: a keverôpult és a segédeffektek eddig bírták. A szolgáltató óriási szerencséje, hogy a program hátralévô része már csak az egyetlen mûködô mikrofoncsatornát igényelte…
Régi, de igaz mondás: ha sokszor emlegetjük ugyanazt, attól az még nem válik igazzá.

„Jó lesz az is…”, avagy amirôl
elôre nem tudunk, az nem fáj,
de késôbb meglátszik
A híres dél-magyarországi nagyváros nagy
elánnal készült egy az európai kulturális diplomácia jelenlétében átadott díja megünneplésére. Évek óta van szerencsém a Naplegenda táncelôadás szervezését végezni országszerte, az ünnepre ezt a darabot hívták
meg szabadtéri díszelôadásnak. A darab
nagy lámpaparkot igényel, amelynek meglétére – az aláírt szerzôdés elfogadott mellékleteként is – határozott ígéretet kaptam a
megrendelôtôl és a vele dolgozó környékbeli szolgáltatótól. Az elôadáson aztán a zoom
és color intelligens lámpák helyett használ-

Ûrtechnika – A U2 zenekar mindig is élen járt az egyedi színpadtechnikai megoldásokban.
A zenekar most futó, stílusosan 360° Tour nevet viselô koncertsorozatának fantasztikus
színpada egy stadionban.

Próbára kész színpad- és stúdiótér
a 2009-es Junior
Eurovíziós
Dalfesztiválon,
Kijevben.

re. A kora délutáni próbán a megbeszélt
hangrendszer alig több mint fele áll rendelkezésre, de sebaj, ha minden mûködik, teljesen kivezérelve még elég is lett volna.
A sûrûn lakott környék miatt a délutáni próba amúgy is inkább a színpadi beállításokat
engedte elvégezni, a fronthangrendszert
élesben már csak az elôadáson lehetett terhelni. Ha lett volna mit. Mint az utólag, a
bontás során kiderült, a hangrendszer egyes
elemei csak fizikálisan voltak jelen, a Line Array fokolhatósága és a szimmetria okán.
Másnap – a fôváros koncertjeirôl beszámoló újságok és honlapok képeibôl is – megtudtam, a tervezett felszerelés egy-egy harmada
két további helyszínen teljesített szolgálatot,
az idôközbeni megrendelés miatt, vélhetôen
ugyanúgy csak részben megfelelve a követelményeknek. Mert hát ez az ország elég kicsi
ahhoz, hogy tudjuk, kinek milyen és hány
darab felszerelése van manapság…

Dupla vagy semmi, avagy néha
jobb a több

hattuk is a diszkókorszak tükrös lámpáit,
nyolc méter magasság helyett öt méter magasságú keretre rögzítve. Így lett a háromméteres átmérôjû színes fénykupolák helyett
fehér pontfénysor, és nem kis szerencsénkre
a jó idô okán a Hold fényébôl – kék derítés
helyett – belépôfény. „Jó lesz az is, te megoldod” szólt a vállalkozó, igaz, azóta a Holddal
együtt ô sem világít Naplegendát…

Jóból is megárt a sok, avagy
elég annyi, amennyi marad
Az ország egyik szabadtéri színpadán több
ezren vártak kedvenc elôadójukra, a technikai szolgáltatóval hónapokkal a koncert elôtt
véglegesítettük az eszközparkot az esemény-

Egy a Millenárison tartott zártkörû eseményen nem találtunk más megoldást a közönség kezelésére, mint hogy a színpadot a terem közepére helyezve egy gyors váltással
két irányból láthatóvá tesszük azt. Az elôzetes megállapodás szerint a Line Array hangrendszer a program elsô részének igényes
hangosítását szolgálta. A megrendelô költségvetésének keretei annak duplázását nem
tették lehetôvé, így a színpad másik irányú
megnyitásához egy jóval kisebb hangosítás
álhatott elôzetesen rendelkezésre. A beépítés
során nem voltam jelen, az est szórakoztatózenei részéhez idô hiányában egyébként is
próba nélkül kezdtünk hozzá. Már az elsô
hangoknál észrevehetô volt, hogy valami
nem stimmel: a hangerôt a színpad két oldaláról, annak magasságából vártam, mégis
ugyanonnan jött, ahonnan az elsô felvonás.

Igen, ilyen is van: a szolgáltató a megadott
költségkereteken belül bevállalta, hogy a
vendégek és a fellépôk megtisztelésére
mindkét irányban azonos függesztett hangrendszert épít. Kérés nélkül, nyilván a saját
igényessége okán is tette. Azóta mindenki
megelégedésére gyakran dolgozik ugyanott.

Csillogás félhomályban,
avagy a megrendelô is lehet
felkészületlen
A Városliget Pest egyik legszebb játszóhelye.
Amint azt a honlapjuk is írja: „Innen lendült a
világ minden nagyvárosának színpadára Liliom, Molnár Ferenc hintáslegénye, és a poéta
doctus Babits Mihály csavargói innen lesték a
kényes lányokat és a suhanó hintókat. Megénekelte a mártírhalállal eljegyzett pesti költô,
Fenyô László, akinek a füttyös, csibész Városliget jelentette a fényt lengetô békevilágot, és
tavának sötét vize fölé hajolva bámult az éjszakába a bánatosan érzelmes Szép Ernô.”
Évtizedünk elején egy csendes nyári napon,
a Városliget elsô vízre épített színpadán minden ideálisnak tûnt: gyönyörû helyszín, idôben megtett elôkészületek, próbák, végre
minden ott van, aminek ott kell lennie, délután az általunk kért elôzetes elektromos terheléspróba is megnyugtatóan zárult. A program kicsit megcsúszott, a záró elôadás kezdése estébe nyúlt. Úgy az elôadás 10. percében
bekapcsolódott a Városliget szép épületeinek
díszkivilágítása, így a 11. percben már tudtuk
is, hogy a megrendelô és a szolgáltató nem
függetlenítette magát annak energiaellátásától, sôt egyenesen arra kötött rá….
A hangrendszer teljesítménye a harmadára
esett, az összes gyengeáramú kiegészítô berendezés „észrevette” a 140 méteres betáplálás után megmaradó 190 volt feszültséget.
Az elsô rendesebb tapsfényt már részleges
áramszünet követte, így a színpad csendes
félhomálya mellett a tó sötét vizén csak a ➤
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➤ megvilágított épületek tükörképe csillogott.

A zenekar, mintha Szép Ernô korai hangulatát érezte volna meg, az eredeti, lendületes
mûsormenetét az új körülményekhez igazította, szinte akusztikus és lampionos elôadással mentette meg az estét.

Fórum Barcelona, avagy
a tudatosság példája
A Forum Barcelona focipálya nagyságú napelemrendszere a tenger
felől. 2004-ben Európa
legnagyobb napenergiahasznosító rendszere.

emberi kézbôl indított pirotechnikai eszközt
nem láttam még mûködni, no pláne az említett számú közönség elôtt. Negyven percen
át közel hatvan fellépô jól koreografált zenéstáncos rituális mûsorát láthattuk, szinte kézzel fogható közelségbôl. (fotó a 11. oldalon)
És hogy a külföldi szolgáltatók felé is kritikus legyek, meg kell említenem az általunk
ott színpadra állított koncert során történteket: megérkezésünkkor hiányoltam a színpad
melletti monitorkeverô állás kordonozását.
A szervezôk délies könnyedséggel mondták,
erre eddig soha nem volt még szükség.
A koncert közepe táján a színpadra lépô 18
muzsikus hirtelen riadt arccal egy emberként
fordul a monitorkeverô felé. Mint kiderült, az
ott dolgozó kolléga egy pillanatra elhagyta
helyét, ezt kihasználva egy nem csak a diadaltól ittas francia hölgy úgy vélte, itt az ideje saját kezébe venni a hangkeverôt…

A köz beszerzése,
avagy a pénz az úr
Visszatérve Magyarországra, elmondható,
hogy napjainkra még a rövid programsorozatok, vagy akár egy elôadás ellátásához szükséges technikai ráfordítások összege is elérheti a
közbeszerzési határértéket. Egyfelôl rendjén is
van ez, hiszen hadd legyen nyilvános kötelezettsége a kiírónak és a nyertesnek egyaránt.
A törvény számos gazdasági és versenyfeltételt meghatároz, a kiírások viszont gyakran a
végleges program megszületése elôtt megtörténnek. Az érintett kulturális intézmények
költségvetése jórészt késôbb születik meg,

Fotó: Zsidei János

2004-ben egy héten át több kiváló magyar
muzsikus volt vendége a Barcelonában tartott európai kulturális fórumnak. Az esemény
a kultúra majd minden ágát felölelte, ezen
belül is példaadó volt a zenei sokszínûség és
színvonal. Most mégsem az ott használt kiváló színpadtechnikát, vagy a teljes egészében
Venezuelából érkezett mûszaki stáb felénk is
megnyilvánuló felkészültségét részletezem,
hanem a tudatos és az elôre látó tervezést
emelem ki. A város korábbi, jelentôs környezetterhelésû ipari kikötôjének teljes rehabilitációját írta elô az EU Spanyolország számára. Az unió viszont nem írta elô a majdani tevékenységet, és lám, az ország és a város úgy
döntött, kulturális beruházást létesít. Már az
alapok megteremtése során jó példával jártak elöl: a közel hatvanezer ember egyidejû
befogadására alkalmas, több színpadot és
komoly föld alatti gépészetet üzemeltetô Forum Barcelona energiaellátását a Napra bízták. A képen látható Pergola rendszerû,
10 500 négyzetméteres, 35 fokban döntött,
déli fekvésû napelem 1250 kWh (554
MWh/év) energiát szolgáltat, évente 440
tonna (!) szén-dioxid kibocsátásától kíméli
meg környezetét. A rendszer mindössze három és fél év alatt megtermelte saját elôállítási költségét, a rendezvényeken kívüli idôszakban pedig a város energiaellátását szolgálja.
Ha már külföldre kalandoztam, még egy
érdekességet említenék. Béziers, egy délfranciaországi város napjainkban is ôrzi alapvetôen occitán kulturális értékeit, ennek részeként évente a tûz tiszteletét is hangsúlyozó nagy fesztiválokat rendeznek. A közel egy
kilométeres promenád végén a nagyszínpadot egy szökôkút elôtt építik meg, a város lakói és vendégei nyugodt kíváncsisággal élik
meg az elôkészületek óráit. Érezhetô az évszázados fesztivál iránti tolerancia, a közel
százezer vendég kiszolgálásához szükséges,
több ponton telepített hangrendszer teljesítménypróbája során a promenád kávézóinak
teraszán ülôket láthatóan nem zavarta meg
ez a munka. A vendégeket igazán az esti
program hozta lázba: azon a vidéken úgy
tisztelegnek a tûz ereje elôtt, hogy óriási
mennyiségben alkalmazzák a színpadon és
környékén, de mégis kordában tartják azt.
Soha ennyi emberközelbôl, színpadról és

Színpadépítés Béziers-ben: ekkor még nem tudtuk, hogy
mi készül, és miért nincs fedés a színpad felett.
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mint azt a propagandatevékenység indokolná, egyben csak a büdzsé elfogadása után lehet szerzôdni a fellépôkkel. Az így felboruló
sorrend senkinek nem kedvez:
A kiíró, megrendelô utólag nehezen igazítja a kiírásban még nem szereplô produkciós
elvárásokat a mûszaki szolgáltatóval már
megkötött szerzôdéshez. A produkciók kötött szakembergárdával és eszközparkban
gondolkodhatnak, a helytállni akaró szolgáltatók pedig a teljesítési kényszer mellett sok
esetben kerülnek gazdaságilag már nem tartható helyzetbe. Ráadásul, amíg a kiírások zömében az árképzés a leglényegesebb bírálati
szempont, addig az eredményt dominánsan
nem a valódi és reális szakmai szükségletek
alakítják. Így a közszférában is intézményesülhet a privát rendezvényeken gyakran felbukkanó, mindenki alá ígérô szolgáltatói,
vagy az erre apelláló megrendelôi viselkedés,
ami hosszú távon nyilvánvalóan egyik félnek
sem jó. A közbeszerzés folyamatában a produkciók számára nincs valódi szakmai visszaigazolásra lehetôség, a hatósági igazolások
megléte egy jó árral szinte elégséges feltétel
a pályázati részvételre. Ideje lenne helyreállítani a helyes szakmai sorrendet, helyet és teret adni a tisztességes és a szakmai igényességet is szem elôtt tartó szereplôknek.
Írásom végén fontosnak tartom rögzíteni:
az országban számos helyszínen korrekt viszonyok között zajlanak a rendezvények, a
fenti példákból nem szerencsés általánosítani. Az utóbbi évek gazdasági körülményei
megnehezítették a kultúraközvetítés és szórakoztatás általános helyzetét, így az ehhez
kapcsolódó technikai szolgáltatások körülményeit is. Ennek ellenére nem hiszek abban, hogy sokáig létjogosultsága van a „jó
magyar módra”, vagy „helyben szokásos
módon” kifejezéseknek, mint a szakma jellemzôire. Ha majd mindent megtettünk
azért, hogy egy irányba nézzenek a szakma
szereplôi, akkor térjünk vissza e szavak létjogosultságának vizsgálatához.
Zsidei János „Zsono”

SZÍNHÁZÉPÍTÉSZET

„A színház városa”
nemzetközi konferencia
2010. március 26-27.
FUGA - Budapesti Építészeti Központ
A konferencia a TACE1 projekt része volt, melyet a prágai Nemzeti Színház irányításával és több közép-európai színházi intézet részvételével dolgoztak ki. A szlovén,
lengyel, magyar, szlovák és cseh közremûködésben megvalósuló projektet az Európai Unió Kultúra 2000 programja támogatja. A munka célja az, hogy a közép-európai színházi építészet legfontosabb eredményeit feltérképezze, annak történetét és
jelenét bemutassa.

A TACE széles körû nemzetközi együttmûködés eredményeként több terv és eredmény
valósul meg. A projekt a közép-európai színházépületek kutatását és dokumentálását
tûzte ki célul. A munka egyik eredménye a
program honlapján keresztül elérhetô gazdag internetes adatbázis (www.theatre-architecture.eu). Idén fogják a teljes kutatási
anyagot könyv formájában is kiadni. A másik
A hétköznapokon túl címû színházépítészeti
vándorkiállítás, melynek elsô helyszíne Budapest volt, másfél hónapig a Bajor Gizi Színészmúzeumban volt látható.
Budapesti kiállítással egy idôben került sor
A színház városa címû nemzetközi konferencia megrendezésére. A projekt keretében öszszegyûjtött információk értelemszerûen a
múltat tükrözik, a projekt kísérô rendezvényei
a jövôt faggatták, nemcsak elméleti víziók,
hanem gyakorlati tanulságok után kutatva.
Álmok és lehetôségek2 címmel a Szlovén
Nemzeti Színháztörténeti Múzeum és a
Ljubljanai Egyetem Építészeti Kara mûhelyt
szervezett, melynek témája a XXI. század
színházának megtervezése Ljubljana történeti belvárosában. A szlovének szándéka az
volt, hogy a közeljövôben felépítendô Nemzeti Színházukhoz élô inspirációt merítsenek
a prágai, a pozsonyi, a brnói, a gdanski, a gliwicei, a libereci, budapesti és a ljubljanai építészkarok hallgatóinak munkáiból. A projektben részt vevô hallgatók két féléven keresztül
foglalkoztak a tervezéssel, miután a helyszínen tanulmányozták a beépítésre szánt tömböt, és a szervezôk jóvoltából megismerkedtek mind a helyi építészettörténeti hagyományokkal, mind pedig a színházmûvészet szlovén útkeresésével. Az alapos elôkészítés folytán remélhetô, hogy a megvalósuló épület
semmilyen vonatkozásában sem áll majd rokonságban a mi 150 éves vajúdás után világra jött Nemzeti Csúfságunkkal. A hallgatók
munkáiból kiállítást rendeztek a Fugában és
egy, több mint 200 oldalas, angol nyelvû kiadványban publikálták a terveket.
Szín-ház vagy Szín-játék? – erre a kérdésre
keresett választ az a konferencia, amelynek a
Budapesten nemrég megnyitott FUGA Építészeti Központ adott otthont. A “színház az
egész világ” közhely ezúttal az épített tér vonatkozásában nyert értelmet.
A budapesti Nemzeti Színház a konferencián is minduntalan felbukkant, megkerülhetetlen mementójaként annak, amit a téma
szakértôje, Ordasi Zsuzsa a színházépületekrôl szóló elôadásának záró gondolataként ➤

1 Theatre Architecture in Central Europe – Színházépítészet Közép-Európában
2 Visions and Possibilities
A Szlovén Nemzeti Színház építésére kijelölt terület Ljubljanában
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Magyar építészhallgató pályázók munkáiból:
➤ megállapított: a nemzeti színházak – és tá-

gabb értelemben véve a kôszínházak – építésének ügye mindig is politikai tett volt, s
ilyen értelemben kevés köze volt ahhoz a
progresszív szerepkörhöz, amit a színház a
kultúrában hagyományosan betölt.
A budapesti konferencia a színháznak ezt az
épülettôl független misszióját vizsgálta, nem
veszítve szem elôl azt, hogy mindenfajta színjátéknak értelemszerûen van térbeli vonatkozása, mégpedig sokszorosan összetett módon.
Az idealizált színházi tértôl a színház konkrét
teréig vezetett az elôadások fonala. Horgas Péter a díszlet és a színház játékterének összefüggéseirôl beszélt, a részvétel fontosságát hangsúlyozva, amely a hagyományos nézô-színjátszó viszonyt felülírja, és amelynek a díszlet –
mint az idôt fogságba ejtô térdarabka – fontos
eszköze. Elôadásában idézte a Nemzeti Színház kudarcát, ahol a hely, az épület maga, átléphetetlen korlátok közé szorítja a nézôt bevonni kívánó szemléletet.
Tomáš Žižka (építész, szcenográfus) az ún.
helyspecifikus (site specific) színház cseh példáit mutatta be: eszerint bárhol bármi eljátszható, a színház számára minden tér „újrahasznosítható”, tér és játék oda-vissza hatásából születnek az izgalmas produkciók. Szakál
Andrea Prágában színházat tanuló építész
prezentációja rögtön érzékletes példával is
szolgált minderre. Egy prágai, belvárosi foghíjtelken hozott létre helyi anyagokból, és a
hely által inspirált elôadást: a szomszéd által
éveken át felhalmozott sittet eltakarítva szó
szerint a földbôl ásta elô a megszületô darabot. A falakon túli elvarázsolt kert ismert mesei motívum, s valószínûleg mind ôrzünk magunkban ilyen szigeteket, ahol a „hétköznapokon túli” valóság válik érvényessé.
A konkrétumok felé közelített Ordasi Zsuzsa, a Veszprémi Pannon Egyetem Színháztudományi Tanszékének docense elôadásában.
A színházat, mint a városi élet, a szórakozás,
s végül mint a politikai demonstráció színhelyét vizsgáló, rendkívül feszes és élvezetes
színházépítészeti összefoglalása végén érkezett el a már idézett konklúzióhoz: színházat
építeni politikai tett, de legalábbis társadalmi
töltetû üzenet. Elôadásából kiderült, hogy a
milánói Scalában mindenki úgy rendezte be
a páholyát, ahogy ízlése diktálta – s minthogy ízlés és pénztárca fordítottan arányos,
az elképzelt összkép nyilván zokogásra fakasztotta volna a mai „tér-mûvészeket”. Hasonlóan sokkoló volt elképzelni az elsô magyar nemzeti színház zöld üléseit, fehér karfával és piros könyöklôvel. Ugyanakkor megkönnyebbülés járta át a hallgatóságot: ezt
azért megúsztuk! A cseh kolléga így is hevesen firtatta a Duna partját ékesítô Nemzeti

Szendrei Zsolt

Kóródy Anna

Hóka László

Fodor Judit

Mikulás Eszter
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Színház szimbolikáját, de amikor értesült róla, hogy benne a királyi hagyomány folytatásaként díszpáholy is létesült, nem kérdezôsködött tovább.
Konkrét kortárs példákat két elôadó idézett. Klobusovszky Péter DLA, BME adjunktus
a már említett ljubjanai mûhelymunkát ismertette. A szombathelyi Weöres Sándor
színházpályázat gyôztes tervének bemutatását Kalmár László Ybl díjas építész tartotta.
(A FUGA Építészeti Központ alagsori kiállítótermében a két pályázat anyagai megtekinthetôek voltak.)
Mindkét tervezési munka a városszövetbe
illesztést tekintette kiindulópontnak, érzékenyen elemezve és kitágítva a használók körét, bevonva a színházat a városi kommunikáció közegébe. Ennek ellenére tárgyiasult
formájában az épület mégis maradt, ami volt
az eddigi századok során: doboz a városban,
összetett funkciójából adódóan ráadásul jókora doboz. A konferenciát lezáró kerekasztalbeszélgetés szimpatikusan vehemens szlovák
résztvevôje nehezményezte is, hogy a XXI.
század színházának tervei az álmokból és lehetôségekbôl – a program címével ellentétben − igen keveset mutatnak. Szerinte ezek
az épületek semmit nem szívtak magukba
abból a szellemi töltetbôl, ami a színjáték
mint mûfaj megújulását jellemzi. Igaz, ô a saját színházát, a maga erejébôl, egy kis város
vasútállomásának tôszomszédságába építette vályogból. Mint egy fecske, úgy tapasztotta oda fészkét a lakott vidék peremére, kétségkívül kifejezve ezzel egyrészt a színház
mint akció kollektív jelentôségét, másrészt
függetlenségét mindenfajta politikai és pénzügyi befolyástól. Nagyobb költségvetésbôl
gazdálkodó kollégái vitatták ugyan nézetei
jogosságát, ám az ellentmondás mégis nyilvánvaló, olyannyira, hogy zárszóként többször is elhangzott: kell-e egyáltalán manapság új színházakat építeni?
Fájdalmasan hiányzott a konferencia polifóniájából egy halk és szelíd hang: Vargha Mihályé, aki a magyar anyagot gondozta, és a
TACE-program megvalósítását magyar részrôl koordinálta. Gondolatait kollégája, SzabóJilek Iván idézte fel, Vargha Mihálynak az elôadáshoz készült jegyzetei és szinopszisa alapján. A színház rítusának lényege – legyen bár
az elôadás kollektív és in situ képzôdmény
is –, hogy nem éljük, csak átéljük a történetet.
A valóságos és visszafordíthatatlan történéseket e rítus teszi elviselhetôvé, feldolgozhatóvá.
A töredékében látott elôadás utolsó képkockája még feldolgozásra vár: sötét dia, felül,
bántóan világító felirattal: the rest is silence…
(Revizoronline – Zöldi Anna
beszámolójának felhasználásával)

Lassan hat éve vagyok kapcsolatban ezzel az
épülettel (kezdetben még nem így hívták).
Az építési szakasz végén külsôs szakértôként
vettem részt a kooperációs egyeztetések egy
részén, a hivatalos megnyitó elôtt – a próbaüzem alatt – már fôállásban dolgoztam itt.
Elég hosszú idô ez, különösen egy újonnan,
a „semmibôl” induló kulturális intézmény
számára.
Rengeteg statisztika jelent meg mostanában, elég komoly számok jelzik az eltelt évek
munkáját: közel 5000 elôadás zajlott le az elmúlt öt évben ebben a házban. Megdöbbentô adat, még akkor is, ha tudjuk, nem csak a
két nagyszínpadon futó elôadásokat, hanem
a ház többi pontján menô kisebb eseményeket is beleszámolták. Azt is tudjuk, nem
egyenletesen oszlanak meg ezek számok az
öt évre vetítve, voltak erôsebb és gyengébb
évek, és nem is játszunk az év 365 napján. Ha
még ezt figyelembe vesszük, akkor is legalább napi három elôadással kell számolnunk.
Ez a teljesítmény nehezen összevethetô a
hazai színházi gyakorlattal, nincs olyan intézmény, amely hasonló számokat tudna felmutatni. (3,5 millió nézô, ebbôl minden tizedik
külföldi.)
A technika is jobban elhasználódott, mint
ha csak normális üzemben kellett volna helytállnia.
(A robotlámpáink elképesztô óraszámokat
futottak, de például a színházban a színpadpadló is sûrûbben szorul felújításra.) Ez is volt
az egyik oka annak, hogy lecseréltük a színház
robotlámpáinak egy részét. (Talán emlékeznek, jelent meg errôl cikk az újság hasábjain.)
Egy ekkora házban mindig akad valami javítani-, cserélnivaló, és a külsôs produkciók
embereitôl meg is kapjuk, nekünk mennyi elkölthetô pénzünk van.
Ez persze több szempontból sem igaz.
Egyrészt nem a mi pénzünk, és a bevásárolt
felszerelések sem lesznek a mieink, a PPP
konstrukcióban megvalósult intézménynek
„csak” az üzemeltetését végezzük. A karbantartás, technikai szinten tartás, eszközvásárlás
egy több cégbôl összeálló projekttársaság
feladata, így ôk gyakorolják a technikai eszközök tulajdonjogait is.
Készültek belsô statisztikák is vicces és
meglepô adatokkal (hány millió négyzetméter takarítás jutott az öt év alatt az elôcsarnok
márványpadlójára, mennyi villamos energiát
használtunk fel az elôadások világítására,
mennyi levegô ment át a hangversenyterem
orgonáján), de ezeknek, összehasonlítási
alap nélkül nem sok értelme van, mondhatnánk: játék a számokkal.
Ennél sokkal fontosabb, hogy nem maradt
el elôadás technikai okok miatt!

JUBILEUMRA

Öt év belülrôl
Mint arról a média szinte minden szegletében értesülni lehetett: ötéves lett a
Mûvészetek Palotája! Most következzen
az öt év rövid összefoglalója belsô szemszögbôl.
Persze meg kell nyugtatnom a felhördülô
internetbúvárokat: Valóban vannak olyan elôadások, amelyeket technikai okokra hivatkozva mondtak le, de ez nem a ház technikai berendezéseinek hibájára vonatkozik. A szakmában dolgozók biztosan tudják: ha a
mûvésznônek elmegy a hangja, vagy a szervezô nem tudja megfelelôen diszponálni a
fellépôket, akkor az elôadást technikai okokra hivatkozva szokás lemondani.
Azt sem mondhatjuk, hogy soha nem volt
technikai probléma, akár a próbákon, akár
elôadáson, mert amióta az a Murphy nevezetû ember nyilvánosságra hozta a technikai
eszközökkel kapcsolatos elméletét, a gyakorlat napi szinten igazolja: ami el tud romlani,
az el is romlik! Fontos viszont hogy az adott
produkcióban dolgozó szakemberek mindig
meg tudták oldani a felmerülô feladatokat,
így a nézô, sokszor nem is értesülve a problémákról, élvezhette az elôadást.
Végül néhány valóban technikai jellegû,
eddig is ismert adat:
A hangversenyteremben az eredeti, induló
állapothoz képest jelentôsen növekedett a
technikai eszközpark: 15 db VARI*LITE
VL1000AS, 6 db VARI*LITE VL1000AI és 12
db MARTIN MAC700 robotlámpa került fel a
tartókra. (Eredetileg semmilyen robotlámpa
nem volt ebben a teremben) További 8 db
MARTIN STAGEBAR LED színezô lámpa került be, ezek kifejezetten az orgona színes
díszvilágítását szolgálják.
Néhány hete átalakítottuk a nagyterem vezérlési rendszerét, mostantól ART-NET Ethernet protokoll vette át a vezérlést, így könynyebben ki tudjuk szolgálni a beérkezô külsôs produkciók vezérlési igényeit. (Eddig

COMPUNET VC protokollt használtunk, de
ezt szinte semmilyen külsôs pulttal nem lehetett vezérelni, így ETHERTET-DMX átalakítókat kellet használnunk, ami sokszor a minôség rovására ment.)
A világítási tartókra korábban rádiós megoldással jutott fel a DMX adat, ezt idén sikerült fix kábeles rendszerrel kiváltani. (Komoly
gond nem volt a rádiózással, de néhány tévéprodukció esetén voltak frekvenciaproblémák, ez a megoldás tökéletesen megszüntette a hibákat.)
A színházteremben jóval szerényebb mértékû változások zajlottak. A már említett robotlámpacsere (12 db VARI*LITE VL3500Q
került az elhasználódott MARTIN MAC2000
helyére) volt a legnagyobb volumenû változás. Ebben a teremben is érik a vezérlôrendszer frissítése, de még nem történt konkrét
változás. Az évad kezdetére kicseréltük az
összes színváltóban a fóliatekercseket, fôként
az elhasználódás miatt, de ha már így alakult, az igényekhez jobban illeszkedô színkombinációt állítottunk össze. (Elég nagy
számú eszközrôl, a mozgókengyeles gépekkel együtt 73 színváltóról van szó.)
Kisebb beszerzések voltak a hagyományos
lámpák között is, a két teremben párhuzamosan felmerülô igények miatt bôvíteni kellet a mobil utcakocsik számát, így a hat új kocsiba 18 db új ROBERT JULIAT 613SX fényvetô került.
A kopó-fogyó alkatrészek, minden hagyományos színházhoz hasonlóan, nálunk is
fogynak. Talán a kottavilágítások telepítésénél használt hármas elosztók fogynak nehezen értelmezhetô mennyiségben, de sajnos
ezek a háztartásokban is hasznosítható eszközök, így nem csak az elhasználódás miatt
„kopnak”.
Sokszor kérdezik ismerôsök, kollégák, milyen
a MÜPA dolgozójának lenni. Nehéz kérdés,
mert ugyan néha úgy tûnt, nagyon sokat kell
dolgozni (fôleg a megnyitás után, picit alultervezett létszámmal volt nagyon magas az óraszámunk), de nem valószínû, hogy még egyszer megadatik egy újonnan létrejövô, valóban
világhírû intézmény születésénél jelen lenni, és
közelrôl látni, átérezni, néha talán befolyásolni
ennek a születésnek a mindennapjait.
Nem számoltam ki pontosan, de abból az
ötezer elôadásból körülbelül 1200 elôadáson
voltam jelen, és hallottam a végén azt a tapsot, amit minden színházban dolgozó egy kicsit magáénak is érez.
Remélem, lesz még alkalmam további pár
ezer elôadáson ezt hallani, és persze arra biztatok minden kedves olvasót: legyen része
hasonló élményekben!
Kiss Péter
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A színpadtechnikai
emelôberendezések
mûszaki követelményei
és az üzemeltetés jogi szabályozása
Az EU mûszaki és jogi szabályozása alapján egyre jobban szigorodnak
a biztonságtechnikára vonatkozó követelmények. Ahhoz, hogy folyamatosan megfeleljünk a jogszabályi elôírásoknak, a szabványokat
nem elég kívülrôl ismernünk, hanem a változásokat folyamatosan
nyomon is kell követnünk. Hazánkban a színpadtechnikai emelôberendezések üzembe helyezését megelôzô, kötelezô idôszakos biztonsági vizsgálatokat kizárólag a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált tanúsító szervezet végezheti. Az érvényben lévô jogszabályok
számos olyan területet ölelnek fel, amelyeknek az üzemeltetôknek
maradéktalanul meg kell felelniük.
Így elsôsorban:
– a Munkavédelmi törvény és 5/1993. (XII. 26.) MüM végrehajtási rendelete,
– a 47/1999. (VIII. 4. GM rendelettel kiadott Emelôgépek Biztonsági Szabályzata (EBSZ), továbbá
– a 35/1997. (XII.5.) MKM rendelettel kiadott Színházmûvészeti
Biztonsági Szabályzat (2.6.30. pont: Színpadtechnikai emelôberendezések (a felsôgépezet berendezései), létesítésére és üzemeltetésére
– az Emelôgépek Biztonsági Szabályzata (a továbbiakban: EBSz)
elôírásai vonatkoznak.)
A színpadtechnikai emelôberendezések üzemeltetése területén a
tulajdonos és az üzemeltetô számára a jogszabályok betartása mellett
a legfontosabb szempont a mûszaki biztonság, ami a vonatkozó
szabványi követelményeknek való megfeleléssel érhetô el. Ahhoz,
hogy az üzemeltetô elvégezhesse a munkavédelmi üzembe helyezést,
rendelkeznie kell egy vizsgáló és tanúsító szervezet által kiadott megfelelôségi igazolással. A megfelelôségi igazolás tanúsítja, hogy a vizsgált berendezés vagy szerkezet kielégíti a rá vonatkozó biztonsági követelményeket. A biztonságos üzemeltetés folyamatos fenntartása érdekében, meghatározott idôintervallumokban az EBSZ alapján, kötelezô idôszakos biztonságtechnikai vizsgálat elvégzése is. Az idôszakos
vizsgálatok elvégzését is kizárólag akkreditált szervezet végezheti.
Ahhoz, hogy Ön megfeleljen a komoly biztonságtechnikai követelményeknek, olyan partnerre támaszkodhat, amely naprakész a vonatkozó jogi és mûszaki követelmények területén, és több évtizedes
szakértôi tapasztalatával támogatja Önt mindennapi munkájában.
Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált és az EK által az EU területén kijelölt szervezetként jogosult valamennyi emelôberendezés vizsgálatára és tanúsítására és azok megfelelôségi igazolásainak kibocsátására.
A vizsgált és tanúsított berendezések számára lehetôséget kínálunk
a világszerte elismert nyolcszögletû tanúsítási emblémánk használatára, amely a minôség és megbízhatóság szimbóluma az egész világon.
ÉMI-TÜV SÜD Kft.
Kapcsolattartó: Hikisch Lóránt osztályvezetô,
Építô-, Emelô- és Anyagmozgatógépek Osztály
H–1043 Bp., Dugonics u. 11.
Tel.: 1-399-3606, Fax: 1-399-3609.
E-mail: hikisch.lorant@emi-tuv.hu
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Elôzmények
A Mûvészetek Palotája, amely a mai napig
Európa egyik meghatározó kulturális épülettömbje, 2004-ben épült fel. A hat évvel ezelôtti befejezést gondos elôkészítô munkálatok elôzték meg. A tervezés és kivitelezés során nagy hangsúlyt fektettek a korszerû
hang- és világítástechnológiákra, igyekezve
mindezt a rendelkezésre álló anyagi keretek
közé beszorítani. A nem hétköznapi hangsugárzó rendszerrel felszerelt Bartók Béla hangversenyterem egy holland gyártmányú felszereléssel indult neki annak a feladatnak,
hogy változatos zenei stílusokat felvonultató
programokat szolgáljon ki.

Valami elindul
A négyéves üzemelés tapasztalataival felvértezve a Mûvészetek Palotája mint intézmény
elhatározta, hogy a Bartók Béla hangversenyterem eredetileg betelepített hangrendszerét lecseréli. Miután az épület nem állami
tulajdonban van, nem kellett közbeszerzési
eljárást indítani a beszerzésre. A beruházás
híre azonban futótûzként terjedt az országban, és hamarosan a legnagyobb gyártók
hazai képviseletei kopogtattak a MÜPA ajtaján, lehetôséget kérve a bemutatkozásra. Így
alakult ki 2009 elejére az a helyzet, hogy egy
európai mércével mérve is hatalmasra sikerült, kilencszereplôs verseny állt össze. A versenyben az L’acoustics, Nexo, D&B, Meyer
Sound, Renkus Heinz, JBL, EAW, Martin Audio és Outline rendszerek és hazai képviseletei vettek részt. Az már tisztán látszott, hogy
a terembe nem lehet egy papíron lerajzolt és
költségvetett rendszert betenni, ami híján
van tervezômunkának és helyi tapasztalatnak, ezért a megrendelô minden szereplôtôl
bemutató installációt kért. A ház biztosított
egy funkcionális leírást annak érdekében,
hogy mindenki a feladat pontos ismeretében
tervezze meg a beépítendô rendszerét.

SZÍNHÁZI HANGOSÍTÁS

Második kör
avagy új hangsugárzó rendszer a MÜPA-ban
Országos szinten nagy érdeklôdést váltott ki a tény, hogy a Mûvészetek Palotája új
hangsugárzó rendszert kíván vásárolni a Bartók Béla hangversenyterembe. Ennek
az eseménynek az elôzményeit, körülményeit valamint eredményét és néhány gondolatot fogalmaztam meg cikkemben. A célom elsôsorban nem annak leírása, hogy
mennyire nagyszerûek vagyunk. Legyen ez sokkal inkább egy tanulságos történet
egy megismételt beruházásról.

A körülmények
Az elôzetes terhelési igények felmérésekor
hamar kiderült a ház részérôl, hogy az eredeti, a hangsugárzó rendszer részére biztosított
függesztési pontok terhelhetôsége nincs
összhangban a beszerelendô rendszerek
okozta súlyterheléssel. Ennek ideiglenes
megoldására a ponthúzókat hídrendszerrel
kötötték össze.
A súlyon túl egy másik problémával is
szembe kellett nézni a bátor telepítônek, ez
pedig az idô volt. Miután az év elején a ház
aktívan mûködött, ezért a bemutatókat nagyon szûk idôrésben kellett elhelyezni. Ez jó
is volt, meg nem is, hiszen tudjuk, hogy ha
az idô túl rövid, akkor abból csak kapkodás ➤
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➤ van. Az idôrendi feltételek a következôkép-

pen alakultak minden szereplô részére: 8 óra
építési idô, amely magában foglalja a
mûszeres beállítást, és az ezt követô meghallgatás, amely egy élô zenekar (mindig
ugyanaz a zenekar ugyanazokkal a számokkal) és számos CD-felvétel meghallgatásából
állt (Toto – I will remember címû számát azt
hiszem, ekkor tanultam meg hangról hangra.). Az egyes berendezések minden alkalommal a ház STUDER pultján keresztül szólaltak meg. Az objektív döntéshozatal érdekében Szabó Péter, a Mûvészetek Palotája
fômérnöke szakmai stábot állított fel a felszerelések értékelésére. A több mint tíz fôbôl
álló grémium az ipar különbözô területein
dolgozó hangmérnökökbôl állt össze, követve a „több fül többet hall-elvet”. Ezenfelül a
MÜPA munkatársai mérési jegyzôkönyvet
készítettek a beszerelt rendszerekrôl a dokumentációkhoz. A verseny szelleméhez mérten természetesen lehetôségünk volt egymás rendszereinek meghallgatására. Ez egy
kicsit össze is hozta a szakmai szereplôket arra a pár órára, és a konkurensek el tudtak
beszélgetni egymással. Azt gondolom, ez
ritka dolog. A verseny tisztaságának érdekében csak az léphetett be a terembe, aki elôtte leadta a saját terveit.

Ami számít
A döntéshozókat nem irigyeltem ebben az
esetben sem, hiszen kilenc különbözô felépítésû és hangú felszerelést megítélni, amit ráadásul nagy idôbeni eltéréssel hallgatnak
meg, bizonyára nem egyszerû feladat. Ebben volt segítségükre a ház által készített kérdôív, amely szubjektív és objektív szempontokat egyaránt kezelt. A kérdôív vizsgálta az
egyenletes lefedettség mértékét a zsöllyeszinten, a keverôállás környezetében és az
egyes balkonokon. Kitért továbbá olyan
szubjektivitásra, mint a megszólalás minôsége és a rendszer tonalitása. Fontos paraméter volt a kiegészítô szolgáltatások megléte
(a processzorok távvezérlésének lehetôsége,
hangsugárzók és erôsítôk állapotát vizsgáló
felügyeleti rendszer stb.). A terem speciális
akusztikai tulajdonságai miatt a színpadra
visszajutó hang mértéke a kiemelt szempontok között szerepelt. A megfelelô szubtechnológia használata ma már inkább tervezés
és technológia, mint eszköz kérdése. Éppen
ezért a színpadra visszajutó szubtartomány
kérdése a forgalmazók tervezôi képességeit is
vizsgálta. Már az építés idôkorlátja is utalt arra, hogy csak a gyakorlott szakemberekkel
dolgozó képviseletek fogják ezt az akadályt
jól venni. Az elterjedt szokással ellentétben
miszerint az ajánlati összeg számít, itt a be-
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szállító cég által adott háttértámogatás pontosan ugyanúgy vizsgázott, mint a portéka
maga. Vagyis a termékhez adott többletszolgáltatás pontosan olyan fontos egy kiemelt
intézménynél, mint maga a termék, hiszen a
vásárlással a ház összeköti magát (ha tetszik,
ha nem) azzal a forgalmazóval, aki a leendô
rendszert szállítja.

Riderkompatibilitás
Azért szenteltem külön bekezdést a riderkompatibilitásnak, mert ez egy olyan szempont, amit mindig elôveszünk, amikor egy
beruházás gazdasági oldalait vizsgáljuk. Fontos megjegyezni, hogy a korábbi rendszer lényeges problémája volt, hogy a fellépôk azt
nem fogadták el, és ezért kellett saját felszerelést hozniuk (és nyilván semmi sincs ingyen...), illetve, ha elfogadták, utána nem
voltak boldogok vele, mert más elvárásokkal
érkeztek. Az egyik lényeges szempont az
volt, hogy az adott felszerelés milyen mértékben szerepel a nemzetközi riderekben, hi-

szen kétszer ugyanazt a hibát elkövetni nem
szabad.

Eldôlt
Mint a verseny egyik résztvevôje, meg kell
említenem, hogy minden egyes résztvevô
páratlan odafigyeléssel és tudása legjavával
készült fel a megmérettetésre. Hallottunk
olyan pozitív eredményt is, amire nem számítottunk, és a hallottak megváltoztatták a
márkával szembeni elôítéletünket. A megfeszített bemutató idôszakot újabb nehéz hónapok követték, a várakozás hónapjai. Mint
minden komoly döntés meghozatala, ez sem
tartott rövid ideig. Végül 2009. október utolsó napján a ház kihirdette az eredményt, miszerint a versenyt a Chromatica Kft. és az általa forgalmazott Meyer Sound hangsugárzó
rendszer nyerte el.

A rendszer
A Chromatica Kft. által tervezett rendszer a
következô fô elemekbôl épül fel:

A frontsugárzó függesztett rendszert oldalanként kilenc darab Meyer Sound MICA típusú aktív hangsugárzó képezi, a mögöttük
helyet foglaló, oldalanként három darab kardioid processzálású aktív Meyer Sound
600HP hangsugárzóval. A színpadra telepített rendszer oldalanként két darab aktív
Meyer Sound CQ-2 és két darab kardioid
processzált aktív Meyer Sound 600HP szubsugárzóból áll.
A frontfill rendszert hat darab aktív Meyer
Sound UPJunior hangsugárzó biztosítja.
A jelformálást két darab Meyer Sound Galileo
616 távvezérelhetô processzor látja el. A teljes hangsugárzó rendszer távfelügyelhetô a
Meyer Sound RMS (Remote Monitoring
System) szoftvere segítségével. A rendszer
elôzetes tervezését Molnár Károly és Makkay
Imre végezte a Mapp Online szoftver segítségével. A beállításokat a Meyer Sound SIM3
mérôrendszerével végeztük el.

csinálni? Biztosan lehetett volna, csak más
szemlélettel kell nekilátni egy ilyen feladatnak, és ez valószínûleg akkor még nem látszott ennyire tisztán. Szeretünk más országoktól példákat hozni, amikor nem jut semmi az eszünkbe, így most ennek a helye következik. Más országokban a tervezés és kivitelezés olyan formában zajlik, amely az eredményre koncentrál, és nem a papírra vetett
számokra. Éppen ezért a hangsugárzó rendszerek kérdése nem asztal mellett dôl el, hanem a felépített teremben. Az akusztikailag
és belsôépítészetileg is végsô állapotát mutató teremben a cégek (és nem csak a felszerelés!) megmutatják, mit tudnak, majd egy
szakmai plénum bírálja ezt el. Pontosan úgy,
ahogyan ez a Mûvészetek Palotájában másodszorra történt. Megelôzve ezzel azt, hogy
a ház nem megfelelô eszközökkel dolgozzon
(legalább tíz évig), és mindenféle bírálat érje

a beszerelt termék gyártóját vagy forgalmazóját, aki pedig a tudása és terméke legjavát
tette oda, persze a költségek figyelembevételével. Ráadásul minden igyekezetünk porba hull, amikor a drága pénzért érkezô
mûvész vagy produkció nem fogadja el a beszerelt felszerelést, és berendel (újabb pénzekért) egy másikat. Érdemes tehát odafigyelni
a riderre. Az ország színházai sokszor egy, az
építôipar által sarokba szorított beszállító
összenyirbált költségvetésébôl felépült rendszeren dolgoznak nagyon hosszú éveken keresztül. Nekik nincs olyan esélyük, mint a
Mûvészetek Palotájának volt. Bízom benne,
hogy ezek az események elindítanak egy változási folyamatot, és a beruházások észszerûbb, logikusabb és gazdaságosabb módon valósulnak meg.
Makkay Imre
Chromatica Kft.

A telepítés körülményei
Hiába a páratlan új hangsugárzó rendszer,
ha a telepítés megfelelô körülményei csak
részben adottak a helyszínen. A MÜPA tervezése során a függesztett hangrendszer részére kialakítandó függesztési pontok valószínûleg nem szerepeltek a kiemelt prioritások között. Ennek eredménye lehetett, hogy
a rendelkezésre álló ponthúzók teljesítménye
kevesebb mint a fele volt egy a terembe méretezett rendszerhez képest. Megjegyezném,
hogy ez a súly/probléma paraméter majdnem az összes pályázó hangrendszerénél
fennállt! További gondként jelentkezett,
hogy a line array rendszereknél használatos
elsô-hátsó függesztési pontok helyett két oldalsó pontból kellett megoldani a hangsugárzó csoport kiegyensúlyozását, ami jelentôs kihívás elé állította a Chromatica Kft.
munkatársait. A megoldás egy speciálisan erre a célra tervezett tartókeret lett, ami (újabb
súlytöbbletet magával hozva) lehetôvé tette
a függesztést. Sajnálatos módon a ponthúzók áthelyezésére nem volt mód, csak a terhelhetôség növelésére adott lehetôséget az
átépítés. Pedig ha az építéskor erre figyeltek
volna, akkor jelentôs költséget és problémát
lehetett volna megtakarítani. A betáplálási
rendszer és jelvonal kiépítése a ház által kiválóan megoldott feladatok egyike volt.

Tanulságok
Egy olyan teremben, ahol a zene és annak
megszólalási minôsége a legfontosabb dolog, érdemes hosszú távon gondolkodni. Sokakat gondolkodóba ejt az öt éven belül kétszer elköltött pénz kérdése azzal kapcsolatban, hogy nem lehetett volna ezt elsôre jól
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JELMEZKÉSZÍTÉS

Gondolatok a hazai színházi
jelmezgyártás helyzetérôl

Vajda: Legyetek jók, ha tudtok – Veszprémi Petőfi Színház, 2007

Rövid áttekintésem bevezetéseként – hogy
könnyebben elhelyezhessük magunkat a világban – idézek néhány gondolatot egy, a
korszerû jelmezgyártás témájában még
2005-ben megjelent írásomból, amit akkor
gondolatébresztônek szántam, de ami abszolút visszhang nélkül maradt.

Jelmezgyártás korszerûen
Aki a moziban vagy a tv-ben megnéz egy
kosztümös hollywoodi szuperfilmet, vagy
mondjuk egy történelmi tárgyú Pasolini-filmet, természetesnek veszi, hogy a szereplôk
jó része elnyûtt, kopott, szakadozott ruhákat
visel, míg mások felékszerezve, pazar kiállítású, gazdagon díszített ruhadarabokban
pompáznak. A jelentôsebb európai operaházak elôadásainak, illetve a Mezzo Tv közvetítéseinek nézôi ugyanezt tapasztalhatják.
Nem sokan tûnôdnek el, hogy miként születnek ezek a csak látszólag elnyûtt, ócska, vagy
éppen hatalmas vagyonokat érônek tûnô ruhadarabok. Köztudott, hogy – eltekintve a riport- és dokumentumfilmektôl – a színház és
a film az illúzió világa, ahol többnyire semmi

sem az, aminek látszik. A vagyont érô drágakövek üvegbôl készülnek, a drága kézi hímzéseket méteráruként tekercsben forgalmazzák a kellékboltok, és a régi elnyûtt ruhák
már újonnan ebben az állapotukban kerülnek ki a jelmezmûhelyekbôl. Mindez nem
lenne lehetséges egy erre specializálódott,
fejlett jelmezgyártás nélkül, amelyben új
szakmák, vagy inkább iparmûvészeti ágak jelentek meg, úgymint a jelmezfestészet és a
jelmezmegmunkálás. A jelmezmegmunkálás
nálunk ismeretlen fogalom, míg a jelmezfestészet egy olyan szakma, amelynek megvan
a tisztességes magyar neve, sôt a Magyar Állami Operaházban mûködik is egy jelmezfestô mûhely, amely a Márk Tivadar nevéhez
kötôdô hagyományokat viszi tovább. Gyakorlatilag azonban ez a szakma sem létezik.
Nem szerepel sem a Foglalkozások Egységes
Országos Rendszerében, sem az Országos
Képzési Jegyzékben, és az egész szakterületen semmilyen szinten sem folyik semminemû képzés.
Holott nem új keletû szakmákról van szó.
Kialakulásuk szinte a filmgyártás kezdeteire

datálódik. 1907-ben kezdte meg a mûködését Európa elsô jelmezgyára „Kostümhaus für
Theater, Oper und Revue” néven a Berlin
melletti Wilmersdorfban. A cég rövidesen
gyors fejlôdésnek indult, és korai munkásságát olyan ma már klasszikusnak számító filmalkotások jelmezei fémjelzik, mint a Metropolis, vagy az 1924-es elsô Ben Hur film. E területen világszerte számos más cég is megkezdte a mûködését, és ezzel egy új iparág
alakult ki. A film fejlôdése megkövetelte az
egyre valósághûbb, ugyanakkor olcsón elôállítható jelmezek készítésére alkalmas technológiák kifejlesztését. Ez természetesen hatással volt a színházi látvány fejlôdésére is,
amelynek ettôl kezdve lépést kellett tartania
a filmipar teremtette látvánnyal.
Shakespeare színházában a szegény ember
ruhája még csak egyszerûségében különbözött a gazdagétól, akit viszont a legfinomabb
csipkékkel és nemes hímzésekkel díszített ruhákba öltöztettek. A jelmez elkészítése döntôen a szabó feladata volt. Ez a XX. század elejéig gyakorlatilag nem sokat változott. A filmgyártás és az ipari jellegû jelmezgyártás kiala- ➤
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azonban új helyzetet teremtett.
A nemrég megjelent jelmezfestô, majd jelmezmegmunkáló – aki gyakran ugyanaz a
személy – szerepe a folyamatban egyre inkább megnôtt. A jelmezeknek már nemcsak a
festését kellett elvégezni, de a kiszabásukon
és megvarrásukon kívül mindent, a díszítések
készítésétôl felületek megváltoztatásáig, szükség szerinti öregítéséig vagy éppen az új jelmezek teljes elrongyolásáig, azaz összességében az úgynevezett „patinázásáig”, amely fogalmat – jobb magyar kifejezés híján – az eredeti német „Patinierung” szó megfelelôjeként használok. A patinázás egy rendkívül
komplex eljárás, ami a mechanikai roncsolástól, a vegyszeres kezeléseken és hôkezeléseken keresztül a speciális festési eljárásokig
igen sokféle beavatkozást tartalmaz, és amely
a felhasználásra kerülô, egyre újabb textilanyagok tulajdonságaihoz igazodva állandó
változásban, folyamatos fejlôdésben van.
Az új technika igen hamar megjelent a
színházban is. Ebben úttörô szerepet játszott
Bertolt Brecht, aki elsôként használt az elôadásain korszerû technikákkal kezelt jelmezeket. Az ô színházában tekintették elôször a
ruhákat nem csupán varrott holminak, hanem az elôadást segítô expresszív alkotásnak. Azóta a patinázásnak világszerte hagyományai alakultak ki. A patinázást végzô
anyagmegmunkáló mûhelyek mindenütt az
örök kísérletezések helyszínei. Mûködtetésük
különleges felkészültségû, igen sokoldalú, jól
képzett, minden új anyag megmunkálási eljárásra nyitott, tehetséges szakembereket kíván. Ma már egy igényes jelmez varrását általában az anyag megmunkálása, elôzetes
felületkezelése, speciális festése elôzi meg, és
utólagos anyagmegmunkálások sora követi.
A gyakorlatban kialakult új szakmát egy idô
után a mindig az ipar után kullogó iskolarendszer is tudomásul vette, és Európa Magyarországon kívüli országaiban megindult a
szervezett képzés. Így ott ezt a szakmát is rendes iskolai képzés keretében oktatják. A képzés szerkezete országonként némi eltérést
mutat. Svájcban pl. színházi festôket „Theatermaler/in” képeznek, akik négyéves képzés
keretében díszlet- és jelmezfestést és -kikészítést egyaránt tanulnak. Németországban létezik külön színpadfestô és plasztikoló „Bühnenmaler/in und Plastiker/in” és jelmezmegmunkáló „Kostümbearbeiter/in” képzés.
(Ugyanott – más európai országokhoz hasonlóan – fôiskolai-egyetemi szinten folyik a jelmeztervezô „Kostümbildner/in” mellett a jelmezkivitelezô „Kostümdesigner/in” képzés.)
Jómagam abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy díszlet- és jelmeztervezôi tanulmányaimat a Pozsonyi Mûvészeti Akadémián
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Formák, felületi megmunkálás (Várkonyi–Béres: Egri csillagok – Győri Nemzeti Színház, 2009)

végezhettem. Itt a világ legtermészetesebb
dolga volt, hogy rendszeres üzemi gyakorlataink színhelye a Pozsonyi Nemzeti Színház
jelmezgyártó üzeme volt, amelynek szakmai
és mûvészeti vezetését akkoriban professzoraim, Ladislav Vychodil és Ľudmila Purkyňová – mindketten nemzetközi hírû, nagy
mûvészek – látták el, és hogy az üzem jól felszerelt jelmezpatinázó mûhellyel rendelkezett, amit tanulmányaim során – társaimhoz
hasonlóan – munkáimhoz mindvégig szabadon használhattam. Tanulmányaim végeztével itthon nehezen viseltem el ennek a szakmai komfortnak a hiányát. Mivel igényeimbôl nem engedtem, rákényszerültem, hogy
az általam tervezett jelmezek megmunkálását magam végezzem el, esetenként a lehetô

legmostohább körülmények között: otthon a
konyhában, vagy éppen az udvaron, ha úgy
adódott. Csak évek múltán – miután Vándorfi László, a Veszprémi Petôfi Színház akkori
igazgatója meghívott vezetô jelmeztervezônek, és szabad kezet adott fejlesztési elképzeléseim megvalósításához – foghattam hozzá
Veszprémben, 1991-ben az elsô hazai jelmezpatinázó mûhely megszervezéséhez.
A munkatársakkal nagy szerencsém volt.
A mûhely vezetésével Dobis Márta komáromi iparmûvészt bíztuk meg. Rögtön a kezdet
kezdetén rátaláltam Ozsváth Ildikóra, aki nagyon tehetséges porcelánfestô volt, és vállalta a szakmai váltást, a kemény munkát és a
többéves tanulást. 1994-ben Dobis Márta elszerzôdött a Komáromi Jókai Színházhoz,

Jelmez- és díszletmegmunkálás festői egysége (Offenbach: Hoffmann meséi – Győri Nemzeti Színház, 2010)

ahol sikeres jelmeztervezô lett. Az utóda Ozsváth Ildikó lett. A mûhely, amely egy évtizedes ottlétem alatt állandó kísérleteknek és új
technológiák kifejlesztésének színhelye volt,
rövid idôn belül bebizonyította létjogosultságát és nélkülözhetetlenségét. Tevékenysége
kiterjedt a jelmezek anyagának a varrást
megelôzô elôzetes felületkezelésére, speciális
festésére, emellett a legkülönfélébb különleges szaktudást igénylô feladatok elvégzésére,
úgymint abroncsok, egyedi tömések, csipkeapplikációk készítésére, ha kellett, szétesett
régi textíliák restaurálására, gyöngyözésre,
kézi foltozásos festésekre, minták festésére,
anyagok lepusztítására, különbözô olcsó
anyagok más anyagokká való változtatására,
felületkezelésére (imitációs megmunkálások)
is. Kényes ruhadíszek, virágok és mindenféle
ruhatartozékok (egészen a legyezôig) készültek itt. Készítettünk textil alapanyagból acél-

külföldi filmek jelmezgyártásában is. A mûhely méltatása nem lenne teljes az idôközben külföldre távozott Sasvári Daniella említése nélkül, aki az évek során ugyancsak
kitûnô jelmezmegmunkálóvá nôtte ki magát,
és elsôsorban a különleges festést igénylô
munkák terén alkotott maradandót. A mûhelyt a színháznál 2000-ben bekövetkezett
igazgatóváltás és az azt követô távozásom
után fokozatosan visszafejlesztették, többször fenyegette a teljes megszüntetés veszélye, de valahogy mindig sikerült megmenteni. A mûhely alkotóival hosszú évek során kialakult munkakapcsolatom nem szakadt
meg, és Ozsváth Ildikó állandó munkatársam
az igényes jelmezek kivitelezésében.
Örömömre – az általam magyarított – jelmezpatinázás és patinázó mûhely fogalmak
idôközben ismertté váltak a szakmában. Kevésbé örülök annak, hogy ezt a Szlovákiából

Költészet, emlékek, a játék és a látvány ereje – mindez kevés pénzből (Márai–Pataki: Eszter hagyatéka – Kecskeméti
Katona József Színház, 2009)

nak látszó páncélzatot, fejdíszeket, maszkokat, de ha kellett, sebeket gyártottunk, olcsó
alkatrészekbôl drágának látszó és látványos
ékszerkészleteket a koronától a fülbevalóig.
A veszprémi patinázó mûhely tevékenysége
a jelmezkészítés és jelmezmegmunkálás lehetséges munkafázisainak nagy részét felölelte. A patinázó mûhely munkája nemcsak a
Veszprémi Petôfi Színházat gyarapította, hanem az ország különféle színházaiban és külföldön is számos elôadás mûvészi kiállításának színvonalát emelte. Csak néhány ezek
közül: Magyar Állami Operaház, Madách
Színház, Nemzeti Színház, Szegedi Szabadtéri Játékok, Budapesti Operettszínház, a németországi moersi színház, vagy a pulai Aréna és a Csíksomlyói Búcsú István, a király elôadásai stb. Munkatársai sikeresen vettek részt

immár negyed évszázada hazahozott élenjáró technikát – elsôsorban a szakma érdektelensége miatt – szélesebb körben mindeddig
nem sikerült meghonosítanom. Meggyôzôdésem, hogy egy ilyen mûhely mûködtetése
ma már alapkövetelmény egy magára kicsit is
adó színháznál. Nagy hibát követ el az a színházvezetés, amely megtehetné, de nem hoz
létre egy ilyen mûhelyt. Hiszen itt egy helyen
zajlik egy sereg iparmûvészeti tevékenység, a
különféle kísérleti eredmények egymásra halmozódva gyarapodnak, az itt dolgozók a tudásukkal olcsó ipari anyagokkal csodát tesznek, és rengeteg pénzt takarítanak meg a
színháznak. Ezzel szemben idôrôl idôre látok
példákat arra, hogy a jelmezmegmunkálás
körébe tartozó egyes részfeladatokat az adott
szakterületek nem színházi iparmûvészeivel

Szörényi–Bródy: István, a király – Nemzeti Színház, 2000

végeztetnek el, akik végül irreálisan magas díjért az elvárhatóhoz képest csupán szerény
részeredményeket produkálnak.

Jelmezgyártás
Magyarországon
A „csúcstechnológia” után ejtsünk szót a
magyarországi jelmezgyártás általános helyzetérôl.
Amint arra az eddigiekbôl is következtetni
lehet, a magyarországi jelmezgyártás kiépítettsége és megbecsültsége soha nem állt
európai színvonalon, de alul marad az összehasonlításban a szomszédos országokkal
szemben is. Talán a színészközpontú gondolkodás az oka annak, hogy Magyarországon
nem zajlott le az a folyamat, amely akár a
cseh vagy a lengyel színházat is új megközelítésbe helyezte mind tartalmilag, mind a látvány tekintetében. A színházi tér újrafogalmazása, új kifejezési formák keresése, és ezzel együtt a képzômûvészet erôs jelenléte a
színpadon Magyarországon erôs idôbeli elcsúszással is csak itt-ott, és általában ott sem
a külföldön tapasztalt elsöprô erôvel valósult
meg. Egy-egy alkotócsoporthoz köthetô az
új út keresése, de egészében a nehézségek
sokasága és a helyzet tarthatatlansága jellemzô.
A színházi kultúra elengedhetetlen része az
elôadásokat szolgáló mûhelyek léte, támogatottsága, elismertsége, a mûhelyek munkatársainak folyamatos képzése. Ezek a háttérintézmények adják a színház stabilitását. A jó
mûhely a kísérletek helyszíne, sok-sok tapasztalat, kívülrôl jövô tudás gyûjtôhelye. Ehhez
az is kell, hogy olyan mûvészek forduljanak
meg ezekben az alkotó közösségekben, akik
értékes tudást tudnak átadni, és nem az
igénytelen megoldásokra ösztönzik a mûhelyekben dolgozókat. Itt meg kell említeni,
hogy jelenleg a hazai jelmeztervezôket a legmagasabb szinten képzô Magyar Képzômûvészeti Egyetemen sem oktatják a világszerte
jól ismert, speciális jelmezgyártási technikákat, és amint már említettem jelmezkivitelezôi képzés – a jelmezgyártó szakmákhoz ha➤
sonlóan – egyáltalán nincs.
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A színházi mûhelyek léte az állandóság, miközben a színházban mindig minden változik, emberek jönnek-mennek, új irányzatok,
új társulatok, új igazgatók váltják egymást.
A mûhelyháttér azonban egy rossz döntéssel
egyik pillanatról a másikra lerombolható, viszszaépítése viszont évtizedes munka, sôt sok
hazai példa szerint leginkább lehetetlen. Bárhogy gondolkodik egy színház vezetése, ha a
háttérbázist kincsként kezeli, már nem lehet
teljesen alkalmatlan. Ugyanis ez a színház
szellemi és tapasztalati bázisa, és szakértô vezetés mellett – minden tévhittel ellentétben –
a fenntartása nagyon is gazdaságos. Ezért az
a vezetés, amelyik nem ôrzi és gyarapítja a saját mûhelyeit, rossz gazdája a rábízott értékeknek, és mindannyiunknak kárt okoz.
A kézmûvesség nemcsak a színházmûvészetben fontos, hanem a piac által irányított
divat világában is. A kézmûvesség jelenléte
egyenlô a legdrágább ruhák létrehozhatóságával. A kézmûvességre épülô ruhadarabok a
legmagasabb árkategóriába tartoznak.
A filmipar szintén felismerte a nélkülözhetetlenségét, és használja a kézmûvesmûhelyek
munkáját, ezért egyes országokban a textilgyártás egy része arra szakosodott, hogy
több száz éves mintázatú nemes anyagokat
több száz éves technológiával állít elô.
A jelmezgyártás különösen érzékeny terület, mert emberre dolgozik, és egy-egy ruhadarab létrehozását számtalan körülmény befolyásolja. A ruha létrejötte a próbafolyamat
igényei, a színész hangulata, a rendelkezésre
álló anyagok szerint alakul a bemutatóig tartó alkotói izgalmak, apró rezdülések, sokszor
nagy viharok közepette, de a kívánt eredmény nem jöhetne létre a ruhákat általában
mostoha körülmények között létrehozók

Mozart: Szöktetés a szerájból – Pécsi Nemzeti Színház, 2003
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szinte soha meg nem fizetett lelkesedése, túlórázásai és színház iránti elkötelezettsége
nélkül. Pedig egy, a jelmezgyártásban dolgozó alkotó ember havi hazavihetô bére a túlóraátalányokkal együtt sem igen éri el a
100 000 Ft-ot, a gyakoribb összeg 70-80 000
Ft körül van. Ezeknek az embereknek a munkaszeretete sokszor megrendítô. Munkájukat
nemcsak kevés bérért, de általában ugyan-

nek eresztett dolgozók közül csak egy-egy
ember maradt a pályán. Jellemzô eset, hogy
igazgatóváltáskor a már pályázatában a kötelezôen elvárt „megszorításokat” ígérô új
igazgató „rendteremtését” és „költségmegtakarítási” akcióit a már amúgy is mûködôképességük határán lévô műhelyek további
megnyomorításával, leépítésével, mûködésüket ellehetetlenítô intézkedésekkel kezdi.

Tolcsvay–Müller: Isten pénze – Miskolci Nemzeti Színház, 2003

csak kevés erkölcsi elismerés közepette végzik. Ismerek olyan patinás vidéki színházat,
ahol a nemrég kinevezett új igazgató egyik
elsô intézkedése az volt, hogy a „mûszakot”
kitiltotta a színészbüfébôl. Mégis nem egy
mûhellyel találkoztam, amelynek dolgozói a
sok munka miatt hajnalbanyúlóan dolgoztak, és a varrodában éjszakázva, néhány órai
alvás után folytatták a munkát. A Veszprémi
Petôfi Színházban volt olyan eset is, hogy lelkes munkatársaimmal a máskor rá nem érô
színész miatt éjjel kettôkor tartottunk ruhapróbát jó kedvvel.
Mégis lépten-nyomon azt tapasztaljuk,
hogy gazdaságossági szempontokra hivatkozva sorra fejlesztenek vissza és szüntetnek
meg nagy múltú, kiváló szakembereket foglalkoztató mûhelyeket. Sok éven át mûködött Budapesten a Bécsi úti központi jelmezgyártó üzem, ahol hivatalos képzés nem
folyt, de a mûhelyek tanulói elleshették a
szakma fortélyait. Ez a mûintézet egyike lett
a rendszerváltás elsô áldozatainak. A még
mûködô színházi varrodák munkatársai közül
jó néhányan ebbôl az üzembôl kerültek ki.
Késôbb rossz döntés áldozata lett a Magyar
Televízió Hold utcai varrodája. Az innen szél-

Ugyanakkor a mûhelyek megszûnésével párhuzamosan, vagy egyéb átszervezések ürügyén, vagy csak úgy – múzeumba kívánkozó
jelmezekkel együtt – teljes jelmeztárak
tûnnek el, kerülnek idegen kézbe, ami a hatalmas anyagi veszteségen túlmenôen pótolhatatlan szellemi értékvesztéssel jár. Telt házas produkciókat vesznek le a mûsorról az
eggyel többedik bemutató érdekében; patakokban folyik el a pénz, de ez egy bizonyos
szint fölött senkit sem zavar. Viszont maximálisan érvényesül Parkinson törvénye. Nô
az adminisztrációs vízfej, és hogy bizonyítsa
saját létjogosultságát és fontosságát, ott fontoskodik, ahol csak tud, és fôleg, ahol a legkevésbé sem kéne. Az ezzel egyenes arányban egyre jobban visszaszoruló produktív
emberek munkaidejének és energiájának
egyre nagyobb része fecsérlôdik el a mesterségesen állított belsô akadályok leküzdésére,
hogy egyáltalán teljesíteni tudják feladatukat, amiért a fizetésüket kapják. Sok színház
nem rendelkezik saját jelmezgyártó mûhelylyel, de ahol még mûködik is gyártómûhely,
az is többnyire a megszûnés pillanata elôtt
van, mindössze 1-2 fôt foglalkoztatva. Az országban még mûködô mûhelyekben foglal-

koztatott szakemberek összlétszáma olyan kicsiny, hogy ha minden színház egyszerre
akarna varrott történelmi ruhákkal bemutatót tartani, az ilyen feladatra képes független
külsô vállalkozások teljes létszámával együtt
is képtelenek lennének erre a feladatra.
A jelmezgyártás méltatlan helyzetét jól
mutatja a varrodák színházépületen belüli elhelyezkedése is. Alkalmatlan méretû, sokszor
ablaktalan mûhelyek szemet rontó világítása,
a levegôtlenség csupa nehezítô körülmény.
Jellemzô gyakorlat, hogy a fôszabász egy térben van a gépeknél dolgozókkal, és nincs a
ruhapróbákhoz megfelelô, kellô méretekkel
és tükrökkel bíró helyiség, nincs jelmez-elôkészítô helyiség, ahol a varrodába, vagy
egyéb mûhelybe még be nem került holmik
és a kész ruhák sorakozhatnának.
Szinte minden színház jelmezgyártása –
más-más személyi hiányosságokkal –
megtûrt területe a színháznak, emiatt nem
létezik nálunk még személyeiben sem értelmesen kialakított jelmezgyártás. Van olyan
színház, ahol van jelmezgyártás-vezetô, de
nincs autó a szállításhoz. Van, ahol üldögél
egy raktáros, de nincs betöltve más fontos
munkakör, van, ahol van egyszemélyes varroda, de nincs senki más, viszont mindenütt
van mesterségesen agyonnehezített gazdasági mûködés. Van olyan színház, ahol vagy
kocsi, vagy pénz nem áll éppen rendelkezésre az anyagbeszerzésre, van, ahol olyan alacsonyan állapítják meg az egyszerre elkölthetô készpénz mennyiségét, hogy nagy távolságból egy helyett többször kell Budapestre
felutazni és visszatérni szinte üres autóval az
egyre dráguló üzemanyagárak mellett. Van,
ahol olyan rövid határidôt szabnak a beszerzések számláinak leadására, – bár a bolt biztosítaná a csere lehetôségét –, hogy nincs
mód a ruha cseréjére, ha az nem megfelelô.
A fölöslegessé vált ruhanemû emiatt a színház nyakán marad, amit viszont nem tilt
semmilyen belsô szabályzat. Van, ahol még
ma is takarékosságra való hivatkozással
mûhelyeket szüntetnek meg, vagy a dolgozókat munkaszerzôdésük megszüntetésével
kényszervállalkozás létesítésére kötelezik annak ellenére, hogy az így keletkezô burkolt
munkaszerzôdéseket hatályos jogszabály tiltja.
Ahol most tartunk, az a szakszerûtlenség,
hozzá nem értés, sorozatos rossz intézkedések és gazdaságtalan lépések együttese.
Nem a dolgozókkal van a gond, hanem roszszul mûködnek a rendszerek, rosszak a felépítmények, és a látványos szigorításokat
legkönnyebb a kisembereken végrehajtani.
Közkeletû kifejezéssel élve fejétôl bûzlik a hal.
Pedig ha csak a száraz számokat tekintjük,

akkor is egyszerûen belátható, hogy a színházi jelmezek elôállításának leggazdaságosabb módja az, ha ez a színház saját mûhelyeiben történik. Ennek bizonyítására nincs
szükség több millió forintos szakértôi tanulmány készítésére. Elegendô a rendelkezésre
álló tényadatok egyszerû vizsgálata. Ez szinte
minden színház esetében ugyanazt az eredményt adja. Egy történelmi férfi- vagy nôi ruhafazon ára kb. annyi, mint egy színházi varrodai dolgozó egyhavi fizetése. Egy 3-5 tagú
varroda egy hónap alatt megfelelô, hozzáértô irányítás mellett, akár 30 öltözetet is képes
létrehozni. Ennek a nettó bérköltsége annyi,
mint 3-5 idegen vállalkozás által készített hasonló öltözet, vagyis egy rend ruhára számítva a vállalkozónak fizetendô díj 10-17%-a.
Ha ehhez hozzávesszük a varroda fenntartásával járó egyéb járulékos költségeket, még
mindig nem érjük el a külsô vállalkozásba
adás költségeinek a felét sem. Természetesen
a saját mûhelyek esetében a megfelelô, hozzáértô irányítás a kívánt eredmény produkálásának elengedhetetlen feltétele.
Ennek a megállapításnak a helytállóságát a
következô példámmal tudom bizonytani.
2000-ben az akkori Nemzeti Színház (a jelenlegi Pesti Magyar Színház jogelôdje) bemutatta az István, a királyt. A mûhelyek munkái
torlódtak, és mindössze három hét maradt a
sokszereplôs rockopera jelmezeinek legyártására. Ez alatt a három hét alatt a színház varrodái elkészítették az összes ruhát, úgy hogy
csupán a fejdíszek, a jelmezfestési és patinázási munkák készültek a színházon kívül.
Emellett a színház háromtagú, kiváló cipészmûhelye elkészített 65 pár, egyenként
kb. 40 000 Ft értékû csizmát. Legendás
mûhelyeket említettem, amelyekben kiváló
szakemberek dolgoznak szégyenteljesen alacsony fizetésért, a bizonytalan jövô határán.
A jelmezgyártás védelme szívügyem. Ôrizni, menteni kell, és újraépíteni, amit csak lehet. Aggódva figyelem, hogyan szüntetnek
meg színházi varrodákat, hogyan hagyják elmenni a méltatlanul alacsony jövedelmükbôl
megélni nem képes, különleges szaktudással
rendelkezô, gyakorlott szakembereket. Eddig
sokat kibírt a jelmezgyártás. Szívós, talán
még tartja magát. De ahogy 20 éve úgy
éreztük, hogy rengeteg tennivaló lenne,
mert nagyon le vagyunk maradva a környezô országok nagy hagyományokkal rendelkező jelmezgyártása mögött, most joggal kérdezhetjük, hogy létezünk-e még egyáltalán?
Fontos-e a döntési helyzetbe kerülteknek is a
jelmezgyártás, vagy már csak mi állítatjuk
magunkat, hogy ez mégis közös ügyünk?
Rátkai Erzsébet
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IN MEMORIAM

Vargha Mihály
építész, színháztechnikai konzulens, építészkritikus-újságíró
1952–2010
Döbbenet és zavart befogadása a megérthetetlennek: március 8-án Vargha Mihály öszszeesett az utcán, szíve megszûnt dobogni.
Alig-alig hihetô hirtelen távozása az élôk sorából. A tragédia feldolgozhatatlan marad
számunkra…
Mihály a legkedvesebb tanítványom,
kitûnô munkatársam és nagyon jó barátom
volt. 1979-ben ismertem meg, a Mûegyetemen végzett fiatal építészként – a katonai
szolgálatból leszerelve – érkezett a Kommunális Beruházási Vállalat (KOMBER) újonnan
létrehozott Színháztechnikai Szakosztályára.
Ebben a szellemi mûhelyben lelkes fiatalok ismerkedtek a színházzal, a színházépítészettel, színháztechnikával. Létrehozták az ország elsô szakkönyvtárát, megkezdték a színházak építészeti és mûszaki dokumentációjának összeállítását. Szerkesztették a Színháztechnikai Fórum c. szaklapot. Sajnos az akkori kiváló csapatból tavaly, már Gebei András
barátunk is eltávozott közülünk…
Vargha Mihály 1979–1981 között természetesen elvégezte a Színházi Mûszaki Vezetôképzô Tanfolyamot. Közben lelkesen kutatta a hazai színházépítészet történetét, különösen a Nemzeti Színház épületeinek hányatott sorsát. Az építészet számára örök szerelem és hivatás maradt egyszerre, bár arról
még az egyetem befejezése elôtt lemondott,
hogy önálló tervezô legyen. A Színháztechnikai Szakosztály feladatai lehetôvé tették számára, hogy továbbra is az építészet közelében maradjon, és színházépítészeti konzulens
váljék belôle. A heti rendszerességgel tartott
„munkateákon” megismerte a színész-nézô
kapcsolatát a színházi térben, az ember szerepét és fontosságát épített környezetében.
A színházban mint szakrális térben rálelt újra
az irodalomra, zenére és arra, hogy a színházi terek az emberi találkozások, gondolatok
és érzelmek meghatározó fóruma.
Még egy szívéhez közel álló feladatot is talált közöttünk, a lapszerkesztést és újságírást.
Ehhez minden adottsága megvolt, hiszen a
szülôi házból – édesapjától Vargha Balázstól
örökölve, tanulva – hozta magával rendkívüli
irodalmi mûveltségét. Mihály késôbb számos
egyéb újságírói-szerkesztôi tevékenységet
folytatott. Rendszeresen publikált folyóira-
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tunkban és az Élet és Irodalom címû hetilapban. A Színháztechnikai Fórum negyedéves
szakfolyóirat szerkesztôi feladatait 1980–1988
között látta el, 1991-tôl 1998-ig az Építész
Közlöny, (a Magyar Építész Kamara és a Magyar Építômûvészek Szövetsége havi tájékoztatójának) alapító szerkesztôje, A Magyar Építômûvészet c. folyóirat szerkesztôje 1986-tól
1995-ig, majd fôszerkesztôje 1997-tôl 2000ig. 2004-tôl − édesapja nyomdokait követve
− a Budapest címû havi folyóirat építészetkritikai rovatának szerkesztôje lett. Építészeti és
színházépítészeti írásait külföldi szaklapokban
is megjelentek. Több, a magyar építészettel
foglalkozó kötet szerzôje és szerkesztôje.
A szakosztály összetett feladatai révén
nemzetközi kitekintésre nyílt lehetôsége. Ekkor kapcsolódik be a szcenográfusok, színháztechnikusok és színházépítészek nemzetközi szervezetének, az OISTAT munkájába,
ahol haláláig a színházépítészeti bizottságban képviselte hazánkat. Szakmai kiállítások
kurátoraként szervezte a Magyar építészet
1990–1999 (2000 Stuttgart) és a Nemzetközi Színház c. kiállításokat (2002. Centrális Galéria, Budapest). 1991–2007 között öt alkalommal a Prágai Qudriennálé magyar építészeti kiállítását szervezte; munkáját 1999-ben
PQ diplomával tüntették ki: az Egy évszázad
− négy pályázata c. kiállítást, amelyet azután
Milánóban is bemutattak. 2008-tól a Quadriennálé nemzetközi szervezôbizottságának
tagja volt. A jövô évi PQ-n bemutatkozó innovatív magyar szcenográfia színházépíté-

szeti oktatási szekció koncepcióját inspirálta
és munkálta ki a pályázaton gyôztes team
tagjaival: Árvai Györggyel, B. Nagy Anikóval,
Csanády Judittal és Horgas Péterrel. A magyar bemutatkozás − elképzelésük szerint − a
határátlépésekrôl, új színházi és kulturális terekrôl és térhiányról, feszültségekrôl és ellehetetlenítésekrôl szól.
Színháztechnológiai konzulensként valamennyi magyar színházépítészeti pályázaton
részt vett. A budapesti Nemzeti Színház tervpályázat 1989-ben Bán Ferenc építésszel és
munkatársaival II. díjas. Az 1997. évi Nemzeti Színház tervpályázaton Bán Ferenc építészszel és munkatársaival I. díjat; míg Virág Csaba és Z. Halmágyi Judit építészekkel kiemelt
megvétel nyert. A 2008–2009. évi szombathelyi Weöres Sándor Színház tervpályázatokon is több, díjazott terv színháztechnikai
szakértôje volt. Legfájdalmasabban a Bán Ferenc Erzsébet térre tervezett − zseniálisnak
tartott − színháza építkezésének leállítása
érintette. Betiltását jóvátehetetlen tragédiaként éli meg. Ekkor születik az ironikus, minden fájdalmát tömören kifejezô szó: a „Gödrészet”. „Nem építészet, gödrészet, ami itt
folyik” – írta. A helyette épült színház építészeti minôségét soha nem tudta elfogadni.
2000-ben alapítja meg − Pásztor Erika Katalinával − a www.epiteszforum.hu címû, napi frissítésû építészeti internetes szakportált,
melyet fôszerkesztôként irányított. Ez az élô,
rendkívül gyorsan reagáló, informatív honlap
valóban nélkülözhetetlen az építészet iránt
érdeklôdôknek. Az Építészfórum a mai kommunikációs lehetôségeink világába tartozik.
Mihály számára a kiteljesedést jelentette, ez
életének legsikeresebb szakasza. Itt mindazt,
amit szeretett: az emberekkel való kapcsolattartást, a beszélgetést, a barátkozást, az információgyûjtést, a szabad véleményformálást, mindezt gyakorolni tudta. Ez volt Mihály
igazi küldetése. Beszélgetett, hozzászólt, vitát provokált, aggódott, örült és lelkesedett,
támogatott és támadt a hazai építészetért −
az építészekért. Ebben a szerepben teljesedett ki életmûve. A magyarországi építészeti
közélet meghatározó alakjaként, lapszerkesztôi, újságírói és kritikusi munkásságát minden lehetséges fórumon elismerték. 2006-

ban a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kormánykitüntetést kapott, és
az építészeti kultúra magas szintû terjesztéséért a Molnár Péter Emlékdíjjal jutalmazták.
Sajnos idén, a Fôvárosi Önkormányzat Csengery Antal Díját, amellyel olyan újságírókat
jutalmaznak, akik hosszú idôn át a legalaposabb, leghitelesebb tájékoztatást adják Budapest fejlôdésérôl, már nem vehette át.
Milyen is volt Mihály? Ha egy szóval kellene jellemeznem: jó ember volt. Szelíd, érzékeny és segítôkész közösségi ember. Jósága
egyedülálló kulturáltságából és nyitottságából fakadt. Külsôleg vidámnak és kiegyensúlyozottnak mutatta magát, a huncut mosoly
mindig ott bujkált szája szegletében. Belülrôl
nyughatatlanul hajtotta az igazság és harmónia keresése. Szemeiben a kíváncsiság és a
lelkesedés tükrözôdött. Sokoldalú mûveltséggel, magas intellektussal bíró polihisztor
volt, sokoldalú képességekkel és kétségekkel.
„Mihály a köztes világok embere volt, ami a
legveszélyesebb mutatványok egyike mifelénk.
Építésznek túlságosan értelmiségi, költônek újságíró, újságírónak építész. Világok határán rekedt csöndes, halk szavú figura, aki talán túl
sokat tudott, túl sokat látott ahhoz, hogy kitaposott ösvényeket találjon. Kamaszosnak ható
zavarában lesütött tekintete mögött ott lehetett a kimondott, leírt szó, meghúzott vonal, kiszámolt függvény szemérmetlen, visszavonhatatlan egyértelmûségétôl való rettegés. Szorongással tölthette el minden, amit ez a kor létrehoz.”1
Megvolt az a képessége, hogy elválassza
az értékest az értéktelentôl. Jó ízlése volt,
nem dôlt be mindenféle dívatnak. Mihály tájékozottsága, indíttatása egyetemes volt, de
nem érzelemmentes. Kritikus szemmel figyelte a magyar építészet történéseit, és
nemtetszésének szükség esetén éppúgy hangot mert adni, mint a pozitívumok felett érzett örömének. Volt bátorsága szóvá tenni és
számon kérni mindazt, ami megengedhetet-

Mottó:
Komédiás (néznyi való) játék
A játék-nézô helyben1 amelly megruháztatik
(ékeséttetik) szônyegekkel2 és elôlfüggesztô
kárpitokkal (superlátokkal, sergelepelekkel)3
béfödöztetik (vonyattatik), tartatnak örömjátékok és szomorújátékok, mellyekben emlékezetre
méltó dolgok hozattatnak (alléttatnak) elô,
valamint itten a historia a tékozló fiúrul4 és
annak atyjárul5, akitül ismét béfogattatik,
midôn haza visszatért. A jádzó személyek jádzanak, más ruhába felöltöztetvén; a bolond6
tréfát ûz. A nézôk közzül a legfôjebbek ülnek
a fôhelen7, a köznép áll a közönséges helen8,
és tapsol kezeivel, hogyha valami néki tetszik.
(Johannes Amos Comenius: A látható világ /
Orbis Sensualium Pictus, 1653)

len. Így az új építkezések feleslegességét is.
„Túl optimista vagyok, voltam, és nem adom
fel” – mondta. „Építeni csak akkor szabad, ha
értéket hoz létre. Ez a világ meg van építve.
Sokkal fontosabb a meglévô tereinkben folyó
élet, ami emberek közötti viszonyokat jelent
elsôsorban.” A teljességben élt.
Legutoljára tavaly év végén dolgoztunk
együtt. A szombathelyi Weöres Sándor Színház új épületére kiírt két pályázat anyagát −
melyeken több pályázónak is színházi konzulense volt − segített összeállítani, ebbôl a
munkából született meg a SZÍNPAD különszáma. Egy nagyon régi közös munkának −
melyet még a KOMBER Színháztechnikai
Szakosztályán kezdtünk el − a folytatására
nyílt lehetôségünk. A Magyar Szabványügyi
Testület részére színháztervezési szabványt
készítettünk, mely tervezet formájában jelent
meg. Nagyon örülök, hogy ez megvalósulhatott.
A Színházépítészet Közép-Európában
(TACE) program keretén belül rendezték
meg „A színház városa” nemzetközi konferenciát a Fugában. Ezen Mihály 2010. március 27-én, elôadást tartott volna Cellái a térnek címmel. Az elôadásának szinopszisával, a
prezentáció képanyagával elkészült. Elôadása

hitvallás a színházról, színházépítészetrôl.
Idézi Comenius tanítását a színjátszás lényegérôl. Abból indul ki, hogy a színház lényege
a színész és a nézô közötti élô kapcsolat és
nem maga a tér, amelyben folyik. Teljesen
mindegy, hogy ez a kontaktus hol jön létre,
hagyományos portálkeretes színházban vagy
black-box stúdióban, külsô helyszíneken, utcán, elhagyott gyárakban, városi terekben.
Azt ki lehet választani, meg lehet építeni, el
lehet rontani. A színjátszás sokkal inkább az
emberek önmaguk által kiteljesített tere, térkapcsolata. A színész és a nézô is egy-egy
eleme, cellája a térnek és ezek megnyílásával-összekapcsolódásával születik meg a színház sajátját jelentô erôs hatás. A tér csak az
emberbôl vezethetô le. „Az ember eleven szoborhoz hasonlítható, térviszonylatokat kiváltó
térbeli teremtmény”2 és akkor „mi magunk vagyunk cellái a térnek.”3 A tavalyi velencei építészeti biennálén fotózta ezt a képet, a tér
ilyen értelmezését látta benne: „A hézag a
nyílás, amelyen át kimenekülhetünk, és a szakadék, amelyen át kell jutnunk, hogy szabadok
legyünk.”4 Ô már szabad… A tér általa megtestesített nyitott, vibráló, barátokat keresô
cellája ezután már örökké hiányozni fog.
Szabó-Jilek Iván

1 Martinkó József: Vargha Mihály halott. Élet és
Irodalom 2010. március 12.
2 Hajnóczi Gyula: Az emberi térviszonylatok (Vallum és
intervallum); idézi Moravánszky Ákos–M. Gyöngy
Katalin: A tér – Kritikai antológia
3 Beney Zsuzsa istenes szonett sorozatából (Versek a
labirintusból, 1992)
4 Hannes Böhringer: Szinte semmi c. kötet A nadrágzseb c. fejezet. 2009.
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FOLLOWSPOT

A LED alapú színpadvilágítás
legújabb irányai és eredményei
Az elmúlt lapszámokban az általános világítás fényforrásfejlesztéseivel foglalkoztunk, valamint a régebbi típusok kiváltásának szempontjait vizsgáltuk. A frankfurti Light&Sound kiállítás után újra elô kell
vennünk a LED-es színpadvilágítás témáját, és meg kell néznünk, hogy merre is halad e napról napra fejlôdô forradalmi technika…
Merre tart a LED mint
fényforrás fejlesztése?
A LED-es fényforrások fejlôdése töretlen, és
folyamatosan láthatjuk az újabb generációs,
mind jobb hatásfokú LED-ek piacra lépését.
Az elmúlt egy év nagy eredménye elsôsorban a különbözô színhômérsékletû fehér
LED-ek, valamint ezeket a fejlesztéseket kihasználó, nagy fényáramú fehér színû LED
modulok megjelenése, fejlôdése volt.
Mint tudjuk, a fehér LED-ek mai gyártási
technológiájának egyik jellegzetessége, hogy
a melegebb – alacsonyabb – színhômérsékletû LED-ek hatásfoka legalább 15-20%-kal
rosszabb, mint a magasabb színhômérsékletû társaiké. Ugyanakkor viszont az alacsonyabb színhômérsékletû LED-ek színvisszaadása lényegesen jobb, mint a jobb hatásfokú, de magasabb színhômérsékletû társaiké –
egyszóval e két fontos paraméter egymás ellen „dolgozik”.
Mivel a gyártók versenyfutása ez elmúlt idôszakban a minél jobb lumen/watt hatásfokban csúcsosodott ki, ezért a magasabb színhômérsékletû, azaz „hidegebb” fényû fehér
LED-ek fejlesztése volt inkább a fókuszban,
mely LED-ek korlátozott mértékben használhatók a színpadvilágítási fényvetôkben – mind
hidegfehér fényük, mind pedig rosszabb színvisszaadásuk miatt. Ennek kiküszöbölésére a
fényvetôgyártók olyan megoldásokat is alkalmaztak, ahol a hidegfehér LED-ek fényét borostyánsárga LED-ek fényével keverték.
A LED-fejlesztések iránya jelenleg arra mutat, hogy nem egy nagy teljesítményû csipbôl próbálnak nagy fényáramot kinyerni, hanem közepes teljesítményû csipeket építenek
össze egy modulba, és így érnek el viszonylag kis félvezetô-terület felhasználásával figyelemreméltóan nagy fényáramot. Ilyen
gyártó például az amerikai Luminus Devices
Inc. cég (www.luminus.com), melynek integrált LED moduljait már több gyártó is felhasználta/felhasználja új fejlesztésû effektvilágítási vagy színpad-világítási fényvetôkben
(1. ábra).
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2. ábra Felületszerelt LED-ekkel kialakított, cserélhetô lencsés fényvetô

Fényvetô-fejlesztési irányok –
a kezdetek
A színpadi és effektvilágítási fényvetôket fejlesztô, gyártó cégek természetesen mindig
csak az elérhetô fényforrásokra, azaz az éppen
elérhetô LED-ekre fejleszthetik ki termékeiket.
A LED-korszak hajnalán az emelt fényáramú mûanyag tokos 5 és 10 mm-es LED-ekkel

szerelt fényvetôk indították a sort. Mivel ezek
elôre tokozott LED-ek voltak, ezért fénysugaruk irányítására nem volt lehetôség. Így a
fényvetôgyártók ezen LED-ek felhasználásával csak egyszerû lámpatesteket konstruálhattak. Ilyenek voltak a különbözô PAR fényvetôk és az általános célú derítôk.
A LED-ek fejlôdésének következô állomása
a nagy fényáramú felületszerelt LED-ek voltak, melyek fejlesztése ma is nagy erôkkel folyik.
Ezekhez a LED-ekhez már különbözô sugárzási szögû lencséket is kifejlesztettek, így
optikailag többet tudó, szélesebb körben
használható, továbbá jobb hatásfokú fényvetôk fejlesztésére nyílt mód (2. ábra).
Ezek a fényvetôk már sokkal jobb, igényesebb felhasználási lehetôséget jelentettek a
színpadi és effektvilágítási irányokban, de

1. ábra. Luminus CBM-380, 4 csipes (piros/zöld/kék/fehér)
nagy fényáramú LED modul

3. ábra Egy kéz színárnyéka 7 színárnyalatos LED fényvetôvel megvilágítva

ekkor még egy fontos mûszaki probléma
várt megoldásra, ez pedig a színárnyékok
jelenléte volt. A LED-es fejlesztések ebben
az idôszakban erôsen koncentráltak a színkeveréses fényvetôkre, mivel ezek az elérhetô színes (piros-zöld-kék) LED-ekkel könynyen megvalósíthatók voltak. Ugyanakkor
ez a színkeverés azt jelentette, hogy az alapszínek különbözô sugárforrásból (LED-bôl)
jöttek, ezért a szereplôk, díszletek árnyéka
megtöbbszörözôdött, és ráadásul a többszörös árnyékok különbözô színekben jelentek meg (3. ábra).
Ez természetesen nem minden felhasználási módban okozott problémát, de mindenképpen figyelmet kellett és kell ma is fordítani erre a jelenségre is, amikor LED-es fényvetô alkalmazását fontolgatjuk.

Fényvetô-fejlesztési irányok –
a jelen és a jövô

4. ábra RGB többcsipes fényvetô

A színárnyék problémáját a legújabb, úgynevezett multicsip LED-ek (azaz több LED-csip
egymás közvetlen közelébe történô egybeépítése) oldották meg. Mivel ezekben az eszközökben a különbözô színeket kibocsátó szilárdtest-félvezetôk (LED-ek) igen közel van- ➤
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➤ nak egymáshoz, ezért a fényüket egy optikán

keresztül lehet vezetni. Ezzel a LED-gyártók
elérték azt, hogy a színes LED-ek fénye már
az optikán összekeveredve jut át, így a megvilágított személyek vagy tárgyak a színeket
egy pontszerû fényforrásként „látják”. Ezzel
egyrészt a színkeverés minôsége lett még
jobb, továbbá a színárnyékok jelensége is
gyakorlatilag eltûnt (4. ára).
A színárnyékok eltüntetése után a gyártók
figyelme a LED-es fényvetôk nyílásszög-változtatása irányába fordult.
Ahogy fentebb említettem, ez a legelsô
fényvetôk esetében még teljesen fix volt,
azaz a gyártás során beültetett LED-ek határozták meg a fényvetô fényvetési szögét.
Már komoly elôrelépés volt a külön lencsék
használata a LED-ek elôtt, de ekkor is csak
úgy lehetett a fényvetôk fényvetési szögét
megváltoztatni, hogy a lencséket – egy fémlemezre rögzítve – kompletten kicseréltük.
Ehhez legtöbbször szerszám is kellett, így ez
a megoldás nem aratott igazi sikert színházi
körökben. A fejlesztések során a gyártók mára eljutottak oda, hogy a LED-ek lencséit tartalmazó lemezt motoros mozgatásúra építették, így a fényvetôk szöge – bizonyos határok
között – végre folyamatosan és távvezérléssel
változtathatóvá vált (5. ábra).
A motoros effektfényvetôkön kívül mára a
klasszikus PC/Fresnel-lencsés fényvetôk kiváltására is alkalmassá vált a LED-technika, és –
még ha prototípus szinten is – megjelentek
az ilyen irányú fejlesztések. Jó példa erre a

5. ábra RGB színkeverôs, többcsipes, motoros zoommal
rendelkezô LED effektfényvetô

6. ábrán látható Philips-Selecon tanulmányfényvetô, mely a cikk elején említett Luminus
gyártmányú LED modulokkal felvértezve kívánja kiváltani a jövôben a színpadvilágítás
gerincét alkotó PC és Fresnel-lencsés fényvetôket.

6. ábra LED alapú „PC-lencsés” fényvetô tanulmánymodellje (Philips-Selecon)

32

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

Természetesen ezek a fejlesztések ma még
egy komoly nehézséggel néznek szembe –
ez pedig a nagy fényáramú LED-ek komoly
hûtési igénye. Az ábrán is jól kivehetô, hogy
e tanulmánymodell fenékrészén bizony komoly hûtést sejtetô nyílás található. Abban
azonban biztosak lehetünk, hogy a fejlesztések eredményeképpen már a közeljövôben
elérhetôk lesznek a szinte minden igényt kielégítô, halk mûködésû, folyamatosan változtatható nyílásszögû, jó színvisszaadású,
PC jellegû fényminôségét produkáló LED-es
fényvetôk.
A fejlesztések azonban ma már megcélozták a profilfényvetôket is – azaz már egyes
gyártók megjelentek olyan fényvetôkkel is,
melyek a profilgépek fénytechnikai jellemzôivel rendelkeznek, azaz éles kontúrú kört vetítenek, és lehetôség van minták, gobók
használatára, vetítésére is. Az ilyen jellegû
fényvetôkhöz ma kizárólag fehér színû LEDeket használnak, és ha a fényvetô színét színezni szeretnék, akkor azt a „hagyományos”
módon, színszûrôvel végzik el. Ez természetesen csak átmeneti állapot lehet, hiszen ily
módon a LED-ek egyik igen elônyös tulajdonsága − hogy tudniillik összeadó színkeveréssel dolgozhatunk velük, és ez a színezéskor fényáram-növekedést okoz, nem pedig
csökkenést, mint a szûrôk esetében − elvész.
Úgy vélem, hogy a fejlesztôk már most keresik azokat a LED fényforrásokat, melyekkel a
profilfényvetôk összeadó színezése is megoldható.

7. ábra Kiemelkedô fényáramú LED-es mozgófejes profilfényvetô (Martin
Professional)

A 7. ábrán egy olyan mozgófejes effektfényvetôt láthatunk, mely rendkívüli fényerôvel rendelkezik (8000 lumen), és profiljellegû
optikai felépítése van. Ennél a fényvetônél is
színszûrôkkel oldják meg jelenleg a fehér
LED-ek színezését, mely nyilván a jelenleg elérhetô LED-ek optikai tervezésének határát
mutatja.
Egy másik fejlesztési irány az ún. retrofit
fényforráscserét jelenti – azaz egy meglévô
fényvetô hagyományos (halogén) fényforrását cserélik ki LED-re. Ezt az irányt próbálja ki
a 8. ábrán látható fényvetô gyártója. A képen
egy 1000 W-os profilfényvetô lámpaházába
épített LED egység látható. A gyártó törekedett arra, hogy a LED hûtésére olyan megoldást válasszon, melynek zajszintje – még több
fényvetô együttes használata esetén is – elfogadható szintû legyen. Ügyeltek arra is, hogy
mind melegfehér, mind hidegfehér LED modul elérhetô legyen a felhasználók számára.

Összegzés
Tavaly ôsszel a tatabányai SzínházTechnikai
Fórumon még nem láthattunk sok olyan elôremutató megoldást, eszközt, mely ma már
gyártásérett és kapható – az persze már egy
külön történet, hogy ezen új, energiatakaré-

8. ábra Klasszikus profilfényvetô LED-esített lámpaháza (Robert Juliat)

kos eszközök milyen áron szerezhetôk be. Ezzel együtt nyugodtan kijelenthetjük, hogy a
magas optikai és fénytechnikai igényekkel
fellépô színpadvilágítási szakemberek is egyre szélesebb körbôl választhatnak, ha intézményük pénztárcája megengedi ezen eszközök beszerzését. De – mint minden csúcs-

technológia esetében − itt is gyors áreróziót
láthatunk az új fejlesztések megjelenését követôen, így mindenki reménykedhet abban,
hogy a jövôben a kifinomultabb LED-es fényvetôk is egyre szélesebb kör számára válnak
elérhetôvé.
Böröcz Sándor
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DÍSZLETTERVEZÉS

Gratulálunk
2010. március 15-e alkalmából a Szépmûvészeti Múzeumban az oktatási és kulturális miniszter kitüntetéseket adott át. Jászai Mari-díjat
kapott Csík György díszlet- és jelmeztervezô-mûvész. Ebbôl az alkalomból beszélgetünk pályájáról, munkásságáról.

– Ezt a díjat nem egy kiemelkedô produkcióért, hanem az évek során magas mûvészi értéket képviselô alkotásokért adják. Kérem, mondja el pályára kerülését és az azóta eltelt idôszak jelentôsebb állomásait.
Már óvodás koromban is nagyon szerettem
rajzolni, állítólag ügyes voltam. Mivel vidéken születtem, színházat csak a televízióból
ismerhettem meg. Kamaszkoromban Kútvölgyi Erzsébet volt korosztályom kedvenc színésznôje. Ôt is a televízióban láttam elôször,
a Magyar Elektra címû elôadásban. Akkoriban a fiatal színészek sokat szerepeltek tv-játékokban, megragadott a személyisége, figyeltem a pályáját. Igyekeztem feljutni Budapestre, hogy megnézhessem a vígszínházi
elôadásokat, amelyekben Kútvölgyi Erzsébet
játszott. Így fedeztem fel, hogy a színpadon
vannak díszletek és ruhák, jelmezek. Lassan
kialakult bennem, hogy engem igazán ez érdekel. Kútvölgyi Erzsébet segítségével jutottam el Fehér Miklóshoz, aki szerintem, az
egyik legnagyobb magyar díszlettervezô
volt. Harmadikos gimnazista voltam, amikor
az otthon készült rajzaimat megmutattam
Neki. Láthatott bennem valami tehetséget,
mert tanítványául fogadott. Adott nekem
egy-egy feladatot, és azt havonta egyszer
Pesten bemutattam neki. Folyamatos konzultációk voltak ezek, szinte reneszánszi mester és tanítvány kapcsolat alakult ki közöttünk. Amikor érettségiztem, a szegedi Dóm

34

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

téren Katona József Bánk bánját játszották Fehér Miklós
díszletével, amit tulajdonképpen én találtam ki. Ô pedig
büszkén vállalta, hogy a tanítványának a koncepcióját valósította meg. Késôbbiek során több ilyen eset is elôfordult az ország minden területén.
Szerencsés voltam, mert
kb. húsz év kihagyása után, abban az évben
– amikor érettségiztem – indult a Színház- és
Filmmûvészeti Fôiskolán díszlet- és jelmeztervezô szak. Jelentkeztem, és a több mint 250
jelölt közül felvettek az összesen négy hely
egyikére. Mivel ez új szak volt a fôiskolán, az
akkori rendezôket nagyon érdekelte, a terveinkbôl félévente megrendezett kiállítás. Több
rendezô látta makettjeimet és jelmezterveimet, így harmadéves koromban elkezdhet-

tem színházaknak tervezni. Az elsô tervem,
ami színpadra került, a József Attila Színház
Pillantás a hídról címû elôadásához készült.
Az utolsó tanéveket a fôiskolán már munkával tölthettem, a pécsi, a szolnoki színháznak
terveztem díszleteket és jelmezeket, így indult a pályám.
– A kezdetektôl mindkét területen és
minden mûfajban tervez?
Igen. A diploma megszerzése után a filmgyárba kerültem állományba, mert Vayer Tamással – aki filmdíszlet- és látványtervezô
volt, de színházaknak is tervezett – már többször dolgoztam együtt. Nagyon élveztem,
hogy belekerülhettem a magyar filmgyártás
„aranykorának” utolsó éveibe. Dolgoztam
Makk Károly, Simó Sándor rendezôk mellett,
de igazából a színházat szerettem. A film nagyon nagy feladat egy díszlet- és jelmezter-

Peter Shaffer: Amadeus (Rendezô: Szikora János, Szolnoki Szígligeti Színház)

vezônek, hiszen a helyszínkereséstôl egészen
a egyeztetésig sok olyan feladat van, ami
nem kifejezetten tervezôi munka. Akkor döntöttem el, hogy nem maradok ott, amikor Simó Sándor egyik filmjéhez berendeztem egy
üresen talált hatszobás lakást, és végül az
egyik szobának a leggyengébb sarkában játszódó jelenet maradt benne a kész filmben,
ez is csak a színész mögött félhomályban látszódott. Úgy éreztem, hogy rengeteg munka megy veszendôbe, nagyon ki vagyok szolgáltatva az operatôr és a rendezô elképzeléseinek. A színházban egészen másképpen
van, amit a színpadra tervezek, azt mind láthatja a közönség. Adott a színpadtér, a színpadkeret, és én dönthetem el, hogy mi legyen a hangsúlyos a színpadképben.
Színházilag, földrajzilag és mûfajilag is nagyon sokszínû volt eddigi pályám. Aminek
külön örülök, hogy mostanában már tanítok
azon az egyetemen, ahová én még mint fôiskolára jártam. Nagyon szeretek fiatalokkal
dolgozni, segíteni nekik, hogy ne essenek
bele azokba a hibákba, amelyeket én elkövettem.
– A filmgyári évek után nem volt színházi társulatnál alkalmazásban?
A filmgyár után Szolnokra szerzôdtem, akkoriban ez volt az egyik vezetô magyar színház.
Vonzó hely lett számomra, Svajda György
volt az igazgató, Fodor Tamás, Szikora János
a vezetô rendezôk. Szikora Jánossal, kisebb
kihagyásokkal, azóta is dolgozom. Számára
rendkívül fontos a vizualitás, az elôadások
látványvilága. Kiélheti a képi ötleteit, a képi
igényeit a vele dolgozó tervezô. Különös,
szinte lehetetlen díszletek megalkotására volt
így módom. Nyolc évig voltam társulati tag
Szolnokon. Ezt követôen két évig a József Attila Színház társulatánál dolgoztam. Szerintem nem mindig szerencsés, ha a tervezô
társulati tag, mert többször összeboronálja
az igazgató olyan vendégrendezôkkel, akikkel nem biztos, hogy együtt tudnak mûködni. Az utóbbi idôkben kialakult az, hogy minden rendezônek van tervezôje, vagy saját
„stábja”, és aszerint kéri fel a díszlet- és jelmeztervezôket, hogy kinek a stílusa illik a bemutatásra kerülô színdarabról alkotott rendezôi elképzeléshez. Tehát okafogyottá vált,
hogy a tervezôk színháznál legyenek alkalmazásban. A tervezôi fantázia is szabadabb
lett, változatos helyszíneken, újabb rendezôkkel és színészekkel, más színházi mûszakkal, díszlet- és jelmeztervezôkkel lehet dolgozni.
Vannak állandó rendezôpartnereim, és velük különbözô színházaknál dolgozom. Szin-

Csehov: Cseresznyéskert díszletterv, alaprajz és vázlat

te nincs is olyan színházépület az országban,
ahová ne terveztem volna. Az Újvidéki Magyar Színházban, néhány éve, Seres Zoltán
rendezte a Fekete Péter címû színdarabot. Fôiskolás kora óta ismerjük egymást, ezért engem kért fel a színpadkép megtervezésére.
Újvidéken nagyon mostohák a színpadi körülmények, de a színháznak nagyon tehetséges és lelkes társulata van. Izgatott az a kihívás, hogy hogyan lehet kevés pénzbôl, rossz
körülmények között rendkívülit alkotni. A bemutató óta a színház igazgatója, László Sándor rendszeresen velem dolgozik. Jelenleg is
együtt csináljuk Csehov Cseresznyéskert címû
elôadását Temesvárott. Négy éve megkaptam a szerbiai országos színházi fesztiválon a
legjobb tervezô díját a Koldustetû címû szín-

darabért. A nagyon szerény körülmények ellenére sikerült olyan díszletet alkotnunk, ami
a világhírû szerb szcenikában nyerni tudott.
A színházi mûfajok közül talán az operát és a
balettet szeretem leginkább. Fôiskolás voltam, amikor Angliából hazatelepült Imre Zoltán megalapította a Szegedi Balettet. Hét
évig volt a társulat mûvészeti vezetôje, és
ezen idô alatt minden bemutatóhoz én tervezhettem a díszleteket és a jelmezeket.
– Mindig mind a két területet Ön készíti egy-egy elôadáshoz?
Jobban szeretem, ha lehet, a díszletet és a
jelmezt is tervezni, szerintem látszik a nézôtérrôl, hogy egy elgondolás és egy ízlésvilág ➤
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➤ jelenik meg a színpadon. Nem vagyunk túl

sokan, akik mind a két területet szeretik és
vállalják. A két feladat különbözô technikai
felkészülést igényel, éppen ezért szeretem.
Ha valahol elakadok, akkor kikapcsolódást jelent a másik oldal problémáit megoldani.
– A terveinek megvalósításához talál
megfelelô mûhelyeket és kivitelezôket?
Igen, azt mondhatom, hogy ezen a téren is
szerencsés vagyok, nagyszerû szakemberekkel dolgozhattam együtt. Mindig „mûszakpárti” voltam, és a mai napig örömmel látom, hogy mennyi tehetséges, szorgalmas
ember dolgozik a színházaknál és a gyártó
mûhelyekben. Az asztalosok, lakatosok, szabászok és cipészek, de a díszítôk és a világosítók is mind megszállott színházi emberek.
Másképpen ezt a munkát hosszú távon nem
is lehet végezni. Ilyen idôbeosztás és igen kevés fizetés mellett. Általuk jönnek létre azok a
dolgok, amelyeket kitalálok. Mivel az ország
– sôt a Kárpát-medence – egész területén
dolgozom, tudom, hogy hol vannak a megfelelô mûhelyek, és ki képes az igényeim szerint elkészíteni a jelmezeket, díszleteket. Alakultak olyan cégek, amelyek már jól tudják
helyettesíteni a Színházak Központi Mûtermét, ahol még én is dolgoztam fôiskolai gyakorlaton. Nagyon jó dolog volt akkoriban,
hogy minden végzôs hallgatónak kötelezô
volt a „kétkezi” munkát megtanulni. Látni
azt, hogy hogyan valósul meg, amit papírra
vetettünk, hozzátartozik ehhez a mesterséghez. Jó lett volna, ha a mûhelyek szakemberei között is kialakul a „mester-tanítvány” viszony, mert ennek hiányában sok öreg szaki
sírba vitte a tudását. Ezeket a fogásokat nem
lehet iskolában megtanulni, a színháziszakember-képzésnél a gyakorlat kiemelkedôen
fontos. Csak a mûhelyekben lehet elsajátítani azt a tudtást, ami a színházi díszlet- és jelmezkészítéshez szükséges. A díszlet- és jelmezkészítésnél dupla csavar van, hiszen egy
korabeli ruha, vagy egy korhû díszlet készítése, festése nem „korhûen” készül, hanem
más módszerekkel és anyagokból. A tervezô
feladata, hogy olyan terveket készítsen, ami
a mai kor anyagaiból és a mai szakemberek
tudásával elkészíthetô, de a kívánt hatást kelti a színpadon. Rendszeresen részt veszek a
terveim kivitelezésének folyamatában, nem
csak leadom a tervrajzokat. A próbáknál szeretek jelen lenni, és ha szükséges, változtatok. A díszítôk és a világosítók sokat tehetnek
a látvány minôségéért, és a színpadi mûszakiak mindent megtesznek a siker érdekében.
Szerencsére minden színháznál van egy
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Gádor B.–Tasnádi I.: Othello Gyulaházán – Nyíregyháza. Díszlet és jelmeztervezés

Gádor B.–Tasnádi I.: Othello Gyulaházán – Zalaegerszeg. Jelmeztervezés

Eszterházy Péter: Harminchárom változat Haydn-koponyára

„színházzal fertôzött” mag, olyan mûszakiak,
akikkel öröm együtt dolgozni. A mai színpadképnél a látvány kb. felét a világítás adja,
így a díszlettervezônek ehhez is kell értenie,
bár mostanában elég sok helyen van világítástervezô. Azt hiszem, hogy példának kiemelhetném a Zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színházat, ahol megalapításuk óta kialakult
egy olyan minôségi munkát végzô komplett
mûszaki gárda, amely már szinte legendás a
szakmában.
– A közelmúltban készült alkotásai
közül, kérem, említsen meg néhányat.
Ebben az évadban legjobban szerettem a
Bárka Színházban bemutatott Esterházy Péter-színdarabot: Harminchárom változat
Haydn-koponyára. Göttinger Pál fiatal rendezôvel a szerzô által megírt „kanavászból”
hoztuk létre a próbák folyamán az elôadást.
Így több mindenbe beleszólhattam, nagy
öröm volt számomra, hogy segíthettem egy
fiatal rendezônek a tapasztalataimmal. Érdekes, ami már többször is elôfordult velem,
hogy egy-egy színdarabot egy évadon belül
több helyszínre is megtervezhettem. Az
Othello Gyulaházán címû elôadást Nyíregyházán Hargitai Iván rendezte, a díszletet és a
jelmezeket én tervezhettem. Ugyanezt a
színdarabot Zalaegerszegen Telihay Péter
rendezte, és itt a jelmezeket készítettem.
Nagy kihívás az, hogy néhány hónapon belül egészen másképpen kell gondolkodni
ugyanarról a színdarabról. Jelenleg Gyôrben
a Kabaré musical díszletét tervezem, ez már

a negyedik alkalom, hogy ehhez az elôadáshoz díszleteket tervezek. Igazi kihívás mindig
más és más látványt kitalálni az elôadáshoz,
ehhez nem csak az idô múlása, vagy az új
rendezôi elképzelés segít, most inspirálóan
hat rám a gyôri színház hatalmas színpada.
Óhatatlanul vannak átfedések, például van
az elôadásokban egy vasúti kocsi, amit nem
nagyon lehet megújítani, de a térszervezés
és az elôadások látványvilága mindig más.
A gyôri produkcióval egy idôben készítem a
temesvári Cseresznyéskert díszletterveit és a
jelmezeket.
– Említette hogy tanít az egyetemen,
errôl a munkájáról is mondana néhány szót?

tam már felterjesztve, ez a díj a fiatal mûvészeknek járna, de nagyon örültem, amikor
értesítettek, hogy az idén engem is díjaznak.
Nagyon jólesett, hogy sokan gratuláltak, és
mennyien szeretnek, velem örülnek. Nem a
díjakkal mérem a pályám, de az elismerés
mindig jólesik. Egerben kb. tíz éve kaptam az
Évad Mûvésze-díjat, amire azért vagyok
büszke, mert a mûszakiaknak és a mûhelyek
dolgozóinak köszönhetem. Nem mondták
meg nekik, hogy csak a színház társulati tagjára lehet szavazni, így nekem ítélték a díjat,
miközben nem is voltam a színház tagja.
– Köszönöm a beszélgetést
Kárpáti Imre

Díszlet- és jelmeztervezést tanítok. Csanádi
Judit tanszékvezetô azért kért fel, mert tudta,
hogy mind a két területen dolgozom. Így az
évfolyamon nincs külön díszlet- és jelmezmester. Fontosnak érzem, hogy a két terület
közötti viszonylatokat és az egységes képi látásmódot átadjam a tanítványaimnak. Gondolatilag és stilárisan egységes színpadképeket alkothatnak a hallgatók. Szeretném elvinni ôket mûhelyekbe, bár ez ma már elég nehéz feladat, de fontos lenne a manuális gyakorlat megszerzése is.
– Mindezekért a munkákért kapta
meg idén a Jászai Mari-díjat, amihez
ezúton is gratulálok.
Köszönöm. Ezt most kicsit büszkén mondom, de legalább nyolc-tíz alkalommal vol-

Updike: Eastwicki boszorkányok (Rendezô: Tasnádi Csaba, 2005. Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház)
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KIÁLLÍTÁSOKRÓL

Götz Béla jubileumi kiállítása
A Götz Béla díszlettervezô szcenikus 70. születésnapja alkalmából rendezett kiállítás március 19-én nyílt meg a Katona József Színház
nézôtéri galériájában. – Már harminc éve ismerem Götz Bélát, akire egész életében jellemzô volt, hogy mindig volt mondanivalója a világról. Akkor is, amikor statisztált a színházban, és akkor is, amikor megálmodta ezeket a
díszleteket, melyek közül többen magam is
játszhattam – mondta a kiállítás megnyitóján
Cseke Péter, a teátrum igazgatója
A tárlaton a tervezôi életmû legjelentôsebb alkotásaiból láthatunk 88 db fotót a falakon. Olyan nagyszerû – színháztörténeti jelentôségû – elôadásokhoz tervezett díszleteket Götz Béla, mint az Advent a Hargitán, István, a király, Macskák, Chicago, Mahagonny,
Evita, Sztárcsinálók, Kétfejû fenevad, Fehér Anna, Csíksomlyói passió, Az a szép fényes nap,
Egy pohár víz, Páratlan páros, hogy csak a
legjelentôsebbeket említsük a gazdag
életmûbôl.
A fotókat az elôadásokról írt kritikák díszletre vonatkozó idézetei és az alkotó személyes emlékei, megjegyzései egészítik ki. Sajnos így is tapasztalható, hogy a díszlet- és jelmeztervezôi munka nincs eléggé dokumentálva a színházaknál. Ha a tervezôknek nincs
saját fényképük az alkotásaikról, akkor csak
az elôadásról készült fotók állnak rendelkezésre, amelyek színpadi jeleneteket ábrázolnak és színészeket mutatnak be. Lehet, hogy
egy önálló díszletfotó nem idézi fel az élô
elôadást, de egy tervezôi életmû dokumentálására és bemutatására alkalmasabb lenne.
A közönség így nem a díszletképet csodálja,
hanem a fotón szereplô színészeket. Díszlettervekkel, makettekkel lehetett volna látványosabbá tenni a tárlatot, de ilyen térbeli tárgyakat ebben a helyiségben nem lehetett elhelyezni.
Götz Béla nagyívû, változatos, bô termésû
életmûve mégis többet érdemelt volna. Hálás köszönet és tisztelet a kecskeméti színháznak a kiállítás létrehozásáért.
Helyénvaló lett volna azonban, ha a Madách Színház, vagy valamelyik másik budapesti színház, esetleg kiállítóterem lehetôséget teremt, és kiállítással köszönti Götz Bélát
70. születésnapja alkalmából.
Kárpáti Imre

Fotók: szji

a kecskeméti Katona József Színházban

Fotó kiállítás a Kecskeméti Katona József Színházban

➤
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… és a Madách Színházban
gyorsan valóra váljon. 2010. május 7-én,
Götz Béla 70. születésnapján nyitották meg a
Madách Színház Tolnay Szalonjában a kecskeméti kiállítás anyagát. Az ünnepelt tudta
nélkül felhozták a fotótablókat Kecskemétrôl.
A meglepetésnek szánt megnyitón Szirtes
Tamás ügyvezetô igazgató méltatta Götz Béla munkásságát, amelybôl fôleg a Madách
Színház felújításakor az épületen hagyott keze nyomát emelte ki. Neki és erôfeszítéseinek
köszönhetô, hogy a színház ilyen szép és jól
mûködtethetô.
Nagy Viktor igazgató, rendezô – akinek
szintén ugyanezen a napon volt a születésnapja – emlékezett együtt megszenvedett
közös munkáikra és barátságukra, végül Kerényi Imre rendezô − akinek Götz Béla régi
nagy sikerekben volt alkotótársa − köszöntötte az ünnepeltet. Az ünneplésre sokan eljöttek: barátok, színészek, díszlet- és jelmeztervezôk, szcenikusok, díszletgyártók. A Madách Színház rendezôi és munkatársai nagy
számban gyûltek össze, hogy köszöntsék az
ünnepeltet.
- szji -

Fotó: szji

➤ Ritka, hogy egy szerzônk kívánsága ilyen

A Madách Színház Tolnay Szalonjában rendezett kiállítás megnyitóján Szirtes Tamás igazgató köszönti az ünnepeltet

HAZAI HÍREK

Színház a moziban
Most nem arról szeretnék írni, hogy jó néhány budapesti mozi – filmszínház – épülete
színházként él tovább, bár az is érdekes téma, hogy hogyan alakult át technikailag színielôadásra alkalmassá a Haladás mozi Karinthy Színházzá, a Tinódi mozi Tivoli Színházzá, a Világ mozi Holdvilág Kamara Színházzá, a Szikra (Metro) mozi Ruttkai Éva
Színházzá.
A témám a mozikban vetített színházi elôadások illetve opera-elôadások. Így a cikk címe is így lenne pontosabb: Opera a moziban.
A sort a Mûvészetek Palotája nyitotta meg
2008-ban. Mûholdas közvetítés keretében a
130 fôs elôadóteremben egyenes adásban
lehetett látni a New York-i Metropolitan
opera-bemutatóit. A kezdeményezés olyan
sikeres, hogy a 2009/10-es évadban már a
443 fôs Fesztivál Színházban folytatták a sorozatot. 2009-ben csatlakozott ehhez a kez-
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deményezéshez a Cinema City mozihálózat
és a Palace Cinemas mozihálózat is. A Cinema City Budapesten az Aréna Plázában, egy
230 fôs teremben, havi négy elôadásban és
három vidéki városban (Miskolc, Pécs, Gyôr)
CineMaestro címmel indított sorozatában a
Londoni Royal Opera House elôadásait vetítik. A Palace Cinemas mozihálózat, a MOM
Park moziban egy 324 fôs teremben havi
három elôadásban Palace Klasszikusok címmel, a Salzburgi Fesztivál, Balsoj Balett (Párizsi vendégszereplése), a Mariinsky Színház
Szentpétervár, Gran Tearte dei Iicfu Barcelona, La Scala Milano, Tearto Cario Felice Genova operaházak elôadásaiból ad válogatást.
Az elôadások a mozivászonnak megfelelôen
hatalmas képméretben, HD minôségben láthatók és sztereóban hallhatók. Különleges élményt nyújtanak az operabarát közönségnek.

Azért tartom érdekesnek mindezt leírni
egy színháztechnikával foglalkozó lapban,
mert úgy gondolom, hogy a színházi szakemberek számára is érdekes lehet megnézni
ezeket az elôadásokat. A filmek elhozzák Magyarországra a világ vezetô operaházainak
elôadásait. Közelrôl tekinthetünk bele a rendezôk elképzeléseibe a díszlet- és jelmeztervezôk munkáiba, a színpadtechnika mûködésébe. Megfigyelhetjük, hogy a világ élvonala
hol tart, és milyen irányba halad az operajátszás. A modern operarendezésrôl, díszlet- és
jelmeztervezésrôl kaphatunk így képet. Egyegy évad alatt 10-15 olyan elôadást is láthatunk, amelyért több ezer km-t kellene utazni,
nem is beszélve a költségekrôl.
Ki lehetne, kellene használni ezeket a lehetôségeket a színházzal foglalkozó mûvészeknek és mûszakiaknak egyaránt.
Kárpáti Imre

KIÁLLÍTÁSOK

A hétköznapokon túl
Színházépítészet Közép-Európában

Vígszínház nézôtere az 1945. január 6-i bombatalálat után

A Bajor Gizi Színészmúzeumban 2010. március 25. és május 2. Között – az Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet szervezésében és TACE – Theatre Architecture in
Central Europe (Színházépítészet Közép-Európában) címû hároméves európai uniós kulturális együttmûködés keretein belül − érdekes nemzetközi vándorkiállítás volt látható.
A gyönyörû színes diaképeken a kiállítás
Közép-Európa színházépítészetének sajátos
fejlôdési tendenciáit mutatta be. A közép-európai régió színházai történetei idôrendben
és területi megosztásban közel 70 színházépülettel illusztrálva adtak átfogó képet.
A magyarországi anyag egyedülálló és kiemelt része volt Erkel Ferenc és a zenés színházak bemutatása a tárlaton.

Kastély Színház. Český Krumlov (1761–62). Alsószínpad

A színházépületek és egyéb színházi terek
formáinak idôbeli alakulása igencsak érdekes
témája Közép-Európa építészetének, fôként a
régió multikulturális összetételének köszönhetôen. „A színházat gyakran a nemzeti kultúra és nyelv egyik fontos tartópilléreként hatá-

rozzák meg. Úgy tûnik, hogy sokszor az építészet sem mentesül a nemzeti vagy nacionalista
jellemzôktôl. Jó ez vagy sem? A kiállítás fontos
tétje, hogy választ találjunk erre a kérdésre” –
mondta Igor Kovačevič, a kiállítás fôkurátora.
Hogyan tükrözôdik a lengyelek, magyarok,
szlovénok, szlovákok, osztrákok nemzeti öntudata az utóbbi két évszázad legfontosabb
színházépületeiben? Vajon a prágai Nemzeti
Színház „csak” egyfajta kirakata a cseh kultúrának, vagy egyben a cseh építészet egyedi jellegének megtestesítôje is? Ezekre és más
hasonló kérdésekre keresi a választ a tárlat.
A kiállítás szervezôi két tengely mentén szervezték az anyagot: a jelenleg fennálló államrendszer, valamint a lineáris kronológia vo➤
nalán gondolkodtak.
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A kiállításon minden országot körülbelül
egy tucat színházépület illetve színházi tér
képviselt. Csehországból például a prágai
Nemzeti Színház, az Alfred ve dvoře és az Európában egyedi Vlasta Chramostová lakásszínház. A Theater an der Wien és a Burgtheater mellett a grazi modern MUMUTH zenei
központ is látható volt, melyet tavaly nyitottak meg. Lengyelországot többek között a
2008-ban megnyílt Opera Krakowska, a varsói Teatr Wielki – Lengyel Nemzeti Opera.
Szlovákia színházépítészetébôl a látogatók
nemcsak a pozsonyi Nemzeti Színház régi és
új épületét tudták összehasonlítani, hanem
megismerhették például, a hlohoveci Nemesi Színházat. A magyar színházépítészet példái között szerepelt az új Nemzeti Színház,
Vígszínház és a kolozsvári Állami Magyar
Színház, felhíva a figyelmet a közép-európai
kultúrák keveredésére. Piran kis kikötôvárosában található Tartinijev Színház és a trieszti
Szlovén Nemzeti Színház idézi meg KözépEurópa mediterrán hatásait.
A hétköznapokon túl címû kiállítás elôször
Budapesten volt látható, innen a prágai Or-

Fotó: szji

➤

A kiállítás a Bajor Gizi Színészmúzeumban

szágos Mûszaki Könyvtárba utazik, ahol május 12. és június 6. között tekinthetik meg az
érdeklôdôk. Ezután Varsó következik júliusban, Pozsony szeptemberben, majd végül

Ljubljana. A kiállításon szereplô színházakról
a www.theatre-architecture.eu honlapon lehet további információkat találni.
-szji-

TECHNIKAI ÚJDONSÁGOK

A DiGiCo bemutatta a
Új line-array hangsugárzó
legújabb digitális pultját! a Meyer Sound palettán
A digitális pultok rohamos technológiai fejlôdése nyomán az
egyik legegzotikusabb angol
gyártó is bemutatta a kis formátumú pultok piacára szánt SD9
Red Snapper elnevezésû modelljét. Az új termék 40 mono vagy
sztereo csatornát képes proceszszálni az új, kisméretû stage boxról és a készüléken
elhelyezett bemenetein. A korábban jól
bevált MADI kommunikációs protokoll
mellé egy CAT5 kábelt használó digitális jelátviteli rendszert használ az új
pult. A 16 lehetséges
kimenet széles körû
alkalmazhatóságot
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tesz lehetôvé. A beépített effekteket az SD7-bôl vették kölcsön a
konverterekhez és belsô proceszszálási algoritmusokhoz hasonlóan. A pult hangminôsége a DiGiCo-tól megszokott kiemelkedô
színvonalat hozza.
Bôvebb információ:
www.chromatica.hu

A MILO család legkisebb tagja a
frankfurti kiállításon mutatta
meg küllemét azért, hogy az év

osztályú erôsítôket tartalmaz,
950 watt teljesítményben 1900
W csúcsban!). Ez mind hozzájá-

második felében történô megjelenését már mindenki olvadozva
várja. A felépítésérôl annyit kell
tudni, hogy két 6,5” hangszórót
és egy a M’elodie-ból ismert 3”
magashang-sugárzót tartalmaz.
Az REM technológiának köszönhetôen 100 fokos vízszintes nyitásszöggel rendelkezik a láda.
A kisméretû doboz komoly D

rul ahhoz, hogy kijöjjön belôle a
128 dB hangnyomás csúcsban, a
70 Hz–18 kHz tartományban.
A 21,3 kg súly nem fog gondot
okozni annak, aki pakolni fogja a
céges rendezvényén vagy színházi darabja elôkészületeiben.
Bôvebb információ:
www.chromatica.hu

TECHNIKAI ÚJDONSÁGOK

ALEDIN – 630SX: az elsô igazi színházi
LED-es profilfényvetô!
A francia Robert Juliat cég bemutatta a világ elsô LED fényforrással mûködô színházi profilfényvetôjét. A meglévô 600SX sorozatú fényvetôházba építik be a
nagy fényerejû fehér LED fényforrást, melyet két színhômérsékletû kivitelben szállítanak: 3200K
(3000 lumen) és 5800K (4500
lumen).

A kiváló, pengeéles vetítést a
jól bevált kondenzoroptikák és
vetítôlencsék biztosítják, azaz a
fényvetô hagyományos optikai
felépítésû, és a megszokott
zoom optikás tartományokban
rendelhetô (28/54, 16/35 és
11/26). Lehetôség van arra is,
hogy a meglévô 600SX-es fényvetôinket egy „upgrade” készlet

segítségével percek alatt LED-esre építsük át!
A fényvetô beépített, szabályozható LED tápegységgel rendelkezik, így külön dimmeráramkört
nem igényel, csak a normál hálózati feszültséget és a DMX vezérlôjelet. A fényvetô fogyasztása mindössze 85 W, így egy direktáramkörre akár 30 db profilfényvetôt is

csatlakoztathatunk. Mivel a LED-ek
nem sugároznak hôt, az ALEDIN
profilfényvetôkkel saját készítésû
mûanyag gobókat is vetíthetünk.
Az elsô „fecske” tehát megjelent – és a LISYS Zrt.-nél már rendelhetô is!
További információk:
www.lisys.hu
www.robertjuliat.fr

CANTO 2000MSR fejgép – egy sokszor
keresett köztes teljesítmény
Az olasz LDR cég nemrég bemutatta az új fejlesztésû Philips Fast-Fit
fényforrásra épülô 2000 W-os
CANTO 2000MSR típusú fémhalogén fejgépét. Manapság a legtöbb
fejgépet 1200 W és 2500 W-os
fémhalogén
teljesítménytartományban gyártják, és sokszor szük-

ség lehet egy köztes teljesítményre
is – most itt van, és elérhetô.
A megszokott megbízható LDR
minôségben gyártott kondenzorlencsés fényvetô 8–22 fokos
zoom optikával, beépített írisszel,
mechanikus dimmerrel és 5 színes kézi színváltóval kerül szállí-

tásra. Az izzó mûködtetésérôl egy
elektronikus – vibrálásmentes –
elôtét/gyújtó egység gondoskodik. A fényvetôt a gép két oldalán
végigfutó kezelôkarral mind jobbkezes, mind balkezes világosítók
kezelhetik. A jó optikai tervezésnek köszönhetôen a fényvetô kes-

keny optikai szögállásnál 40 m távolságban is
még több mint 1600 lux megvilágítást biztosít.
További információk:
www.lisys.hu
www.ldr.it

MAC 350 Entour: az elsô MARTIN
LED-es profil effektfényvetô

A Martin Professional a frankfurti
kiállításon bemutatta a LED fényforrással mûködô, jelenleg elér-

hetô legfényerôsebb mozgófejes
profilfényvetôjét. A rendkívül
energiahatékony fényvetô 50 Wos fehér LED-ekkel mûködik (öszszesen 7 db), és mintegy 8000
Lumen fényáramot bocsát ki, így
fényereje meghaladja egy 300
W-os fémhalogén fényforrással
szerelt fényvetô fényét! A LED

fényforrás élettartamára 25 000
órát garantál a gyár.
Forgatható, pozicionálható
gobók, dichroikus színszûrôk, 25
fokos optika, rendkívül halk
mûködés, tökéletes dimmer és
fókusz, motoros írisz…hogy csak
a legfontosabb jellemzôket említsük.

Forradalmi technika egy rendkívül kis fényvetôházban – 2010
júniusától már indul a sorozatgyártása, és a LISYS ZRT.-nél
minta már azonnal elérhetô lesz.
További információk:
www.lisys.hu
www.martin.com

MAC III Performance – folyamatosan forgó késrendszerrel
A Martin Professional elsôként
mutatott be olyan késelhetô mozgófejes effektfényvetôt, melynek
kései nem csak teljesen átlapolhatók, de folyamatosan forgathatók
is! Sôt, a gépben még a Martin által kifejlesztett különleges animációs tárcsás vetítôrendszer is megtalálható, melyet az ötszörös átfogású (11–55 fok) zoomoptika
közvetít – ez így egy gépben csak
a Martinnál található meg!

Az 1500 W-os fémhalogén fényforrással rendelkezô effektgép tö-

kéletes párja a már-már iparági
szabványnak tekintett MAC III Profile fényvetônek. A rendkívül halk
mûködésû fényvetô természetesen rendelkezik a ma már „kötelezônek” tekintett összes egyéb jellemzôvel is: CMY színkeverés,
0–100% dimmer, fókusz, folyamatos színhômérséklet-állítás, indexelhetô gobótárcsa, írisz stb.
És végezetül még egy jó hír: az
animációs tárcsát és késrendszert

magában foglaló modul külön is
megvehetô, és egy mozdulattal
a MAC III Profil gépbe beilleszthetô, így az bármikor használható a „Performance” tudással is,
vagy visszaalakítható alap „Profile” tudású gépre.
Tesztelje a gépet a LISYS-ben
vagy próbálja ki saját rendszerében!
További információk:
www.lisys.hu
www.martin.com
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QSC KW sorozat – a nagy testvér
2010 nyarán érkezik az amerikai
székhelyû QSC igen népszerû K
sorozatának mûszaki alapjaira
épülô KW család. Balti nyír rétegelt lemezkáva és nagyobb
mélyhangszórók jellemzik az újdonságot, a K sorozat öröksége
pedig a D osztályú végerôsítô, a
DSP és az 1,75”-os magassugárzó. A tervezés fô sarokpontjai is
változatlanok, az eredmény pedig egy kiemelkedô hangzású,
kategóriájában kis súlyú, jól
használható rendszer.
A KW sorozat fôbb jellemzôi:
– kategóriájában könnyû, hordozható aktív hangsugárzók legendás QSC megbízhatósággal
– 1000 W-os D-osztályú QSC
végerôsítô (2 x 500 W)

– nagy teljesítményû DSP
– GuardRail védelem
– professzionális, modern formaterv
– mostoha körülményeket elviselô balti nyír rétegelt lemezkáva
perforált acél védôráccsal
– ergonomikus, csúszásmentes
hordozófülek
– dönthetô hangsugárzóállvány-csatlakozás (széles sávú
modelleken)
– M10-es függesztôpontok
(széles sávú modelleken)
– KW122 színpadi monitorként is használható
Mind a négy modellben a K
sorozat 1000 W-os D osztályú
erôsítôje dolgozik, mely csatornánként 500 W-ot biztosít. Foly-

tatva a K sorozat hagyományait,
az 1,75”-os magas hangszórók
azonosak a három széles sávú
modellben, a mély hangszórók
pedig ugyanazt a kiváló minôséget képviselik mindegyik modellben, így biztosítva a mérettôl
független páratlan teljesítményt.

Jelfeldolgozás
Az átfogóan alkalmazott DSP
technológiák hatására a hanghûség és a hangteljesítmény
meghazudtolja a hangsugárzók
méretét. Pusztán felsorolva a DSP
funkciókat az alábbi listát kapjuk:
DMT™ (Directivity Matched
Transition), Intrinsic Correction™, Excursion Limiter, DEEP™
(Digital Extension and Excursion
Processing), GuardRail™. A részletes ismertetés természetesen a
QSC és az Interton honlapján is
megtalálható.

Kezelés, kialakítás
Az alkalmazott alapanyagok kiváló minôsége, valamint a változatos felszerelési és függesztési
megoldások teszik lehetôvé
használatukat az élô és telepített
alkalmazások széles körében.
A széles sávú hangsugárzó há-

tulján kialakított csatlakozófelület XLR, jack és bemenetekkel
rendelkezik. Az XLR és jack mikrofon- és vonalszintû, míg az
RCA vonalszintû jelek fogadására
alkalmas. Lehetôség van 3 hangforrás jelének keverésére és továbbítására akár egy másik
hangsugárzóhoz. Emellett közvetlen kimenetek is rendelkezésre állnak a bemenetek mellett,
mely opció tovább növeli a rendszer rugalmasságát.
A K sorozat kirobbanóan jó fogadtatásban részesült a hangosítással foglalkozók körében és bemutatása óta rajongótábora hazánkban is egyre nô. A remények
szerint a KW család hasonló sikerre számíthat a jövôben, tovább öregbítve a QSC hangsugárzók hírnevét.
További információk:
www.interton.hu/retail

Hangtechnikai és színpadvilágítási újdonságok
a Zaj Rendszerháznál
Outline újdonságok
DPA széria (Digitally
Processed Amplifier)
A nagy hatásfokú, D osztályú 2és 4-csatornás végfokok univerzális felhasználhatóságukkal fognak hódítani, hiszen beépített
hangfalmenedzsmentjük a legmodernebb technikákat vonultatja fel. A jelfeldolgozás 96 kHzen megy végbe, az egyes végfokok beállításai USB-n keresztül
változtathatók az intuitív szoftver
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segítségével, de alaptartozék a
BVNet kapcsolat is, így több végfok egyszerre, hálózatban is menedzselhetô. A végerôsítôk gyárilag fel vannak töltve az Outline
passzív sugárzóihoz fejlesztett
programokkal, de természetesen
saját beállításokat is el lehet

menteni bennük. A végfok és a
terhelések összes üzemállapota
valós idôben monitorozható. A
DPA 1002 és DPA 1004 remek
ár/érték aránnyal, rendkívül csekély súllyal (mindössze 9, illetve
10 kg), kompakt méretben nagy
tudással és földrészfüggetlen
üzemeltetéssel (115 V v. 230 V,
automatikus átkapcsolással) rendelkezik. Mindkét modell csatornánként 1250 W/800 W/450 W-ot
ad le 2/4/8 Ohmra, és természetesen a csatornák hidalhatók is.

Mini-COM.P.A.S.S. i-MODE
és POE (Power Over Ethernet) technológiákkal
A mini-COM.P.A.S.S. az egyetlen
saját erôsítôvel rendelkezô kompakt VLA a nemzetközi piacon,
ami aszimmetrikusan változtatható nyitási szöggel rendelkezik,
így problémás akusztikai környezetben csak oda sugározható vele hang, ahol valóban szükség
van rá. Mostantól az exkluzív iMODE platformmal áll a felhasználók rendelkezésére. Az i-MO-
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DE-ról néhány szóban: köszönhetôen az erôteljes beépített
DSP-nek és az egyedi Linux webszervernek, a mini-COM.P.A.S.S.
web alkalmazáson keresztül vezérelhetô és felügyelhetô bármilyen internetböngészôvel, bármilyen operációs rendszerrôl és
eszközrôl (netbookról, iPhoneról stb), így univerzális beállítási
és diagnosztikai lehetôséget ad a
felhasználók kezébe. A rendszer
önbeállító, minimális felhasználói beavatkozást igényel. Minden
egyes hangsugárzó visszacsatolással rendelkezik a rendszerfelügyelet felé, mely valós idôben
monitorozza azokat, és a DSP
paramétereit az aktuális igénybevétel függvényében állítja be.
Az i-MODE hibajelentést képes
küldeni a hangfal bármely elemérôl, de akár a vezérlôkábel
szakadásáról is (pontos helymegjelöléssel). Az erôteljes i-MODE
audió architektúra − mely közvetlen képes analóg és digitális
AES/EBU jelfolyamot fogadni −
szükségtelenné teszi külsô kiegészítô eszközök (központi DSP-k,
mátrixok) alkalmazását. A jelfeldolgozás 192 kHz-en 24 bites
felbontással megy végbe. A beállítást könnyítheti meg a hátsó
panelen elhelyezett LCD kijelzô
és billentyûzetcsoport.

Ezen jövôtûrô technológiák alkalmazása mellett a miniCOM.P.A.S.S. képes Audio-OverEthernet és Power-Over-Ethernet
szolgáltatásra, mely szintén unikum a piacon. Utóbbinak köszönhetôen a hangfal képes tápfeszültséget szolgáltatni megannyi külsô kiegészítô, pl. kijelzôk, szintszabályzók részére a
hétköznapinak mondható Ethernetkábelen keresztül. A hangfal 2
portos Ethernet switch-csel is
rendelkezik a könnyebb fûzhetôség érdekében.

Teclumen LED-es színpadi
fényvetôk
Az olasz gyártó is komoly fejlesztéseket hajt végre a LED-es területen. Ôk is elsôsorban a színpadvilágításra koncentrálnak, de a
lámpatestek legtöbb típusa kapható IP65 védettséggel is, így
kültéri alkalmazásra is kiválóak.
Spot jellegû eszközök közül pl. a
PAR Color 12FC típus 12 darab
3W-os P5II RGB LED-et tartalmaz.
Ezeknél a típusoknál is természetesen már megoldott az optikán
belüli színkeverés. Alap nyitásszöge 25°. Vezérlésére 3-4-6 vagy 7
DMX csatornát használ és bár
színpadon nem gyakori igény, de

Színpadvilágítási
termékek
SGM Palco 5 Full Color
Az évek óta népszerû LED-es –
színpadi és architekturális célok-

ra használható – fényvetôcsalád
tavaly megújult, így most már a
Palcók is optikán belüli RGB színkeveréssel állítanak elô az eddigiektôl szebb, homogénebb megvilágítást. A gyártó jelenleg Rebel
LED-ekkel szereli ezeket az eszközöket, színenként 35 darabbal. A
vezérlôpultról 8 DMX csatornát
foglal és az alapfelszereltség része a beépített Wireless DMX vevô egy nagy nyereségû antennával, a lámpatestek védettsége
pedig IP 55.

SGM Idea Moving
LED 100 és 300
A korábbi modellek frissítése mellett természetesen új eszközöket
is fejleszt az SGM, természetesen
ezek között is a LED-esek a legjobban keresettek. A Moving LED
család – nevébôl következik – egy

új LED-es mozgófejes széria, mely
tényleg új fejlesztés, de látszik,
hogy sok figyelmet szenteltek a
tervezésnek. Mind a design,
mind pedig a tudás oldaláról igaz
ez. Kompakt méret és kis tömeg
jellemzik legfôként (a 100-as tömege csupán 6 kg). A kisebb típus 60 db, a nagyobb pedig 108
db 3W-os LED-et használ fényforrásként. Feje igen keskeny kialakítást kapott, és bár tartalmaz
hûtôventilátort, ez igen csendes
üzemû az alacsony fordulatszámnak köszönhetôen. A korábbi típusoktól eltérôen ez nem csupán
RGB keveréssel adja a színeket,
hiszen a három alapszín mellett
fehér LED-ek is találhatóak a panelen. Az optika nyitásszöge 28°
(100) és 39,5°-os (300). Vezérlésre 13 DMX csatornát használ maximum, és már ezek a készülékek
is beépítve tartalmazzák a Wireless Solution rádiós DMX vevôjét.
Az LCD menüjének kezelése feszültségmentes állapotban is lehetséges a beépített akkumulátornak köszönhetôen.
További információk:
www.sgm.it

önálló beépített programokat is
tud futtatni. Ugyanezekkel a LEDekkel szerelve készítenek „falmosó” derítô jellegû lámpatesteket,
amelyekkel színpadi háttereket
tudunk egyenletesen megvilágí-

tani. A Linea Color és Linea LED
család tápkábelezése is lehetôvé
teszi több egység egymás után
fûzését. A készülékek tervezése és
a teljes gyártási folyamat Olaszországban történik, ennek ellenére
áruk sok más európai gyártó ára
alatt marad.
Részletes információk:
www.teclumen.it
Várjuk szíves érdeklôdésüket
az említett és további termékeinkkel kapcsolatban!
Zaj Rendszerház Kft.

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

45

Régi újdonságok a Pelyhe Kft.-nél
janak hozzánk. Bár elsôsorban kereskedelembôl élünk, de ettôl függetlenül nem célunk a „mindenáron vigyél valamit” kapcsolat kialakítása. A cég kereskedelmi jellegébôl adódóan sokkal nagyobb esélyünk van a szakmában megjelenô újdonságokat megismerni, amire
a mindennapi színházi munkában, az elsô vonalban dolgozó mûszaki stáboknak csak korlátozottan van lehetôségük. A nálunk felhalmozódott ismeretekkel szívesen segítünk minden hozzánk forduló intézménynek, embernek. Tudjuk, hogy az ajánlott és értékesített eszközök önmagukban nem képesek megoldani a tôlük elvárt feladatokat,
ezért a kézzel fogható tárgyak mellé széles körû háttértámogatást is
adunk, ami a megvásárolt termék árában benne foglaltatik. Ügyfeleinket nem felhasználóknak, hanem partnereknek tekintve bôvítjük ismereteiket, fejlesztjük problémamegoldó képességüket.
Az elmúlt két hónap viszonylag csendesen telt el a Pelyhe Kft.-nél.
A kínálati palettán jelentôs változás nem történt. Továbbra is fôleg
magas színvonalú termékek értékesítése tölti ki napjaink számottevô
részét, vevôink legnagyobb megelégedésére. Mivel jelentôs újdonsággal nem szolgálhatunk, ezért az olvasó figyelmét most egy, a kezdetektôl is forgalmazott termékcsoportra hívnám fel.
Többéves munkánk eredményeként az általunk forgalmazott
OSRAM és GE izzók árát sikerült a magyar átlag alá tornáznunk. Áraink messze a többi forgalmazó alatt, míg kínálati palettánk azok felett található. Raktárunkban a színházi és stúdióizzók leggyakrabban
használt típusaitól, a pillanatnyilag legnépszerûbb PAR fényforrásokon át a mozik xenon fényforrásaiig tarunk készleteket, mert tudjuk,
hogy akár egy kiégett izzó is tud problémákat okozni a produkciók
megvalósításában. Sajnos az izzókat nem mi gyártjuk, ezért elôfordulnak pillanatnyi ellátási szünetek, de ezt
az ajánlati árainkkal nagymértékben igyekszünk pótolni. Külföldi kapcsolataink révén
olyan típusokat is felhajtunk és raktározunk, amelyek az unió elôírásai miatt
eltûntek a szokásos beszállítói palettáról. Itt
elsôsorban, a sok színházban használt Svoboda lámpák izzójára és hasonló fényforrásokra utalok.
Raktári polcainkon a halogén fényforrásokon kívül a fémhalogén izzók jelentôs
hányada is megtalálható, melyek néhány
évvel ezelôtti áruk töredékéért elérhetôk
és elvihetôk a Pelyhe Kft. III. kerületi Huszti út 34. szám alatti telephelyérôl. Széles
kínálati palettánkon, komoly raktárkészletünkön, az ország legalacsonyabb árain felül az izzók jelentôs részére garanciát is
biztosítunk, mely a fényforrás gyártási hibáiból adódó meghibásodás esetén érvényesíthetô.
Tehát ha izzóra van szüksége, ne gondoljon másra, egy megoldás létezik: irány a PELYHE ÉS TÁRSA!
Cégünk több mint húszéves fennállása óta mindig is kiemelkedôen fontosnak tartotta a napi színházi munka során felmerülô problémák megoldását. Mi, akik szakmai tapasztalatainkat mindennapi
színházi és szórakoztatóipari munkával szereztük, kiemelkedôen fontosnak tartjuk, hogy a velünk kapcsolatba lépô kollégák ne csak egyszerû vásárlóként, hanem szorosabb, munkatársi viszonyban fordul-
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Összegezve az elôbbieket a PELYHE ÉS TÁRSA
KFT.-nél nem csak olcsó, jó
és hasznos dolgokat, hanem hasznos tanácsokat,
és ötleteket is kaphat minden érdeklôdô, aki felkeresi
telephelyünket a III. ker.
Huszti út 34. szám alatt.

PRO LIGHT & SOUND

A kilences túl messze van
Szinte tegnap volt karácsony, és máris kitavaszodott. Március végén pedig az év elsô fontos külföldi eseménye a frankfurti Music Messe, vagyis a legfontosabb európai zenei kiállítás. Illetve már nem is csak zenei, hanem a
zenéhez kapcsolható sok minden más is.
A kapcsolódó technikai kiállítások a Pro
Light&Sound nevet kapták a keresztségben.
Sajnos a gazdasági válság nem kerülte el a
showtechnikai kiállításokat és kiállítókat sem,
és a régebben elsô helyen nyilvántartott, kihagyhatatlan olaszországi kiállítás végül is elmaradt, talán véglegesen. Éppen ez okból
Frankfurt mindenki számára kiemelt fontosságú lett, mert mind gyártó – kiállító, mind
vevô – felhasználó kiéhezetten készült az újdonságok megismertetésére, megismerésére. De ne szaladjunk elôre.
Már az utazás szervezése is hozott újdonságokat. A szokásos bérlôs barátaink szállásán és belépôin kívül nemzetközi kiállításokra
ritkán eljutó színházi mûszakiaknak is segítséget nyújthattunk ismereteik bôvítéséhez.
A Kaposvári Csiky Gergely Színház közelgô
rekonstrukciója és a nemrég elhunyt Schwajda György igényessége tette lehetôvé, hogy
a mûszaki stáb fô emberei szétnézzenek a világ színpadi eszközeit gyártó cégek mûszaki
és fantáziabeli képességeinek csúcsát bemutató jelentôs kiállításon. Az igyekezetet mi
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy nem is
olyan régen a zenei vásár egy eldugott sarkában szerénykedett csak néhány színházi lámpa, idén pedig egy új kétszintes csarnokot is
nyitottak, amit csak a világítástechnikai cégek töltöttek meg. Az új csarnokokon kívül a
régi 8-as és 9-es csarnokban is kaptak helyet
ismert fényes kiállítók. Ez után a kis kitérô
után vissza a kiállítási élményekhez. Mivel a
régi mondás szerint a járt utat nem szabad a
járatlanért feladni, a Frankfurthoz közeli kisvárosban lévô megszokott szállodába, a Vademberbe küldtük el szobafoglalásainkat. Elsô
csavarintásként nem kaptunk helyet, mert
éppen ebben az idôben valami nagy konferencia volt a városban, és egy árva üres szoba sem volt már. De csak a régi kapcsolat miatt egy másik közeli szállodát ajánlottak, amit
jól ismertek és javasoltak mint csendes nyugodt helyet. Baráti gesztusként még egyengették is a foglalásunk lebonyolítását. Belépôinket a szokásos módon elôrendeléssel az
interneten keresztül intéztük el, ami azért is
elônyös, mert megoldja a becsekkolást a kiál-

lítás bejáratánál. Az elôre kinyomtatott vonalkódos belépôvel úgy lehetett bejutni,
mint nálunk a metróba, azaz csak bemutatod, és már mehetsz is.
Van szállás! Van belépô! Indulás! Itt jött a
második csavarintás. Az egyik utazó csapat
úgy döntött, hogy az utazást a frissen vásárolt autóval ejti meg, mert azt az indulás
elôtti napon már megkapják. De a csavar miatt (kisördög) az ígért átadás az indulás napjára csúszott. Semmi gond! Korán reggel

megkapják, és már repülnek is utánunk, kis
szerencsével még utol is érnek. Hát ez volt az
optimizmus csúcsa! A korai átadás délelôtt
11 után esett meg mindenféle papírok késése miatt. De legalább elindultak. Még az autópálya elején jártak, mikor az autó kellemes
nôi hangon közölte, hogy nem érzékel valami kütyüt, és ezért 10 másodpercen belül leállítja az autót. Ígéretéhez híven így is tett!
Motor leállt, irány a leállósáv, elô a telefont.
A kereskedô elôször tanácstalanul hümmö- ➤
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➤ gött, majd sûrû elnézések között közölte,

hogy valószínûleg meghibásodott a riasztó,
és vissza kéne vinni az autót. Vagy a figyelmeztetés után gyorsan meg kell nyomni egy
titkos gombot, ami ideiglenesen kiiktatja a riasztót. A késôi indulás miatt maradt a továbbhaladás és a gyakori gyors reflexû gombnyomkodás.
Közben mi sem álltunk meg utunkon, és
délután 6 óra felé a célhoz közeledtünk.
A GPS útmutatásait követve letértünk az autópályáról, és a szálloda felé vettük az irányt.
Kicsit furcsa volt, hogy nem a város felé mentünk, hanem attól fokozatosan távolodtunk.
De hát a GPS csak tudja az utat, biztos jó
helyre megyünk. Utunk szántóföldek és ligetek mellett vezetett, idônként szórványosan
néhány ház mellett haladtunk. Nem aggódtunk, Németország sûrûn lakott vidék, biztos
mindjárt jön a következô település, ahol a
szállásunk van. Ám egyszer csak a „préri” közepén megszólal kalauzunk kellemes nôi
hangja „a következô lehetôségnél fordulj
balra”! HOL?? ITT??!! Jobbra szántóföld, balra szántóföld, az út szélén kis barna tábla hotel arra. Rövid szántóföldi szlalom után megérkeztünk. Német szállodás barátaink ígéretéhez híven csendes, szinte kriptaian csendes
vidéki hotelbe érkeztünk. A parkolóból kies
panoráma tárult elénk, bepillantást engedve
a német mezôgazdaság pillanatnyi helyzeté-
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be. Lakott település, étterem egyéb kommunális létesítmény kilométerekre. Ezt dobta a
gép! Be a recepcióra. A kisördög itt is munkálkodott egy kicsit, mert az elôre lefoglalt és
visszaigazolt szobáink egy része nem volt valahogy meg, illetve megvolt, csak a recepciós nem kapta meg a papírokat, és ezért fogalma sem volt, hány szobát kell nekünk adni. De aztán lassan rendezôdtek a viszonyok,
és gyors lepakolás után találkozás a hallban.
Irány az eredetileg kiszemelt város, és az
ilyenkor kötelezô krumplis kajálda. Alig indultunk el a kivezetô szlalompályán, szembejött
kaposvári barátaink autója. Ügyesen kikerültük egymást, majd gyors telefon, hova jöjjenek utánunk. Digitális útikalauzunk most is jó
szolgálatot tett, és hamar célhoz értünk.
A vacsora kellemes hangulatban telt, és a fogások közötti szünetekben fokozatosan az
egész társaság összejött az asztal mellett. Ez
a viszonylag egyszerû mondat egy alig három és fél órás idôintervallumot fog át.
Gyors reflexû barátaink ugyanis 11 óra körül
érek utol minket. Péterék (a gyors reflexû
csapat) nem nyugodhattak meg a szerencsés
megérkezés boldog tudatában, mert a meghívott vendégeik repülôje hamarosan érkezett a közeli frankfurti reptérre. Egyikük
megy, a másik marad. Némi csomagátszervezés, és Attika már indult is. Nem lehet
olyan messze, hiszen Frankfurt csak 40 km.

Hát igen. Ez a nem lehet olyan messze 170
km-re sikeredett, mert a város környékén két
reptér is van, és persze hogy a távolabbin
szállt le a gép. Ilyen mozgalmasan jött el a
másnap reggel.
A kiállítás, mint mindig, a hatalmas területen fekvô expocentrumban kapott helyet.
A tavalyi helyszínhez képest egy teljesen új
fogadócsarnoknál tett le a parkolóházak és a
fôbejárat között ingázó busz. A hatalmas
csarnokban szinte teljesen eltûnt az a rengeteg ember, amit az ötpercenként érkezô buszok a csarnokba öntöttek. Itt jött jól az elôre
regisztrált belépô, mert egy csippantással
bejutottunk a kiállítási pavilonok elôterébe,
ahonnan már szabad volt a járás a 8-9-10 és
11-es csarnokokba. A fogadótérben sok helyen tájékoztatófüzetek voltak szétrakva a cégek elhelyezkedését bemutató térképekkel.
Ez alapján felvázoltunk egy útvonaltervet,
ami úgy szólt, hogy elôször gyorsan áttekintjük a pavilonokat csökkenô szám sorrendben, majd az érdekes helyekre és a fontos cégekhez visszatérünk, valamint beiktatjuk az
elôre megbeszélt találkozásokat. El is indultunk. Éppen csak elindultunk a 11-esben, és
máris bele akadtunk az Osram standjába. Pacsi az ismerôsöknek, és már haladtunk volna
tovább, amikor örömmel jött felénk külföldi
barátunk, és invitált, hogy éppen van szabad
ideje, ejtsük meg az általunk kért megbeszé-

lést. Ha már itt vagyunk, miért is ne? Sört kérünk. Társaságunk a megbeszélés idejére fellazult, mert a szomszédos standon az ADB
valami új pultot mutogat, és a Warp profiljukon is csináltak némi módosítást. Kicsit közelebb somfordálva és marék csontokat osztogatva Szasa barátunk vidáman mutatja az
ABD új fejlesztésû vezérlôpultszoftverét, ami
az ISIS után egy másik egyiptomi isten nevét
kapta. A HATHOR követi a trendi igényeket,
és a fényvezérlést grafikus felületen
drag&drop mûveleti megoldással támogatja. Természetesen minden utasítás bevitele
érintôképernyôkön a multitouchos felületek
lehetôségeinek maximális kihasználásával
történik. Az új „isten” rengeteg nagyszerû
újítást foglal magában, és végre megoldást
kínál a pultok közötti adatkülönbségek áthidalására. A konzol még nem nyerte el végsô
formáját, de Szasa megígérte, hogy Londonra elkészülnek a végsô vezérlô kialakításával.
Amit láttunk, nagyon meggyôzô volt, és bizonyította, hogy az ADB fényvezérlô pultjai
még mindig a világ élvonalában vannak, és
lehet tôlük tanulni.
Szintén az ADB nevéhez fûzôdik az elmúlt
100 év egyetlen hagyományos lámpafejlesztése is, melynek eredménye a nagy sikerû
Warp névre keresztelt profillámpa. A halogén
és fémhalogén izzóval is készülô lámpa fényereje olyan meggyôzôre sikerült, hogy muszáj volt egy fémhalogén fejgép verziót is készíteni belôle. Az fejgép kezelése elektromechanikus kezelôszervekkel történik, ami még
jobban kiemeli legnagyobb elônyeit: a kompakt méretet, a nagy fényerôt és a pengeéles, de szépen lágyítható kört.
Alig másfél órás megszakítás után folytattuk
utunkat, hogy gyors áttekintést követôen kialakítsuk szakmai programunk útvonalát. Sajnos a lendület hamar megtört, mert ismerôs
arcokkal futottunk össze. Rábai Péterék invitáltak minket, hogy egy sör mellett nézzük meg
az ETC-standon kirakott újdonságokat. Na, ha
már így alakult, akkor miért ne. Elindultunk.
Még a félútnál sem jártunk, mikor szembejött
Páricska Péter, aki igencsak megörült nekünk.
A vígszínházi látványtervezôi felkérése miatt
szeretne kicsit többet megtudni az ADB Warpról, és ha már összefutottunk, mutassuk már
be kicsit jobban. Ismét osztódott a csapat, fe-

le vissza, fele tovább az ETC felé. A gyors áttekintô bejárás ismét csak csúszott. A következô
bejárási próbálkozás fél kettô körül jött össze.
Persze mondani sem kell, hogy lendületünk
most is megtört. Most a Spotlight fôembere,
Nikoló érkezésén tört meg lendületünk. Viszonylag rövid beszélgetés után tovább is indultunk. Ezután már szinte alig volt hátra a
11-es kiállítási térbôl. A kiállítás zárásáig be is
jártuk, és a 10-esbe is benéztünk. Már csak

Másnap reggel újult erôvel vágtunk neki a
tervezett távnak. Mivel az emeleti részen már
jártunk, ezért szinte ott folytattuk, ahol az elôzô nap abbahagytuk. Sajnos a 10-esben is sok
olyan cég volt, amelyik felderítô jellegû bejárásunkat akadályozta. Ilyenek pl.: a Clay Paky,
a GE, a Look Solution, a DTS. Itt állított ki Vass
Sanyi barátunk is az MBN standján (aki a termékeit forgalmazza Németországban) a Hungaroflash társaságában. A kiváló PLS dimmer

Miniatûr füstgép Look standján

azért is, mert a kiállítási napok záróakkordja az
ATC-stand meglátogatása már évek óta. Az
ATC kiváló minôségû, az európai normáknak
minden tekintetben eleget tevô osztrák truss
gyártó cég. A régóta tartó szoros kapcsolat és
a kiváló vodka okán alakult ki ez a már tradíciót jelentô szokás. A standon összegyûlt ismerôs arcok alapján ez a szokás nem csak a
miénk, hanem számos más országból jött kollégáé is. A pihentetô napvégi beszélgetés közben elhatároztuk, hogy másnap mindenképpen pótoljuk az aznap elmulasztott körbejárást, mert a kiállításlista alapján több érdekesnek számító cég is van a szomszédos 8-as és
9-es pavilonokban. A napot a megérdemelt
közös társasági vacsorával zártuk, ahol találkoztunk a más utakon járó magyar különítménytagokkal, akik elmesélték saját tapasztalataikat, és azokat a dolgokat, amik az ô figyelmüket felkeltették. Kissé irigykedve hallgattam
beszámolóikat, melyben mesélték, hogy merre jártak a nap folyamán.

gyártó újdonságként az egyre népszerûbb fali
dimmereket hozta újdonságképpen, és szokásához híven nem is egyet, hanem mindjárt két
alternatívát is. Nem messze tôlük a Look
standján is cuki kis újdonságot fedeztünk fel.
Az tény, hogy eddig is ôk készítették a legkisebb füstgépet, de erre az alkalomra még magukat is felülmúlva egy pöttöm kis mütyürt
tettek ki a polcra. A miniatûr eszköz termetéhez mérten hatalmas mennyiségû füstöt képes generálni úgy, hogy a mûködésnek csak
az adalék kifogyása, vagy az akkumulátor lemerülése vethet véget.
A barangolást kisebb-nagyobb megszakítások tarkították tárgyalásoknak álcázva, mi
több, elôre lebeszélt idôpont miatt még a már
le tudott 11-es pavilonba is vissza kellett térni.
Így szép lassan újra beesteledett, és a következô nap már a hazaútról szólt, ezért a 9-es és az
ott kiállító néhány, számunkra érdekes cég az
elérhetetlenség távoli világába veszett.
Jerzsa Attila
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SZÍNHÁZÉPÍTÉSZET-TÖRTÉNET

Színházépület és társadalom
A színház városa címû nemzetközi konferencián (2010. március 26–27.) elhangzott elôadás szerkesztett változata. Az elôadást
három részben közöljük. Az elsô a színházépület és a város kapcsolatát tárgyalja, a második a színházat mint a szórakozás színhelyét mutatja be érdekes példákkal, a harmadik pedig a színházépület politikai szerepét ismerteti történeti és kortárs példák
segítségével.
A színház mint a városi élet
színhelye. I. rész
A színházépület a városok fontos eleme, építészeti elem, de egyben önálló entitás is. Létrejöttüket, formájukat, a városban való elhelyezésüket számos tényezô határozza meg, amelyek közül a hely szelleme, a város hagyománya, egyéni specifikus jellegzetességei olyan
erôs tényezôk, hogy a színházépület elhelyezését és a városi életbe való beillesztését és beilleszkedését ezekhez feltétlenül figyelembe
kell vennie a színházépület építészeinek.
Aldo Rossi (1931–1997) nagyszerû tudást
mutat fel a színházépületeknek a városi életbe való szerves beillesztésére. Az 1980-as velencei biennáléra olyan úszó színházat alkotott, amely a velencei „teatrális” világ hagyományait is szem elôtt tartva, egyetemes értékû választ nyújt a színházépület építészetiurbanisztikai értelmezésére.1 Az akkor nagy
visszhangot keltô épület erôs hatást gyakorolt az építészekre, akik azóta bármely városban mint építészeti kontextusban kulturális
célú épületet terveztek-terveznek.

Aldo Rossi „Teatro del Mondo” alkotása Velencében
1980-ban

Rossi színháza egy hajó, amely vízen úszva
érkezett meg Velencébe. Tökéletes megtestesítése Rossi városépítészeti koncepciójának: az
építészet önálló, belsô történelemmel és élettel bíró autonóm jelenség, amely önmagában
is igazodik a városhoz. Az építészeti alkotások

1 Aldo Rossi „Teatro del Mondo” alkotását elôször
1980-ban a Velencei Építészeti Biennálén, majd 2005ben Genovában, 2008-ban Dubrovnikban mutatták
be, 2010-ben pedig ismét Velencében a Ca’ Giustinian
épületében Aldo Rossi emlékére rendezett, februártól
július végéig látogatható kiállításon.
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ünnepén is. Erre az alkalomra olyan hajót építettek, a Bucintorót, amely ünnepélyes és
díszes úszó szalon volt. Benne a Doge és illusztris vendégei utaztak végig a Canal Grandén, hogy végigjárják a várost: végighaladtak
a városi épületek alkotta díszletek között. Míg
a városlakók pedig „közönségként” követték a
hajó útját, az „elôadást”, a hajóban ülôk pedig a városi környezetet, ami az ô számukra je-

Giacomo Franco (1550-1620) metszete 1610-ből:
a „Bucintoro”

Giacomo Franco metszete: „Il nobilissmo Teatro deto il
Mondo” (1610)

úgy alkotnak várost, hogy azok egymással
kapcsolatba kerülnek, s egymásnak felelnek.
Az épületnek, éppen mert örök érvényû alapformákból, evidens típusokból áll össze, képesnek kell lennie arra, hogy dialógusba lépjen a környezettel, állította Rossi. S ez a „Világszínház” esetében többszörösen is érvényesül,
hiszen Velence egy kôbôl, az állandóság anyagából a vízre, a folyton változóra épült város,
az egész város egy „emlékmû”, de mégis élô.
A „Világszínház” ezt a már több száz éves történelmû várost emelte egy másik szférába, a
színház szférájába, vagyis a hamis valóság teremtett szférájába. Ezzel a város és a színház,
az emberi élet és annak színtere kapcsolatára
kérdezett rá, illetve, adott egy lehetséges választ. A színház és a színtér problematikája
foglalkoztatta, amikor a városi környezetet
használta fel díszlet gyanánt, és színteret alkotott a városban. Rossi egy velencei hagyományt tekintett alapnak, amikor megépítette
a színházát. Ebben az egészen különleges városban a vízen rendezett „színielôadás” a 11.
század óta élô ünnep, amelyet a Doge részvételével Krisztus mennybemenetelének napján
rendeztek meg, majd késôbb a Három Mária

lentette az „elôadást”. 1610-bôl pedig fennmaradt egy metszet, Giacomo Franco
(1550–1620) alkotása, aki a Bucintoro színházzá alakított változatát örökítette meg. Ahol
a színházi díszletként szolgáló város és a hajón
kialakított színház komplex összekapcsolása
valósult meg: az utas egyszerre tett fizikai és
virtuális utazást a hajón megrendezett színház
és a város valóságos és illuzionisztikus terében.
Rossi „világszínháza”, amely belül a 18. század
óta szabállyá váló színház tipust követi, szintén
lehetôséget ad az utasnak, hogy a külsô és a belsô „spektakuláris” világot kövesse. Az épületen

Aldo Rossi: Teatro del Mondo (1980)

Fotó: M. Nargozzi: Théâtres architectures 1980–2005 címû könyvbôl. (Actes SUD 2006)

Genova, Piazza De Ferrari

a színházból, a falon elhelyezett, hangsúlyosan
más színû, azaz kékre festett ablakokon keresztül
a nézô számára lehetôvé válik a külsô világ szemlélése is. A nézô egyszerre figyelhette a színpadi
belsô és a természeti-városképi külsô világot.
Pontosan úgy, ahogyan ez a hajók esetében is
volt, jegyzi meg Rossi a színházát bemutató írásában. Ez a színház a komplex vizuális hatást
hangsúlyozza, ami az embert éri.

A színház és a város kapcsolata foglalkoztatta Rossit a genovai Teatro Carlo Felice rekonstrukciójának esetében is. A színház 1825–28 között épült a klasszikussá vált és Európában általánosan elterjedt színháztipológia szerint, építésze Carlo Barabino (1768–1835). Miután az
épület a 2. világháborúban teljesen tönkrement, az újjáépítés során a 80-as években kiírt
pályázatban már a megváltozott igények sze- ➤

Carlo Barabino (1768-1835) színháza Genovában:
Teatro Carlo Felice (1825–28)

Fotó: lásd, mint fent

belül lépcsôkön megközelíthetô háromszintes
nézôtér van a színpaddal szemben, tehát a nézôtérrôl tökéletes a rálátás a színpadra, ugyanakkor

Carlo Barabino: Teatro Carlo Felice (1825–28), a színház nézőtere a színpad felől

Genova, Teatro Carlo Felice rekonstruált nézőtere – Aldo Rossi, 1992
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Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine – Lorenzo Giacomuzzi és Giuliano Parmegiani, 1992

➤ rint fogalmazták meg a színházépület jellegét

és funkcióját. Az épen maradt építészeti elemek megtartása mellett, ami állagmegôrzést
és mûemléki értékké emelést jelentett, a legfontosabb kitétel arra vonatkozott, hogy a
színház a városi szövetbe szervesen illeszkedjen, vagyis közvetlen kapcsolatba kerüljön a
Galleria Mazzini fedett passzázzsal és az épületetek elôtt fekvô térrel. A Piazza De Ferrari, a
pályázati kiírás szerint is, nyitott foyer, amelynek falai a tér körül emelkedô épületek falai.
A foyer színházi szakszó, a társasági élet színhelye a színházban, általában az elsô emeleten
alakítják ki díszesen, ünnepélyesen. Tágabb értelemben pedig a földszinti elôcsarnok, a változatos vonalvezetésû lépcsôk és a szélesebb
átjárók is szalonként szolgálnak fedett térként,
ahol a színházlátogatók közösségi életet élnek.
Rossi a kritériumoknak eleget tett: kivitte a
színházat a városba, és bevitte a várost a színház legbelsô terébe, a nézôtérre is. A nézôtér
osztatlan kagyló, határolófalai pedig a városi
épületek homlokzati megoldásait idézik: erkélyek nyúlnak be a nézôtérbe, pontosan úgy,
ahogyan az erkélyek a városi épületek homlokzatairól benyúlnak a külsô városi térbe. Ezáltal
a színházlátogató ugyanazt az impulzust kapja
meg, amely a városlakó sajátja, amikor a városi térben mozog. Rossi természetesen modern
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Udine, Teatro Nuovo
Giovanni da Udine –
földszinti alaprajz

színházat teremtett a legmodernebb színháztechnikai és mûszaki eszköztár felhasználásával, ezáltal az elôadások megvalósításához
minden szükséges apparátust biztosított.
Rossi mindkét színháza a város lakói számára készült, úgy, hogy a város hagyományait, szokásait szem elôtt tartva illesztette

be a színházait a városi kontextusba, hogy a
színházban az emberek a városi tér jellemzôit újra megtalálják. Rossi színházai a közönség számára készültek, s a színházban elôadott performance is a közönségnek szól. Ebbôl következôen a színházépület is a közönségnek készül, amely a színházban is a társadalmi-társasági életét éli, amelynek csupán
egyik eleme maga a színházi elôadás. Történetileg tekintve a kérdést, ugyanerre a megállapításra juthatunk, ami azt jelenti, hogy a
színházépület nem kevésbé fontos, mint maga az elôadás, ami inkább az alkalmat nyújtja arra, hogy a társadalom tagjai összegyûljenek, s közösségi életet folytassanak.
Udine városi életébe kapcsolta be a színházépületét Lorenzo Giacomuzzi Moore és
Giuliano Parmegiani is, hiszen az 1997-re elkészült színházépületük mintegy egyharmada nyitott és fedett átjáró, valamint fedett
közösségi tér, amely többféle funkcióra alkalmas, és folyamatosan nyitva van. Udine új
színháza dinamikus átvezetés a modern városrészbôl a történelmi városba, s így illeszkedik szervesen az épített környezetbe.2
Ma a színháztörténészek és a színházkriti2 Ordasi Zsuzsa: Udine új színháza. In Új Magyar Építőművészet, 1999/6, 37–39. o.

kusok a színházi elôadással foglalkoznak, s
nem fordítanak figyelmet a helyre, amelyben
az elôadás létrejön. Az építészettörténészek
sem nagyon tárgyalják a színházépületeket,
mert – kevés kivételtôl eltekintve – nem a
színházépületek képviselik az építészeti progressziót. Kiváló példa erre régiónk színházépítészeinek, a bécsi Fellner & Helmer irodának
munkássága3, amely 1860 és 1910 között 48

Budapest, Vígszínház – Fellner és Helmer, 1896

Graz, Opera – Fellner és Helmer, 1899

Kecskemét, Katona József Színház – Fellner és Helmer, 1896

színházat épített, mégsem szerepel az egyetemes építészetet tárgyaló könyvekben, holott sok olyan újítást vezetett be, amely a késôbbiekben általános gyakorlattá vált. Igaz,
ezek nagy része nem direkt módon a színházépület építészeti aspektusaira vonatkozik, inkább csak az Európa más országaiban meghonosodott formákat alakítgatták a megbízó
igényeihez és financiális lehetôségeihez igazodva. A 18. századtól kezdve általánosan követett színházforma alkalmas volt a prózai és
a melodramatikus elôadások bemutatására,
tehát ebben a tekintetben az építészek radikális változtatásokat nem vezettek be, csupán
3 Ordasi Zsuzsa: „Színházépület-sorozatgyártás”. In
Erdélyi Művészet, 2003/3 és (www. epiteszforum.hu)

Brno, Nemzeti Színház – Fellner és Helmer, 1882

kisebb-nagyobb módosításokkal éltek. A változtatások az épület városban való elhelyezésében, az épület stílusában és a közönségforgalmi helyek kialakításában érvényesülhettek,
ezeket pedig nem a színházi elôadás, hanem
a megbízó város, a városi színházi bizottmány
határozta meg a település igényeit, financiális

lehetôségeit figyelembe véve. Fellner és Helmer színházépületei minden városban önálló
hangsúlyos elemként emelkednek az urbanisztikai kontextusban, bár általában a város
építészetétôl idegen, ünnepélyes gyöngyszemként.
Ordasi Zsuzsa
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