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Te meglátsz valamit, és azt kérded „miért?”
de én megálmodok sosem volt dolgokat,
és azt mondom „Miért ne?”

Georg Bernard Shaw

A minap volt egy szép álmom. Azt álmodtam, hogy részt vettem egy
kis városka új színházának ünnepélyes átadásán. Elsôre azt gondol-
tam, rémtörténeteket és keserû panaszokat fogok hallani. De nem
így lett. Mindenki boldog és büszke volt. Nem gyôzték a munkában
részt vevôk egymást dicsérni. Ez már önmagában is gyanús volt…
Mint megtudtam, annak idején a város egy emberként állt ki a

színház létesítése mellett, a képviselôk egymást támogatva hagyták
jóvá a pénzügyi lehetôségekhez szabott elképzeléseket. Igaz, ôk vé-
gigverekedték magukat a bürokratikus útvesztôben, hogy EU-
és/vagy állami támogatással tudják kiegészíteni pénztárcájukat. Ez
nem kevés idôt rabolt el, de mégiscsak sikerült. 
A tervezô puritán, de jól használható épületet tervezett, és reáli-

san becsülte fel a költségeket. Az érintett hatóságok szakszerûen és
gyorsan jártak el. A közbeszerzési eljárásnál – ugyan nagy viták
árán – döntöttek a legjobb ár/érték alapján a jó referenciákkal ren-
delkezô fôvállalkozó mellett. Gyôzelmét még a vetélytársak sem
vonták kétségbe. A megrendelô és a fôvállalkozó megbízott a al-
vállalkozóiban, elôleget fizettek, hogy munkájukhoz az anyagokat
be tudják szerezni. A fôvállalkozó szívügyének tekintette, hogy csak
a legjobbakat válassza ki alvállalkozóinak. Egyik vállalkozó sem
akart meggazdagodni a másik terhére, mindenki a leggyorsabban,
de a legjobb minôségben végezte a munkáját. 
A megbízott független mérnök – társaival – szakszerûen és jó

szándékkal ellenôrizte az építkezést, mindig kikérte a beruházó és
üzemeltetô véleményét is. Korrekt döntéseivel elôsegítette, hogy
mindenki az elvégzett munkája arányában rögtön megkapja a
pénzét. Öröm volt egy kooperációs értekezleten részt venni. A ba-
ráti légkörben minden résztvevôt áthatotta a segítô szándék, a
munka pontos határidôre történô elvégzésére koncentráltak. Ez
persze nem volt nehéz, a beruházó rendkívül jól szervezte a mun-
kát, pontosan ismerte a feladatot. Mert „dolgozni csak pontosan,
szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes” emlegette elé-
gedetten a generál elsô embere.

A beruházó, felkészült ellenôrzô mérnökkel és a színház mûszaki
vezetésével közösen tendereztették a színháztechnikai cégeket,
akik a legjobb tudásuk és a legjobb ár szerint kínálták termékeiket.
A versenyben itt is a legjobb ár/érték alapján döntöttek a tapasztalt
szakkivitelezôk mellett. A színház alaposan átgondolta igényeit,
nem esett túlzásba, jól definiálta a hosszú távú üzemeltetéshez
szükséges minôségi követelményeket. A szakkivitelezôkkel folyta-
tott konzultációkon kiderült, még több eszközt is be lehet építeni,
mert az ésszerû kivitelezés megtakarításai következtében belefért
az eredetileg tervezett költségekbe. 
Lassan elérkezett a mûszaki átadás napja. A megrendelô, a beru-

házó és a hatóságok elégedetten vették tudomásul, hogy minden
az elképzeléseknek és az elvárásoknak megfelelôen készült el. Alig
találtak apróbb hibákat, melyeket a vállalkozók pár nap alatt kijaví-
tották. A színház társulata beköltözhetett. Nemcsak a színészek vol-
tak elégedettek a szép új épülettel, a jó akusztikájú nézôtérrel, de
még a takarítónôk is. Mindenki megtalálta otthonosan a helyét,
amit könnyen magáénak érezhetett. 
Az ünnepélyes megnyitóig és a díszelôadásig volt idô felkészül-

ni, kipróbálni, beüzemelni a berendezéseket, a különféle szcenikai
és épületgépészeti rendszereket. Addigra a parkosítás és az utak
rendbetétele is elkészült.
És elérkezett a nagy nap: a város birtokba vehette új színházát.

Még nem láttam ennyi boldog embert! A polgármester büszke
volt, „Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!” – idézte Köl-
cseyt ünnepi beszédében. A díszvendégek, a képviselô-testület fel-
állva tapsolt, mert pártállástól függetlenül mindenki meg volt elé-
gedve. Tekintélyük nagyot nôtt a polgárok szemében! Megcsinál-
ták, ez a mi színházunk! – mondták a város lakói, és hamarosan ba-
rátságok szövôdtek a köztük, velük együttélô színtársulat tagjaival. 
Csak a sajtó volt kissé csalódott, nem volt semmi szenzációs bot-

rány. Az építôk, a jól végzett munka örömével és hasznával voltak
elégedettek. Senki nem fizetett rá, senki nem ment tönkre. Szoli-
dan gyarapodtak, sôt az épülettel újabb kitûnô referenciát nyertek.
Aztán egyre zajosabb, vidámabb lett az ünneplés, és felébred-

tem… Azóta is tûnôdöm, tényleg egy magyar városban történhe-
tett mindez? Mennyi pozitív energiát szabadíthat fel egy jól sikerül
projekt! Így is lehet? Csak így volna szabad…

Van egy álmom…
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SZÍNREVITEL

Kékszakállú
Bartók-felújítás
az OperaházbanBartók Bélának Balázs Béla szövegére írt operája, A kék-

szakállú herceg vára a kedvenceim közé tartozik. Az el-
múlt év októberében volt sokadik felújítása. Az elôadás
a rendezôi elképzelés furcsasága mellett a mûszaki meg-
valósítás területén is több, az Operaházban még nem al-
kalmazott megoldást hozott.

kétszer
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A kétszereplôs operában Kékszakállú és a vá-
rába ôt önként követô társ, Judit közötti szo-
morú végû dráma felületes viccelôdôknek
csak arról szól, hogy az asszony megkapja-e
a hét kulcsot, melyekkel a vár hét ajtaját – kí-
váncsiságától hajtva – sorra kinyithatja. Való-
jában sokkal mélyebb értelmû lélektani folya-
mat tárja fel a férfi lelkének titkait zenében és
szövegben egyaránt. 
A nagyjából egy óra játszási idejû mû a ko-

rábbi idôkben többféle értelmezést is kapott,
ugyanúgy színpadi megjelenési formája is.
Eleinte valóban volt hét díszletkapu vagy aj-
tó, talán még valódi kulcs is, késôbb lecsupa-
szított színpad, vizesmedence, vagy már csak
jelzés, világítás. Jelen esetben hatalmas,

mozgó-forgó tükrök adják a környezetet, a
két fôszereplô is modern ruhában énekel. Így
is lehet, nem zavaró, az opera története idôt-
len. A zene és a szöveg így is átüt, szokás sze-
rint fölébe kerekedik bármilyen látványi
megjelenésnek. Az est rendezôi furcsasága
abban állott, hogy kétszer adták elô ugyan-
azt a darabot, elsôre a „hagyományos” mó-
don. Másodjára ugyanazok a mûvészek,
ugyanaz a látványmegoldás, világítás.
Csak… (de errôl majd késôbb). 
Hagyományos értelemben vett díszlet csak

az oldal és hátsó takarásokra korlátozódott.
A színpad nagy része fölött a díszlettartók egy
hatalmas fémszerkezetet tartottak. Ebben a
portálnyílás két szélével egyvonalban egy-egy

sínpálya futott a nézôtér irányába. A két sín
között összesen három, a rivaldával párhuza-
mos, egymástól független 12 méteres tartó
mozgott elôre-hátra, mindegyiken két „tük-
rös fal” függött. Ezeket különleges alumíni-
umprofilra feszített mûanyag borította, ami
egyik oldalról tükör volt, a másikról átlátszó
(detektív tükörnek hívtuk). Az összesen hat,
szétszedhetô, 4,20 x 8,90 m méretû fal a fel-
sô szerkezetre fixen rögzített bordás szíjba ka-
paszkodva önállóan mozgott saját tartóján
jobbra-balra, sôt függôleges tengelye körül
forogni is tudott, míg a három nagy tartó biz-
tosította az elôre-hátra mozgásirányt. A teljes
szerkezet súlya közel három tonna. Egy nagy
tartó mozgatása – kardántengely segítségével
– egy motort, egy fal mozgatása/forgatása
két motort igényelt. Összesen 15 motor
mûködését kellett összehangolni.
Az egész rendszer külön ehhez az elôadás-

hoz készült számítógépes programozással
mûködött. Ennek elkészítését nehezítette,
hátráltatta, hogy a német vendég díszletter-
vezô, egyben rendezô Hartmut Schörghofer
csak a teljes rendszer elkészülte után adta
meg, hogy milyen mozgásokat és egyi-
dejûségeket kíván. (Lehet, hogy elôre nem is
látta át az egészet?). Érdekes, hogy a prog-
ram vagy a rendszer kiépítettsége nem adott
biztosítékot arra, hogy az egyes tartókon lé-
vô falak túl közel ne kerüljenek egymáshoz
(ponthúzók esetében ez alapvetô rutin), így
a próbán elôfordult, hogy forgatás közben a
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falak összeakadtak. Késôbb a dolog „kisi-
mult”, de folyamatosan a vezérlô számítógé-
pet programozó, majd kezelô, a gyôri Dávid
Jenô cégének emberei ügyességén múlt és
múlik a mûszakilag hibátlan elôadás.
Az Operaház mûsor- és próbarendjéhez

való igazodást segítette, hogy a lógatott fa-
lak kiszedése után az egész felsô tartószerke-
zetet 1,80 m magas lábakon a hátsó szín-
padra ki lehetett kocsizni, a rajta lévô nagyon
sok kábel, motor, sínrendszer és nagy tartók

napi szerelését így meg lehetett takarítani.
Juhász Zoltán, az Operaház szcenikai vezetô-
je fogta össze a nem mindennapi feladatot,
hiszen a saját gyártású részek mellett gyôri és

külföldi cégek munkáját kellett összehangol-
nia, beleértve a kényes méretmegadásokat,
hiszen a hatalmas szerkezetnek mindenütt
be kell férnie az épület falai közé.
A világítás megoldása is különbözött a

megszokottól. Valamennyi „tükrös fal” tete-
jére került két-két MARTIN: MAC 2000 PER-
FORMANCE II. 1200 W-os fényvetô, melyek
a falakkal együtt mozogtak elôre-hátra-oldal-
ra, és forogtak is. DMX vezérlésük WIFI-vel
oldódott meg. Szintén a magasban, díszlet-
tartóba kötve a színpad elôterében és hátul is
volt egy-egy 4 kW-os HMI fényvetô, 16 színû
tekercsszínváltóval. A különbözô képek vetí-
tését a Visual Power oldotta meg oldalanként
két-két, hátul egy projektorral.
Az Operaház állandóan beépített fényvetôi

közül csak a nézôtériek játszottak, mert a
színpadi belsô gépek, bárhol is legyenek, a
díszletben zavaróan tükrözôdtek volna.
A szünet után másodszorra ismét elôadott,

technikailag változatlan opera rendezôi talál-
mánya az volt, hogy ugyanazt a szöveget,
ugyanazt a zenét a nô, Judit szempontjából
próbálta értelmezni, aki ebben a felvonásban
elhatalmasodik az egyre gyámoltalanabb
Kékszakállú fölött. Bár ez az írás nem színikri-
tika, de az azért mindenki számára világos le-
het, hogy Bartók Béla zenéjével és Balázs Bé-
la szövegével nem lehet szembemenni.
A kékszakállú herceg vára kedvenc operáim
közé tartozik. De ez a változat nem.

Borsa Miklós
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Vitaindító írásunk bevezetôjeként tekintsük
át röviden egy színházi beruházás elôzmé-
nyeit. Legtöbbször a helyi önkormányzat ha-
tározza el az új mûvelôdési központ építését
vagy a meglévô színház felújítását. Az üze-
meltetôt – ebben a szakaszban általában
még – bevonják az elképzelések kialakításá-
ba. A szándékot elôtervezés erôsíti meg. Leg-
többször építészeti pályázaton választják ki a
tervezôt. Az építész pontosítja az elképzelé-
seket, felméri a várható költségeket. Az ön-
kormányzat rendszerint nem rendelkezik ele-
gendô anyagiakkal, ezért támogatásért pá-
lyázik. Ha sikerrel jár, pénzét állami vagy
EU-s támogatásból egészítheti ki.
A pályázaton elnyert támogatás felhaszná-

lását már elôírások szabályozzák. Ezek meg-
határozzák a felhasználás idôbeli korlátait, a
jogi eljárások formáját. A tervezô építési en-
gedélyeztetési tervet készít, pontosítja a költ-
ségbecslést. A kivitelezési tervek pontosan
meghatározzák az elvégzendô feladatokat, a
felhasználandó anyagokat, berendezéseket.
Elôírják a technológiai követelményeket és
kivitelezés minôségének szintjét. A színház-
technikai rendszerekre technológiai tender-
terv készül, mely pontosan meghatározza a
funkciókat, mennyiségeket és a berendezé-
sek minôségét. Az utóbbi években a kiviteli
terveket – közbeszerzési eljáráson kiválasztott
– független tervellenôr kontrollálja és minô-
síti. 

Közbeszerzési eljárás
A jelenleg érvényes jogszabályok szerint – az
állami pénzeszközöket felhasználók, ilyenek
az önkormányzatok – csak közbeszerzési eljá-
rással kiválasztott fô- vagy generálvállalkozó-
nak adhatják a kivitelezési megbízást. A köz-
beszerzés szabályos lefolytatás igen hosszú
folyamat. A pályázaton indulóknak igazolni-
uk kell – megfelelô referenciákkal – szakmai
felkészültségüket, tôkeerôsségüket. A közbe-

szerzési törvény – tavaly áprilisi módosítása –
lehetôvé teszi a munkarészekre történô aján-
latkérést is, csak a kiírók ezt még nem alkal-
mazzák.
A közbeszerzés alapvetô célja a megfelelô

referenciákkal és tôkével rendelkezô vállalko-
zó kiválasztása, a reális, alacsony ár elérése,
az építkezés jó minôségben, rövid határidô-
vel történô megvalósítása. A közbeszerzési
folyamat szigorú szabályozása az inkorrekt
versenyeztetés és a lehetséges korrupció ki-
zárását célozza. Igen lényeges és alapvetô a
közbeszerzés kiírásakor a feladat pontos
meghatározása. A közbeszerzési törvény tér-
nyerésével átalakult az építés és kivitelezés
kapcsán megkötött vállalkozási szerzôdések
szerkezete.
Bár a közbeszerzési szakértôk szerint a kor-

rupció kizárt a nagy nyilvánosság elôtt zajló
– teljesen EU-konform – tendereztetési folya-
matban, mégis a gyakorlati tapasztalatok
alapján gyakran lehet következtetni a háttér-

ben ellenôrizhetetlenül megkötött alkukra.
Ezek oka a vállalati extraprofit megszerzésé-
tôl, a személyes anyagi érdekeltségen keresz-
tül, feltehetôen egészen az illegális pártfinan-
szírozásig vezethetô vissza.
„Bojár Gábor: Mivel a fejlett világban a kor-

rupció általában alacsonyabb, mint a felzárkó-
zó országokban, ebbôl sokan arra következtet-
nek, hogy a korrupció és a versenyképesség kö-
zött erôs a korreláció. Kérdés, melyik az ok és
melyik az okozat. A sematikus válasz úgy szól,
hogy a lemaradt országok a szegénységük mi-
att korruptabbak. Szerintem ez tévedés, éppen
azért szegényebbek, mert korruptak. Lemara-
dásuk a korrupció következménye. A korrupció
ugyanis rontja a versenyképességet, a vállala-
tok nem attól lesznek sikeresek, ha jobb ter-
mékkel, jobb szolgáltatással állnak elô, hanem
attól, hogy tudják, kit kell megvásárolni. A ter-
méknek két szülôje van, a gyártó és a vevô.
A termék akkor lesz jó, ha a vevô igényes, és
megköveteli a minôséget. A korrupt vevô azon-
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A színházi
beruházások

fôvállalkozásban

Az utóbbi évtizedben jellemzôen építôipari fô-
vállalkozásban készültek az új vagy felújított
elôadó-mûvészeti létesítmények. Az eredmény
egyre vitathatóbb, nemcsak az leszegényített
felszerelés és a gyenge minôség nehezíti az
üzemeltetést, de mára már a színháztechnikai
cégek léte is veszélybe került.

Népház és Jászai Mari Színház, Tatabánya. 2009. (Magyar Építő ZRt.)



ban nem követeli meg. Hadd szemléltessem ezt
egy példával: a korrupt vevônek megépített út
két év alatt tele lesz kátyúkkal, és ötszörösébe
kerül, ráadásul az útépítô cég is elveszíti ver-
senyképességét, hiszen ott mindenki tudja, ho-
gyan nyerték el a megbízást. Ezért aztán, aki
csak teheti, igyekszik kilopni a maga részét,
amivel szétzüllik a cég. A korrupció legnagyobb
vesztese a vállalkozás maga. Épp ezért a vállal-
kozásoknak kellene a legtöbbet tenniük a kor-
rupció ellen.
Takács János.: Egyetértek azzal, hogy a kor-

rupció visszaszorítását jó volna a pártfinanszí-
rozás reformjával kezdeni, de azzal már nem,
hogy e nélkül semmit nem lehet tenni.”1

Maga a közbeszerzési eljárás is több hóna-

pos folyamat. A döntéseket pedig a veszte-
sek rendszerint megtámadják, a közbeszerzé-
si döntôbizottság határozata is lassan születik
meg, ezzel a szerzôdéskötés megkötése – és
ezzel az egész beruházás lebonyolítása – je-
lentôs, akár féléves kését is szenvedhet. 
A közbeszerzés jellemzôje az árverseny,

mely gyakran lehetetlenül alacsony áron
megkötött szerzôdéseket eredményez. A köz -
beszerzést kiíró és elbíráló, zömében jogász
szakemberek – szakmai illetékességük nem
lévén – a legkevésbé támadható és a leg-
könnyebben indokolható megoldást választ-
ják: ez a pályázó vállalja a legalacsonyabb
áron a munkát, tehát ô a nyertes. Az ala-
csony árkalkuláció mögött a fôvállalkozónak
az a feltételezése állhat, hogy az alvállalkozói
árakat majd a legalacsonyabbra tudja leszorí-
tani, és a fôvállalkozási szerzôdés megkötése-
kor olyan jogi és mûszaki lehetôségeket fo-
gadtat el a megbízóval, amelyek az építés
közben lehetôséget adnak a vállalási ártól fel-

felé eltérni. A fôvállalkozótól meg kellene kö-
vetelni, hogy a fontos szakágak kivitelezôjét
nevezze meg az ajánlatában, így elejét lehet-
ne venni az utólagos mesterkedéseknek.
„Az alulértékelt vállalkozási árakon létrejövô

szerzôdések a megvalósítás minôsége szem-
pontjából kifejezetten hátrányosak, mert a
szükségesnél alacsonyabb költséggel történô
megvalósításra, ugyanakkor minél több kis
költséggel alkalmazható alvállalkozó bevoná-
sára ösztönöz. Az irreálisan alacsony árakon
történô szerzôdések megvalósításával kapcso-
latos alkudozások, elvtelen kompromisszumok
további teret nyitnak a közép-európai térség
országaiban, így a Magyarországon is sokat
bírált korrupció terjedésének is.

Ma még arra nem lehet számítani, hogy a
projektgazda önkormányzatok vagy társulások
ellenálljanak a legalacsonyabb ajánlati ár csábí-

tásának, még akkor sem, ha a minôségi garan-
ciák kétségesek. Nem megoldás az sem, ha a
megrendelô az ajánlati felhívásban közzéteszi
az általa becsült vállalkozási irányárat. Meg kell
tehát találni azt az egyensúlyt, amely a közbe-
szerzési eljárások bírálata során az irreálisan
alacsony vállalási árak kiszûrését lehetôvé teszi.
Erre a nemzetközi gyakorlat több formát is-

mer: például az átlagtól 30%-on felül, vagy
alul eltérô ajánlatok kizárását. Sajnos az erre
vonatkozó kezdeményezéseket a versenyhiva-
tal minden esetben megakadályozta.”2

Az EU-irányelvek is a legalacsonyabb válla-
lási ár elfogadását részesítik elônyben, de en-
nek alapfeltétele a kiírt minôség konzekvens
megkövetelése és ellenôrzése – sajnos ez Ma-
gyarországon csak vágyálom.

Fôvállalkozás
vagy generálvállalkozás 
A közbeszerzési eljárás sikeres és eredményes
lezárása után a projektgazdának a tender
gyôztesével szerzôdést kell kötnie. Az építési
szerzôdés több típusa létezik. A pontos fogal-
mak nincsenek jogszabályban rögzítve, ezért
az egyes szerzôdésekben határozzák meg a
vállalkozó és a megbízó feladatát és jogait.
A generálvállalkozás az, amikor a különbö-

zô tevékenységek elvégzését egyetlen vállal-
kozótól rendeli meg, aki azokat saját szerve-
zetével nem képes megoldani, ezért maga is
újabb vállalkozókat von be (alvállalkozókat),
akiknek a munkáját saját maga hangolja ösz-
sze, munkájukért köteles felelôsséget vállalni.
A generálkivitelezési szerzôdésben a vállalko-
zó a teljes kivitelezés megszerzésére vállal kö-
telezettséget, azonban a kiviteli terveket a
megrendelônek kell biztosítani. A generálki-
vitelezô nem végez terveztetést, csak a kivi-
telezés tartozik a feladatkörébe, a generálki-
vitelezési szerzôdés esetében a beruházó
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(megrendelô) köt szerzôdést a tervezôvel
(generáltervezôvel). 
A fôvállalkozás az, amikor a fôvállalkozótól

teljesítményi és minôségi adatokkal megha-
tározott létesítmény létrehozását rendeli
meg, és a fôvállalkozó ezek megvalósulásáért
felelôsséget vállal. Építési szerzôdés esetében
tehát a fôvállalkozási szerzôdés alapján a fô-
vállalkozó kötelezettsége lehet a kiviteli ter-
vek elkészítése is, ezért a fôvállalkozási szer-
zôdés, építési és a tervezési szerzôdéses ele-
meket is magában foglal. A megrendelô
megálmodja az épületet, majd a fôvállalkozó
lebonyolítja a tervezést és a kivitelezést is,
vagy is a fôvállalkozó egy épület, építmény
„kulcsra kész” elkészítéséért vállalja a felelôs-
séget. A fôvállalkozói szerzôdés magasabb
szintû eredmény felelôsséggel jár.
A gyakorlat szerint a megbízók – az egy-

szerûbbnek látszó, számukra kevesebb mun-
kával járó – fôvállalkozásba adást választják.
Azonban éppen a fôvállalkozási szerepkör

az, amelyik lehetôvé teszi a fôvállalkozó szá-
mára, hogy – megfelelô indoklással – a pro-
jekt egyes részeit áttervezze. Erre mûszaki
okokra (pl. talajviszonyok, alapozási problé-
mák stb.) való hivatkozással, vagy az olcsóbb
kivitelezési technológia választásával, vagy
éppen a felmerülô többletköltségek elfogad-
tatása miatt kerülhet sor. A fix áras szerzôdés
miatt az építési fázisok költségtöbblete gyak-
ran csak a mûszaki tartalom csökkentésével
kompenzálható. 
Ebben a fázisban az építész és a színház-

technológus szerepe szinte megszûnik, ami
azért érthetetlen, mert a szakkivitelezôk aján-
latainak és kiviteli terveinek elbírálásban és az
ellenôrzésben is részt kellene venniük. 
Az építôipari közbeszerzési eljárások ellent-

mondásának itt van a kulcsa! 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy sok

esetben a kiíró már „preferál” egy fôvállalko-
zót, mely alacsony árával biztosan meg fog-
ja nyerni a tendert. Közszájon forog az álta-
lános fôvállalkozói kalkulációs séma: add ösz-
sze a legolcsóbb alvállalkozó-jelöltjeid árát,
szorozd meg 0,8-kal, és add be a tendert. Így
aztán a „preferált” fôvállalkozó nyeri a ten-
dert. Ez nem támadható, hiszen a fôvállalko-
zó olcsón vállalja a meghatározott igény-
szintû és részletesen megtervezett épület
megépítését és a technika beszerzését…
A fentiek szerint megnyert árral a fôvállal-

kozó természetesen egy fillért sem keresne a
munkán. Ezért tárgyalássorozatba kezd,
melynek alapvetô célja az alvállalkozók árai-
nak leszorítása. Önmagában még ez sem
elégséges, hiszen az alvállalkozók a kiírás sze-
rinti minôségre adnak ajánlatot, és ennek ára
általában nem elég alacsony a fôvállalkozók

számára. Mit lehet tenni? A fôvállalkozók a
tenderben ugyan tételes árajánlatot adnak,
de sokszor a színházi technológiák sorait
nem töltik ki konkrét típusokkal, azaz átsikla-
nak a minôségi színt maghatározásán. Ez ad-
ja a fôvállalkozók kezébe azt a lehetôséget,
hogy ezekre a tételekre akár a „gagyi” minô-
séget is megpróbálják elfogadtatni – és ekkor
már tisztességes haszonra is szert tehetnek.
A szegény végfelhasználó fogja az olcsó hús-
nak híg levét meginni…

A másik, gyakori fôvállalkozói trükk, hogy
a megnyert tendert követôen alaposan átné-
zik a terveket. Biztosan lehet bármely építé-
szeti vagy technológia tervben kisebb-na-
gyobb módosítási lehetôséget, hibákat talál-
ni. Ezek a hibák kétirányú lehetôséget adnak
a fôvállalkozók kezébe: egyrészt azok felhasz-
nálásával pótmunkák elfogadását érik el a
megbízónál, kipótolva a versenynél kény-
szerûen vállalt olcsó árat. Másrészt a tervezô-
ket szembesítik a terv hibáival, de ezeket „el-

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek techniká ja

10

➤

Kulturális Központ, Nyírbátor 2006. (Baucont ZRt.)

Kölcsey Kulturális és Konferencia Központ, Debrecen, 2006. (KEVÉP Kft.)



nézik” nekik, ha azok beleegyeznek olyan
változtatásokba, melyek akár jelentôs megta-
karításokat is eredményezhetnek. 

Mûszaki ellenôrzés:
a független mérnök szerepe
A korábbi évtizedek gyakorlatában egy álla-
mi beruházási vállalatot bíztak meg, amely
vállalta a terveztetést, a kivitelezés pénzügyi
és mûszaki ellenôrzését, az ezzel kapcsolatos
teendôk elvégzését a megrendelô helyett.
A beruházók építményfajták szerint szako-
sodtak, így az egyes beruházások speciális is-
meretanyagával rendelkeztek, (pld. MÛBER).
Az állami beruházási vállalatok azonban a
rendszerváltás után zömében megszûntek.
Mára az európai gyakorlatnak megfelelôen

hazánkban is létezik a Magyar Tanácsadó
Mérnökök és Építészek Szövetsége (FIDIC),
akik az ellenôrzés feladatát felvállalhatják. En-
nek gyakorlata még csak most alakul ki.

„Több kísérletet tettünk arra, hogy a nem-
zetközi gyakorlattal összhangban tisztázzuk a
beruházási folyamatban részt vevôk sokszor
egymással átfedésben lévô szerepét és felelôs-
ségét.” „A magyar szerzôdéses gyakorlatban
a FIDIC-mérnök hatáskörével rendelkezô fel-
hatalmazás korábban nem volt ismeretes, a
beruházási felelôsségen a megrendelô és az
állam képviseletében eljáró mûszaki ellenôr
osztozott. A felelôsségi körök tisztázatlansága
számos anomália forrása volt, ami a piacgaz-
daság keretében nem volt tartható, azért vált
a beruházás lebonyolításáért egy személyben
felelôs mérnök, illetve mérnökszervezet kivá-
lasztása elsôrendû fontosságú kérdéssé. A ma-

gyar közbeszerzési törvény mûszaki ellenôr al-
kalmazásáról, az EU társfinanszírozásával
megvalósuló versenytárgyalási eljárások a FI-
DIC szerzôdéses rendszernek megfelelôen fel-
készült és gyakorlott, felelôs mérnök alkalma-
zásáról beszélnek.” „A mérnöknek, aki egy
nagy értékû építési beruházást ellenôrzô,
komplex, mûszaki, pénzügyi, jogi, szakértôi
tevékenységet ellátó szervezet vezetôje, az át-
fogó jellegû mûszaki ismereteken túlmenôen,
kellôen bizonyított, széles körû, tervezési és ki-
vitelezési gyakorlattal, a FIDIC szerzôdéses el-
járások alkalmazási ismeretével kell rendelkez-
nie. A fogalmak tisztázatlansága esetenként a
követelményekkel sem képességekben, sem ár-
ban nem összhangban álló jelöltek kiválasztá-
sához vezet.” 
„Félreértésekre adhat okot azonban az

ugyanazon beruházás keretében közremûködô
projektmenedzser és a mérnök, illetve a szerve-
zetében közremûködô, szakági mûszaki ellen -

ôrök hatáskörének és kapcsolatának tisztázat-
lansága.” „Nálunk a mûszaki ellenôri tevé-
kenységhez jogosultságot kell szerezni, más or-
szágokban nem, ugyanakkor – a szakmai szer-
vezetekre ruházott akkreditálási hatáskör hiá-
nyában – FIDIC-mérnök nálunk ma szinte bár-
ki lehet, aki mûszaki ellenôri jogosultsággal
rendelkezik, illetve alkalmasságát az ajánlatké-
rôvel és a bírálóbizottsággal el tudja fogadtat-
ni.”2

Igen nagy probléma, hogy a színháztech-
nika területén jártas, mûszaki ellenôri jogosít-
vánnyal rendelkezô mérnök sincs, mivel a
Magyar Mérnöki Kamara a szakterület önál-
lóságát nem ismerte még el.
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Az alvállalkozók kiválasztása,
kiszolgáltatottsága
A fix áras fôvállalkozói szerzôdés megkötésé-
vel helyzetbe került vállalkozás az egyes kivi-
telezési-szerelési feladatok elvégzéséhez ver-
senyezteti az alvállalkozókat. Az alvállalkozók
versenyeztetése már nem vonatkozik a köz-
beszerzés. Minden alvállalkozói szerzôdésre
15–20% fôvállalkozói díjat köt ki, az általa
nyújtott „szolgáltatások” (munkahely, ener-
gia, felvonulási terület stb.) biztosítására hi-
vatkozva. A versenyeztetés egyetlen célja a
lehetô legolcsóbb ár elérése, a rögzített ár
biztosítása, illetve lehetôség szerint a fôvállal-
kozói haszon növelése. 
Az Európában elképzelhetetlen hazai gya-

korlat szerint az alvállalkozó köteles 5–10%-
nyi bankgaranciát letétbe helyezni, meghite-
lezni az anyagot, a munkabért, és csak a vál-
lalt határidôre a helyszínre szállított berende-
zés értékarányos számláját nyújthatja be,
mely kifizetésére minimum 6 hetes határidôt
köt ki a fôvállalkozó, de nem ritka a 8–12 he-
tes kifizetési szerzôdés sem! Általában ezt
sem tartja be, és ha az építkezés késik, szállí-
tani sem lehet, melynek anyagi konzekvenci-
áját ismét az alvállalkozónak kell viselnie.
A fôvállalkozó a mûszaki átadás lebonyolítása
után sem fizeti ki a teljes alvállalkozói össze-
get, két-három évre a garanciális kötelezett-
ségre hivatkozva visszatartja annak 5–10%-
át. Ezenfelül már találkoztunk olyan fôvállal-
kozói szerzôdéssel is, mely a fentieken felül
még 5%-os olyan tartalék munka elvégezte-
tését is megengedi a fôvállalkozónak, melyet
nem fizet ki az alvállalkozó részére, továbbá
a lenyomott árak miatt kikényszerített
mûszaki változtatások felelôsségét is az alvál-
lalkozók nyakába varrja. 
„Szerzôdésminták vannak, csak nem elégíte-

nek ki általános igényt, magyarán csak a fôvál-
lalkozó érdekeit védik. A nagyobb kivitelezô cé-
gek, fôvállalkozók, erôsebb anyagi és vállalko-
zási pozíciójuk okán is jelentôs jogászi kapaci-
tást vesznek igénybe; itt születnek a szerzôdé-
sek, szerzôdésminták. A probléma adott: a fô-
vállalkozó, fôleg a mai ínségesebb idôkben,
monopolhelyzetben van, mondhatni, ô diktál.
Ha egy alvállalkozónak nem tetszenek a szer-
zôdésben foglaltak, akkor tucatnyian ugranak
a helyébe – valaki biztosan alá fogja írni azt a
papírt. Azt a papírt, amelyben esetenként egy
32 oldalas szerzôdésbôl 3 pont tartalmazza az
alvállalkozó jogait, a többi pedig a kötelessége-
it. Aztán nem beszéltünk még a szakmánkban,
az építôiparban általános elôre teljesítésrôl,
ami feltétlen (kikényszerített) bizalmat követel
meg az alvállalkozótól. Így lesz teljes a kiszol-
gáltatottság.”3

A fôvállalkozói szerzôdés azonban a meg-

bízó felé elôleg biztosítását és általában havi
értékarányos számlázási lehetôséget tartal-
maz. Ezért teljesen indokolatlan a fôvállalko-
zó magatartása, az erôfölényével való vissza-
élés, az érdemi munkát végzô alvállalkozókat
banki hitelezôknek tekinteni.
Tekintettel arra, hogy az alvállalkozók leg-

többje tôkeszegény kisvállalkozás, hitelfelvé-
telre kényszerül. A rendkívül nyomott áron
elvállalt munka értékét megkésve kapja meg.

A gyártáshoz és a mûködéséhez szükséges
hitelek biztosítása további költségek vállalá-
sára kényszerítik. Nem csodálható, hogy az
építôiparban – az ilyen fôvállalkozói maga-
tartás miatt – általánossá váló lánctartozás
számos vállalkozót tesz tönkre.
„Hazánkban a több mint 540 ezer társas

vállalkozás mellett 400 ezret meghaladó egyé-
ni vállalkozást tartanak nyilván. Azért ezek a
hatalmas számok elgondolkodtatók, különösen
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annak tükrében, hogy Szlovákiában, Lengyel-
országban vagy Ausztriában kevesebb mint fe-
leennyi, Szlovéniában pedig tizedennyi cég
mûködik. Hol a hiba? Ennyi céggel a régió élvo-
nalába kellene tartoznunk, mi mégis sereghaj-
tók vagyunk.
A túl sok vállalkozás, a felaprózódott cégst-

ruktúra igen káros a magyar gazdaságra. Kü-
lönösen igaz ez akkor, amikor válság van, ami-
kor a piacszûkülés és gazdasági nehézségek
miatt fizetési nehézségekkel küzdô vállalkozá-
sok hungarikumként tekintenek a lánctartozás-
ra, és a körülményeket okolják minden problé-
máért.” „Hányszor halljuk tv-ben, rádióban,
hogy „nem fizették ki a munkámat, most ebbe
az én cégem is belebukik”. És bukik is sok ezer
cég, hiszen kis hazánkban egy éven belül min-
den 35. céget felszámolnak. A felszámolt cégek
több mint 60%-át sújtják a lánctartozások.”4

„Eljutottunk oda, hogy ma Magyarországon
nem azok az urak, a nagymenôk, akiknek sok
a pénzük, hanem azok, akik sokkal tartozhat-
nak másoknak büntetlenül. A törvény hihetet-
len lassúsággal teszi a dolgát, s szinte minden
eredmény nélkül. A felszámolási eljárásokból
szinte nulla a megtérülés. Miért? Mert mire
odajutnak, hogy a cég vagyonára lakatot te-
gyenek, már nincs ajtó sem, amire rákerülhet-
ne a lakat.”5

A fôvállalkozó gátlástalan törekvése az al-
vállalkozói árak letörésére az eredetileg meg-
határozott mûszaki tartalom és minôség
csökkentését vonja maga után. Ennek kezde-
ményezését azonban – elvileg – a fôvállalko-
zói szerzôdés nem engedi meg. A gyakorlat
az, hogy az alvállalkozótól áttervezést (kivite-
li tervek készítését) kérik, ami egyértelmûen

mennyiségi és minôségi csökkentést jelente-
nek a tendertervekhez képest. Ennek ódiu-
mát a fôvállalkozó szakértôk felkérésével át-
hárítja az alvállalkozóra. Ezért a mûszaki át-
adás-átvétel folyamatában a reklamáló üze-
meltetô észrevételei pusztába kiáltott szavak
maradnak, és legtöbbször a fôvállalkozó által
presszionált, de jó szándékú szakkivitelezô
lesz a hibás.
Egyszerûen érthetetlen, hogy milyen a

közbeszerzések és a fôvállalkozások ellenôr-
zése, ha lehetôség van a tenderben rögzített
mennyiségi és minôségi szintektôl való akár
durva eltérésekre!

Az üzemeltetô
Legtöbbször a szenvedô harmadik a létesít-
mény üzemeltetôje. A projektmegvalósítás
folyamatába csak az elsô és az utolsó fázisá-
ban jut szóhoz. Elôször elmondja elképzelé-
seit, vágyait, majd szembesül a számára erô-
sen megkérdôjelezhetô eredménnyel. A kul-
turális létesítmény üzemeltetôje szintén a
megrendelô intézménye, és azt várják el,
hogy hálás legyen a beruházásért. Szeren-
csés esetben az megfelelô minôségben és az
üzemeltetô elképzelései szerint készült el.
Sajnos a valóságban ritkán van így. 
A mennyiségben és minôségben redukált

mûszaki tartalom, az építôipari kivitelezés
gyenge minôsége az épületet használó intéz-
mény számára szinte megoldhatatlan prob-
lémát jelent az átadást követô években.
A nehézkes és vontatott hiánypótlások és ga-
ranciális javítások után számtalan problémát
kellene még megoldani: pótolni a kispórolt
berendezéseket, javítani az üzemeltetést

gyakran veszélyeztetô hibákat. Ehhez azon-
ban már nem kap pénzt a fenntartótól, hi-
szen most volt az épület felújítva, erre akár
évekig se fognak egy fillért sem költeni.

Tanulságok
Az utóbbi években elkészült kulturális létesít-
mények: színházak, mûvelôdési központok
építésének, felújításának a tanulságai a kö-
vetkezôkben összegezhetôk:
– A megrendelô nem a pénzének megfele-

lô minôségû és felszereltséggel rendelkezô
épületet kap.
– A fôvállalkozó az abszolút nyertese a pro-

jekteknek, az összes többi résztvevô fruszt-
rált, a legjobb eset, hogy nem mennek tönk-
re a munkában. 
– Az alvállalkozók – különösen a színház-

technikai cégek – elôbb-utóbb tönkremen-
nek a lehetetlen pénzügyi finanszírozás kö-
vetkeztében. (Ez a garanciális kötelezettsé-
gek vállalását is veszélyezteti).
– A felelôsségre vonás alig lehetséges, a fô-

vállalkozó – profitját és tôkéjét kimentve – rö-
vid idôn belül felszámolja önmagát.
– Az új létesítmény pár év múlva már

újabb tatarozásra vagy technikájának kiegé-
szítésére, cseréjére szorul, de erre nincs már
anyagi fedezet. 

„Egy társadalom, egy nemzet életszínvona-
lát, belsô egyensúlyát, értékrendjét – egyebek
között – az határozza meg, miként sáfárkodik
a rendelkezésére álló közpénzekkel. Amennyi-
ben a megvalósítandó létesítmény nem teljesíti
az élettartamával kapcsolatban elvárható kö-
vetelményeket, az elvárható élettartamon belül
megismételt felújítás az adófizetôk érdekeivel
ellentétes pazarlásnak minôsül, s a más, hasz-
nos célokra fordítható társadalmi tartalékokat
emészti fel.”2

Az idézetekbôl látható a probléma általá-
nos volta. Jó lenne ezen a gyakorlaton minél
elôbb – közös társadalmi érdekek mentén –
változtatni. Várjuk olvasóink véleményét! 

Szabó-Jilek Iván

1 Rontása tört ránk címmel Farkas Zoltán beszélgetett
Bojár Gáborral, a Graphisoft elnökével, Beck György-
gyel a Vodafon Magyarország vezérigazgatójával és
Hetényi Márkkal a Flextronics regionális pénzügyi igaz-
gatójával, valamint Takács Jánossal, az Electrolux ve -
zér igazgatójával (HVG 2010. január 9. 1. szám)
2 Éhn József: Gyakorlati tapasztalatok az EU által támo-
gatott települési vízi és közmûépítési beruházások
lebonyolításánál (Mérnök Újság 2008. 12. szám de -
cem ber)
3 Bognár József: Szerzôdések, amelyek csak a fôvállal-
kozót védik. (e-gépész.hu 2009. szeptember 15.)
4 Tóth Tamás: Még kísért a múlt – avagy a szocializ-
mus 40 évének káros hatásai a mai gazdaságra. (e-gé -
pész.hu 2010. január 19.)
5 Lánctartozások – bûnösök vagy áldozatok? (e-gé -
pész.hu 2009. október 7.)
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A jelentôs eseményre a távolabbi és közel-
múlt jeles képviselôi sereglettek össze, akik a
diploma megszerzése óta kiemelkedô ered-
ményeikkel öregbítették az egyetem hírne-
vét. A rendezvény két részre bomlott, mely-
bôl az elsôt a kampusz saját anyagával töltöt-
ték ki. A színpadon olyan elôadók léptek fel,
akik az egyetemen kezdték és végezték ta-
nulmányaikat, de a hobbijuk erôsebbnek bi-
zonyult elhivatottságuknál.
Az ünnepélyes nyitóbeszédek után a Ben-

kó Dixiland Band foglalta el a színpadot. Hát
igen, ennek a világhírû csapatnak szinte min-
den tagja a Mûegyetemet végezte el, mi
több, a nyugállományú tagokon kívül még
egy komplett épület tervezésével meg lehet-
ne bízni a zenekart, mert az aktív tagokból is
összejönne egy remek mérnökcsapat. De
ezen az estén nem a munkán, hanem a szó-
rakoztatáson volt a hangsúly. Benkó Sándor
mint mûsorvezetô a számok közötti szüne-
tekben a régmúlt iskolai és zenei élményeivel
fûszerezte az elôadást, amibe ügyesen vonta
be a meghívott vendégeket. A vendégek ter-
mészetesen mindannyian a BME Villamos-
mérnöki Karának padjait koptatták, koptat-
ják. Az aktív hallgatók énekkarán kívül a taná-
ri karból is tiszteletét tette egy prof a zongo-
ránál. A korábbi évek jeles hallgatói közül itt
vendégeskedett a színpadon Laux József és
Benkô László is. A konferanszié szerint mind-
annyian az alfa-béta-omega elnevezésû egye-

temi formáció illusztris tagjaiként nyûtték ze-
neszerszámaikat, miközben részt vettek a
képzésben. A neves vendégek késôbb a ze-
nekar nevének elsô kétharmadát és a pályát
elhagyva más, inkább zenei utakon indultak
tovább. Ezekkel a kis közjátékokkal és sok di-
ximuzsikával telt el az elsô rész. A második
részt is az Öreg Fiuk, vagyis az Old Boys vál-
tozatos rock and rollja tette szórakoztatóvá.
De nem lenne szakmai folyóiratba való ez

a rövid írás, ha nem foglalkoznánk egy kicsit
a technika vendégeivel is. Soraikban több ki-
emelkedô, magas tisztséget betöltô vendég
foglalt helyet, köztük az öreg királynô és egy
ifjú király. A nézôtér hátulján kialakított keve-
rôállásban trónolt minden fények uralkodó-
nôje: a tiszteletre méltó GrandMA1 Full Size,
és az audiovilág ifjú királya, a nagy tekintélyû
Sounkraft VI6. A kékvérûek megjelenését a
Lajter Light kiváló mûszaki személyzete tette
lehetôvé. Megjelenésükre azért is épített a
Lajteros alattvalók népes tábora, természete-
sen elsôsorban a közvetlen kiszolgálásukra ki-
választott szerencsések, mert jelentôs meny-
nyiségû eszközt – mind a fény, mind a hang-
technikából – kellett megfelelôen koordinál-
ni. A színpadot – két komplett, mûfajában és
hangzásában is jelentôsen eltérô – élôzene-
kari koncert kiszolgálására alakították ki.
A VI6 digitális keverô pontosan az ilyen nagy
csatornaszámot igénylô produkciókra szüle-
tett. A tárolható és elôhívható beállítás olda-

lak szinte mint egy világítási pult Cue listája,
akár számonként elôre definiált beállítások
lehívását teszi lehetôvé. A nagyméretû érin-
tôképernyôk pedig számos, könnyen átte-
kinthetô információt adnak a kiválasztott
csatorna pillanatnyi állapotáról, és szükség
esetén azonnali beavatkozást tesznek lehetô-
vé. Szerencsére a próbák alatt az összes elô -
adott szám beállása megtörtént, és így a
mûsor alatt szinte semmilyen módosító be -
avatkozásra nem volt szükség. Ez azért is sze-
rencsés, mert a mûsor alatt 54 hangcsator-
nát használtak a színpadon. A hangzás lesu-
gárzását a BKK JBL hangrendszere biztosítot-
ta. A monitorsugárzókat is az amerikai márka
szolgáltatta, mégpedig 16 db JBL SR-X 700-
as láda formájában. A kontroll hangrendszer
felügyeletét egy InnovaSON Sy40+8 digit
pult látta el, szintén számonként letárolt pre-
setek segítségével. Az összerakott hangrend-
szer nagyságát jól mutatja az is, hogy a szín-
padon mintegy 700 méter kábelt kellett fel-
használni.
A világítástechnika gerincét a Lajter Light-

et fémjelzô Clay Paky intelligens fényvetôk
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adták. A színpad felett és a frontban össze-
sen 37 db robotlámpa volt felszerelve, ami-
nek nagy része CMY színkeveréses wash
fényvetô volt. A színpad felett jól mutatott a
vetítéshez használt „Floyd” karika, amibe a
rendezvény logója volt egy Clay Paky Stage
Zoom 1200 profillal vetítve. A karikán 300-
as Colorok színezték a vetítôvásznat. A szû -
kös térben komoly szerep jutott a széles tar-
tományban állítható nyílásszögnek és a
nagy fényerônek. A robotokon kívül a BKK
nézôterén telepített halogén fényvetôk is ak-
tív szerepet kaptak. A számok közötti átveze-
tések megvilágítása, derítése volt a fô fel-
adatuk. A kiemeléseket a helyi Clay Paky
Shadow QS-ST fejgépekkel és a Lajter Light
6 db Golden Spot 1200-asával oldották
meg. A kialakított látványvilág – a napjaink-
ban megfigyelhetô divatirányzatnak megfe-
lelôen – inkább a washlightok kínálta erôs
fénycsóvákkal támogatta a zeneszámok szín-
padi megjelenését. Kitûnôen sikerült elôny-
nyé kovácsolni a BKK viszonylag kis színpad-
mélységébôl és a szokásos fekete háttérfüg-
gönybôl álló, térhatás nélküli kialakítást.
A LED-es Pulsar háttérderítôk használata a
fekete bársonyfüggönyt elvarázsolta a szín-
pad hátuljáról, és helyette mély térérzetet
teremtett. Sokat javított még a képen az
egyedi revüfüggönyszerû dekoráció, mely-
nek az áramló levegôtôl mozgó fénylô ko-
rongjai izgalmasan verték vissza a rájuk ve-
tôdô fényt. A létrehozott világítási képek
szép összhangot teremtettek az aktuális ze-
neszámmal megidézett korszakhoz napja-
inkban hozzárendelt vizuális atmoszférájá-
val, oly módon, hogy a legkorszerûbb be-
rendezések hivalkodás nélkül simultak az el-
várt hangulat képi megjelenésébe.
Összegezve a villamosmérnöki kar 60. Szü-

letésnapi gáláján gyûjtött tapasztalatokat és
élményeket, elmondhatom, hogy egy, ren-
dezvények technikai lebonyolítását vállaló
cég csak akkor lehet professzionális, ha az ál-
taluk felvonultatott technika, a rendezvényt
összeállító és lebonyolító mûszaki személyzet
és nem utolsósorban a produkciót közvetle-
nül létrehozó emberek profik. Értem ezalatt
azt, hogy a kezelôszemélyzet az eszközöket
magas szinten ismeri. Konstruktív módon al-
kalmazzák a technika adta lehetôségeket és
mûvészi érzékük alapján hozzá tesznek a
technikai lehetôségekhez, a hozzáadott érté-
kek pedig kifinomultak. Az általuk vezérelt
képi és audiohatás a közönségnek szánt él-
mény fontos részére. A látott produkció alap-
ján úgy érzem, hogy a Lajter Light igazán
professzionális rendezvényeket létrehozó
cég.

Jerzsa Attila
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A SZÍNPAD 2009. 4. számában érdekes be-
számolót írt Kárpáti Imre nyári, bayreuthi lá-
togatásáról. A leírtak alapján egy-egy Wag-
ner-opera megtekintése komoly tortúrát je-
lent, és a nálunk megszokotttól eltérô közön-
ségkiszolgálást. A leírások pontosak, mégis
mi az, ami miatt „a színház fennállása óta
minden elôadáson telt ház van”? Gondolom,
hasznos lehet néhány más szempont mérle-
gelése is.
Itt van elôször is maga Bayreuth. Egy kisvá-

ros, nyugodt légkörrel, távol a rohanó világ-
tól. Az elôadásra nem lehet a munkahelyrôl,
üzleti életbôl „beesni”, ide el kell utazni, au-
tózni. A korai elôadáskezdésnek az is a hatá-
sa (bár nem ezért találták ki), hogy a legtöbb
nézô már elôzô nap(okban) megérkezik, és
az elôadás napját pihenéssel, nézelôdéssel,
kikapcsolódással tölti, mintegy ráhangolódva
a nap fô eseményére, amire frissen, pihenten
érkezik.
Legtöbben biztosan a wagneriánusok csa-

patához tartoznak, akik évrôl évre ide zarán-
dokolnak, ahol zeneileg a tökéletes Wagner-

operát (bármelyiket) kapják. Az évek óta
megszokott meghökkentô vagy provokatív
rendezésû elôadások ellen egyszerûen lehet
védekezni, be kell hunyni a szemet. A leg-
több nézô úgysem elôször hallja-látja az elô -
adásokat. Az igazi wagneri zenei hangzás vi-
szont a világon egyedül csak itt „kapható”
(lásd Kárpáti Imre leírását a zenekari árokról).
A korai elôadáskezdésnek oka, hogy a szü-

netek egy óra hosszúságúak. Ez hasznos a le-
vegôtlen nézôtér, a kényelmetlen székek utá-
ni pihenés és újabb erôgyûjtés szempontjá-
ból. Nem elhanyagolható az sem, hogy a vá-
ros szélén lévô „Zöld domb” színháza körül
számos vendéglô várja a szünetekben a kö-
zönséget, ahol elôre meg lehet rendelni pél-
dául a vacsorát is, amit névreszólóan és idô-
ben pontosan szervíroznak, hogy az étkezés
is pihentetô legyen, ne kapkodó sorban állás.
Az elôadás és a további felvonások kezdé-

se elôtt bezárt nézôtér, színház a közönség
zavartalanságát szolgálja. Nem csörtetnek át
késôn jövôk a valóban hosszú széksorokban a
már ott ülôk elôtt, ugyanakkor az esetleg

szükséges menekülést, vagy elôadás közbeni
távozást a valamennyi ajtónál szolgálatot tel-
jesítô személyzet biztosítja. Az elôadások kez-
dését és a szünetek végét erkélyrôl szóló réz-
fúvós kisegyüttes idôben jelzi a színház körül
sétáló nézôknek. A zene az aznapi elôadás
valamelyik közismert kis részének átirata. Aki
mégis elkésik, magára vessen, és nézze meg
kényelmesen televízión, tökéletes hangosí-
tásban azt, amibôl sajnos egyfelvonásnyit ki-
marad. Pedig csak az az igazi.
A színház modernizált, a színpad, a világí-

tás és minden más „vasfüggöny mögötti” te-
rület korszerûsített. A nézôtéren valóban nin-
csen klíma, a faszékek nem kényelmesek,
minden a XIX. század emlékét hordozza.
Mégsem szándékoznak hozzányúlni ezek-
hez, mert féltik a csodálatos, Wagner zenéjé-
hez igazított akusztikát. Márpedig az akuszti-
ka a színházépítés talán legnehezebb pontja,
még apró változtatások is sokat ronthatnak
rajta.
De ez már egy másik cikk témája lehet.

Borsa Miklós
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Bayreuthról – néhány megjegyzés

Wagner operaházának metszetrajza
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A gondos elôkészítô munka eredményeként
a pécsi lakosok és az idelátogatók számára
több hete kézzelfogható valósággá váltak a
kivitelezési munkálatok; az elvárások immár a
határidôk pontos betartására és a kivitelezés
kifogástalan minôségére irányulnak.
Szintén jól halad a pécsi konferencia- és

koncertközpont ügye. A kivitelezésre kiírt
közbeszerzési eljárás nyertese a Magyar Épí-
tô Zrt. – Arcadom Zrt. konzorcium lett, azon-
ban az Opus 2010 konzorcium élt a jogor-
voslati lehetôséggel 2009 május 6-án. A köz-
beszerzési döntôbizottság június 15-én kéz-
besített határozata szerint a korábbi döntést
megvizsgálva a beadott keresetet elutasítot-
ta, és megállapította, hogy az ajánlatkérô
Pécs MJV és az eljárás lebonyolításáért felelôs
Pécs2010 Menedzsmentközpont jogszerûen
és szabályosan hirdetett gyôztest. Ez igen ko-
moly szakmai eredménynek tekinthetô,
azonban a több hétig tartó jogorvoslati eljá-
rás miatt a beruházás kivitelezési munkálata-
inak befejezése 40 nappal késôbb várható.
Június 18-án a közbeszerzési eljárás lezárá-

sát követôen ünnepélyes keretek között írta
alá a projektgazda Pécs megyei jogú város
képviseletében dr. Páva Zsolt polgármester,
a közremûködô szervezet nevében Márton
György, a Dél-dunántúli Regionális Fejleszté-
si Ügynökség ügyvezetô igazgatója és a kivi-
telezô Magyar Építô Zrt. – Arcadom Zrt. kon-
zorcium képviselôje, Tolnay Tibor a központ
építését rögzítô vállalkozási szerzôdést a pé-
csi Városházán.
A beruházás az Európai Unió támogatásá-

val, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg. A Magyar
Építô Zrt. – Arcadom Zrt. konzorcium (a
2009. június 18-i szerzôdéskötéstôl számít-
va) 469 napot szán a kivitelezési munkákra,
ami azt jelenti, hogy az épület 2010. szep-
tember 30-ra készülhet el. A munkálatok a
szerzôdés aláírását követô két héten belül el-
kezdôdnek.
A 7,242 milliárd forint összköltségvetésû

(ebbôl a kivitelezésre 6,374 milliárd forintot
fordítanak) beruházás túl azon, hogy világ-
színvonalú technikával felszerelt létesítmény
lesz, otthont ad majd a pécsi kulturális köz-

pontnak, valamint a Pécs2010 EKF program
nagykövetének, a Pannon Filharmonikusok
Zenekarának. Az elfogadott tervek szerint a
11 144 m2 nettó alapterületû épület akuszti-
kai tervezésû nagyterme 999 fô befogadásá-
ra lesz alkalmas, amely a rendezvény típusá-
tól függôen a változtatható színpadállásnak
megfelelôen 928, illetve 880 fôre csökkent-
hetô a zenekari igényeknek megfelelôen. Az
impozáns épület nemcsak a Pannon Filhar-
monikusok és a pécsi kulturális központ iro-

dáit, valamint a zenekar mûködéséhez szük-
séges termeket, hanem a közönség számára
fenntartott tereket (kávézó, könyvesbolt, fo-
gadótér), valamint mindezek kiszolgálóhelyi-
ségeit is magában foglalja.
A pécsi konferencia- és koncertközpont a

Dél-Dunántúl régió legnagyobb befogadó-

képességû, multifunkcionális hangverseny-
termeként, kulturális rendezvényhelyszínként
és konferenciaközpontként mûködô középü-
lete lesz. Az utóbbi célra az emeleti nagyte-
rem mellett az épületben található konferen-
ciatermek és szekciótermek is szolgálhatnak,
melyek befogadó kapacitása 368 fôtôl 500
fôig változó, az igényeknek megfelelôen.
A földszinten található 368 fô befogadásá-

ra képes konferenciaterem a konferenciaigé-
nyeknek megfelelôen szekcionálható lesz, az

elsô emeleti 287 fôs konferenciate-
rem pedig balettpróbateremmé
alakítható, és maga az épület alkal-
mas táncszínházi produkciók befo-
gadására is. A nagyzenekari pró-
bák számára különálló, állandó ter-
met biztosítanak.
A pécsi konferencia- és koncert-

központ megépítése jelentôs vonz -
erôt jelent: amellett, hogy a létesít-
mény Európában is kiemelkedô
színvonalú eseményeknek ad majd

otthont, bôvítve ezzel a város kulturális kíná-
latát, Pécs a közép-európai konferenciapiac
egyik meghatározó színhelye lesz – újabb
szakmai konferenciák, vásárok, kulturális
fesztiválok megrendezése válik ott lehetôvé.

www.pecs2010.hu
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Megkezdôdhet a pécsi konferencia-
és koncertközpont kivitelezése

Tervezô: Építész Stúdió Kt. (Keller Ferenc, Kônich Richard, Sólyom Benedek)



Akár 380 millió forinttal is többe kerülhet a
tervezettnél, és csúszhat az átadási határide-
je a pécsi konferencia- és koncertközpont-
nak.
(MTI) – Páva Zsolt polgármester kedden

Pécsett újságíróknak azt mondta: egy szakér-
tôi bizottság részben megalapozottnak talál-
ta a kivitelezô többletköltségekre vonatkozó
igényét, mert az építmény alapozási munká-
it a tervektôl eltérôen kellett megvalósítani.
A politikus hangsúlyozta, hogy a grémium

az igény jogosságáról döntött, a fizetendô
összeget 380 millió forintban maximálta. Az,
hogy pontosan mennyit kell átutalni, és mi-
ként módosul az átadási határidô, a város,
valamint a munkálatokat végzô konzorcium
közötti tárgyalások eredményétôl függ. Az
egyeztetések még a héten megkezdôdnek a
felek között.

Páva Zsolt kérdésre válaszolva megjegyez-
te: még nem tudja, mibôl teremtik elô a
pluszpénzt, ebben számít a kormányzatra és
az oktatási és kulturális tárcára. Szólt arról is,
hogy az ügyben vizsgálatot kezdeményez a
felelôsség tisztázására.
A kivitelezô Magyar Építô Zrt. – Arcadom

Zrt. konzorcium már tavaly nyáron, röviddel
az építkezés megkezdését követôen írásban
jelezte: az alapozást a tervektôl eltérôen akar-
ja megvalósítani. A kivitelezô azzal érvelt,
hogy az általa készített talajmechanikai szak-
vélemény eltér a korábbi szakvéleménytôl, és
az épület süllyedésének elkerüléséért cölöpö-
zési technológia alkalmazása indokolt. Ez pe-
dig 460 millió forintos többletköltséget jelen-
tett, s az átadási határidô is 136 napot csúszik.
Az önkormányzat független ellenôrzô

mérnöktôl kért szakvéleményt, aki a mûszaki

megoldásokat elfogadta, a többletdíjat és a
határidô-módosítást azonban nem javasolta.
Végül a felek háromtagú szakértôi bizottság
létrehozásában egyeztek meg, amely most
döntött a kérdésben.
A pécsi Európa Kulturális Fôvárosa (EKF)

program egyik nagyberuházása, a konferen-
cia- és koncertközpont az eredeti terv szerint
7,2 milliárd forintból épülne föl, átadási ha-
tárideje szeptember 30. lenne. A 11 ezer
négyzetméteres épület a Dél-Dunántúl leg-
nagyobb, ezer embert befogadó multifunk-
cionális hangversenyterme, kulturális ren-
dezvényhelyszíne lesz. Fôként a pécsi kultu-
rális központnak és a Pannon Filharmoniku-
sok zenekarnak, azok próbatermeinek, irodá-
inak ad otthont, de falai között kávézó és
könyvesbolt is helyet kap.

www.kultura.hu

2010. január 19.

Drágább lesz a pécsi koncertközpont
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Büntetô feljelentést tesz, és kártérítési pere-
ket indít a székesfehérvári önkormányzat a
Vörösmarty Színház négy évvel ezelôtti felújí-
tása miatt. A város jegyzôje szerint ki kell de-
ríteni, miért került 4,6 milliárd forintba a re-
konstrukció, ha az épületre a friss szakértôi
vélemények szerint ennél lényegesen keve-
sebbet költöttek.
Csôdbûntett gyanúja miatt ismeretlen tet-

tes ellen feljelentést tesz a székesfehérvári
önkormányzat, miután a város szerint az
idén nyáron nem véletlenül menekült felszá-
molási eljárásba a székesfehérvári színház
2005-ös átfogó rekonstrukcióját végzô kivi-
telezô cég, a Baucont Zrt. Bóka Viktor, Szé-
kesfehérvár jegyzôje szerint mindenképpen
gyanús, hogy a Baucont felszámolásának
megindítására épp akkor került sor, amikor
kiderült, hogy a fehérvári önkormányzat
több százmillió forintos kárigénnyel kíván fel-
lépni a társasággal szemben.
Az ügy a Vörösmarty Színház négy évvel

ezelôtti felújításához kapcsolódik. A rekonst-
rukció – amelyhez 3,5 milliárd forint állami
támogatást kapott az intézményt fenntartó
város – 4,6 milliárd forintba került, ebbôl 3,8
milliárd forintot fizettek ki a kivitelezést vég-
zô Baucont Zrt.-nek, a fennmaradó összeg-
bôl fedezték az egyéb költségeket.
Az elmúlt három évben a legtöbben sike-

res beruházásnak tekintették a színház-re-
konstrukciót. Mivel az idén lejár a kivitelezés-
re szóló garancia, az elvégzendô munkák fel-
mérésére az önkormányzat megbízott egy
külsô szakértô céget. A cég felszámolásáról
szóló hírt gyanúsnak találó jegyzô kezdemé-
nyezésére késôbb megrendelték a beruházás
teljes átvilágítását.
Az eredmény mindenkit megdöbbentett:

a külsô szakértô által lefolytatott vizsgálat azt
állapította meg, hogy szinte semmi sem úgy
valósult meg a rekonstrukció során, ahogy az
az eredeti tervekben szerepelt, és a város a
kifizetett 4,6 milliárd forintnál jóval kevesebb
értékû munkát kapott. Arról, hogy pontosan
mekkora összegrôl van szó, a szakértô de -
cem berre ígért tájékoztatást.
– Ki kell derítenünk, mi történt – mondta

Bóka Viktor. – Egyelôre annyit tudunk, hogy

a munkálatok során számos ponton tértek el
a kiviteli tervektôl: több dolog egyáltalán
nem került beépítésre, vagy az elôírtnál
gyengébb minôségû anyagot használtak fel.
A nézôtérnek gyakorlatilag nincs szellôzése,
már most javításra szorul a légkezelô rend-
szer, az irodaépületbôl hiányzik a klíma, pe-
dig a beépített nyílászárókat a légkondicio-
náláshoz választották ki, rossz a szigetelés,
amelynek következtében alulról ázik az épü-
let, szétfagytak a márványlépcsôk, repedezik
és mállik a külsô vakolat. A szakértôk becslé-
se szerint csak a garanciális javítások értéke
eléri a 440 millió forintot.
A pénzt azonban nehéz lesz behajtani,

ugyanis a kivitelezést végzô Baucont Zrt. fel-
számolójától, a Hunyadi Zrt.-tôl kapott tájé-
koztatás szerint a társaság vagyona erre nem
ad fedezetet. De ha lenne is értékelhetô va-
gyona a bedôlt Baucont-nak, a felszámoló
egyelôre nem ismeri el az önkormányzat kö-
vetelését. Hajdú Ágnes, a Hunyadi Zrt. vezér-
igazgatója azt közölte: ezt csak egy függet-
len szakértôi véleményre alapozott jogerôs
bírósági ítélet alapján tehetnék meg.
Széphelyi Emil, a Vörösmarty Színház

mûszaki-gazdasági tanácsadója szerint csak a
teátrum üzemeltetéséhez legszükségesebb

munkák is 18 millió forintba kerülnek, de
ezekre a várostól csak ötmillió forintot kaptak.
Bár a fehérvári önkormányzat a beruházás

teljes lebonyolítását egy külsô cégre bízta, az
ügynek nyilvánvalóan lesznek helyi politikai
következményei. Ezt jelzi, hogy Warvasovszky
Tihamér szocialista polgármester egyelôre
nem kívánt nyilatkozni az ügyben. Ugyanak-
kor a közgyûlés egy belsô vizsgálatot is indí-
tott a botrány miatt, amelyben a városatyák
felelôssége is terítékre kerülhet. Annak idején
ugyanis az önkormányzat létrehozott egy, a
beruházást figyelemmel kísérô munkacsopor-
tot, amelyben valamennyi párt képviselôi he-
lyet kaptak. Így most megvizsgálják, hogy en-
nek a testületnek a tagjai miért nem érzékel-
tek semmit az építkezés körüli problémákból.

A cégbírósági rendszerben a Baucont Zrt.
részvénytulajdonosainak adatai csak 2005-ig
követhetôk (2005 decemberében adták át a
színházat), akkor a budapesti Szecsô Attila Csa-
ba többségi tulajdonában volt a társaság. Szék-
helye tíz éven át, 2007-ig volt Székesfehérváron,
azóta Budapesten, illetve tavaly tavasztól Tatán
van. Az idén júliusban került felszámolás alá. 

(Cseri Péter –
Népszabadság

2009. október 29.)
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Botrányos felújítás:
Eltûnt az anyag a színház falaiból
„Bedôlt” a kivitelezô, százmilliók után kutat a székesfehérvári önkormányzat



Pécs | Mint arról már korábban beszámoltunk,
kritikus állapotban vannak a Pécsi Nemzeti
Színház gépészeti berendezései. Eddig csak ag-
gódva beszéltek a gondokról a színház vezetôi
– négy éve minden írásos és szóbeli megkeresé-
sükre az volt a fenntartói válasz, hogy nincs rá
pénz –, ám a baj most bekövetkezett. 
Elôbb vasárnap a Pletykák elôadásán zu-

hant le az egyik lámpáról egy 3 kilós lencse –
a több méter magasból érkezô méretes al-
katrész halálos balesetet is okozhatott volna,
szerencsére nem talált el senkit a színpadon.

Kedd este pedig az Elveszett levél nagyszín-
padi elôadásán az elsô felvonás végére telje-
sen leblokkolt a díszleteket mozgató techni-
ka. Még a vezérlôpultot sem lehetett bekap-
csolni, így Balikó Tamás a legfontosabb jele-
netnél kiment a színpadra, és elmondta,
hogy most minek kellene történnie, hogyan
kell elképzelni a pódiumot, milyen más hát-
térelemekkel. 
A darab léghajós részletérôl van szó, mely

azt hivatott érzékeltetni a rendezôi értelme-
zésben, hogy a „politikai csatározások hatá-

sára földönfutókká lettünk”. Nos, ezt az ösz-
szegzô tanulságot ezúttal csak szóban lehe-
tett elmesélni. A teátrum igazgatója el-
mondta, szerdán egész délelôtt szerelte a
karbantartó cég a berendezést, és sikerült
átmenetileg megjavítani a vezérlôpultot, így
remélhetôleg néhány elôadást kiszolgál
majd. Bár erre garancia nincs, ilyen eszkö-
zökkel bármelyik este bekövetkezhet hason-
ló probléma. 

Új Dunántúli Napló
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Pécs, 2010. február 17.

2010. február 3.

Nemzeti Színház:
leállt a színpadtechnika és az elôadás

Az eddig is közismert tény volt, hogy a Pécsi
Nemzeti Színház épületének állaga sok kíván-
nivalót hagy maga után, de hogy milyen súlyos
a helyzet, az egy statikai szakvéleménybôl tud-
ható meg. 
A Pécsi Nemzeti Színház unszolására tavaly

teljes körû felmérés készült az épületrôl az
önkormányzat megbízásából. Ennek statikai,
tartószerkezeti munkarésze került a Dunán-
túli Napló birtokába, amelyet 2009 márciu-
sában készített el a Dr. Metzing Mérnöki
Szakértô Iroda Kft.
A vizsgálat célja az volt, hogy az 1987-ben

felújított és részben átalakított, kibôvített
épületegyüttes esetében a biztonságos üze-
melés biztosítható-e, és az üzemeltetô által
észlelt „zavaró körülmények” milyen intézke-
déseket tesznek szükségessé.
A vizsgálat egyértelmûen megállapította,

hogy az eltelt idôszakban az öregedés és a
káros környezeti hatások miatt jelentôs válto-
zások következtek be, ezért széles körû be -
avatkozásra van szükség, részben az „azon-
nali életveszélyelhárítás” miatt. Sôt, „súlyos
anyagi kárt, tömegbalesetet okozó állapot
jöhet létre”, olvasható a szakvéleményben.
Az egyik életveszélyes zóna az a szûk tere-

sedés, amely a színházépület és a Perczel ut-
cai ház között lelhetô fel, és a Színház térbe
torkollik. Ez alatt ugyanis egy díszlettár talál-
ható. Az utcaszinten pedig egy ráccsal fedett

folyóka vezeti el a csapadékvizet, ám ennek
építése során megsérült a szigetelés, így a víz
a ház fôfalát és az oda csatlakozó, díszlettár
feletti födém acélgerendáit károsítja. A ház
mészhabarcsos falára nemcsak a díszlettár,
hanem a szomszéd ház födéme is nehezedik,
az viszont kilúgozódott az esôvíztôl, teherbí-
rása ezáltal lecsökkent. A helyzet statikai
szempontból veszélyes, már csak azért is,
mert ide idônként jármûvek hajtanak be, így
a födém leszakadhat, különösen tûzoltó-
vagy szemétszállító autó alatt. A szakvéle-
mény hatféle következményt is felsorol, ame-
lyek „egyesével, vagy magukkal rántva a
kapcsolódó szerkezeteket, okozhatnak akár
tömeges katasztrófát is”.
Nagy Csaba alpolgármester úgy véli, az

elô zô városvezetés a színház problémáját el-
odázta. Az önkormányzat most azon dolgo-
zik, hogy kidolgozza a tennivalókat úgy, hogy
a halaszthatatlan munkálatok során az intéz-
mény mûködését ne zavarják meg. Az viszont
egyértelmû, magyarázza Nagy Csaba, hogy
kormányzati segítség nélkül a színház rend-
betétele nem történhet meg, ez irányban a
város a szükséges lépéseket megteszi.

A zenekari árok feletti boltozat jelen-
leg instabil
A zenekari árok feletti födémszakasz az 1987-
es megerôsítésekbôl kimaradt. Ez egy 15

centiméter vastag, kettôs görbületû bolto-
zat, amely instabil, nincs kellô oldalirányú
merevsége. A boltozat minél gyorsabb kivite-
lezésére azért is szükség van, mert dúcolás-
sal, ideiglenes alátámasztással nem stabilizál-
ható a színházüzem mûködésével egyide -
jûleg. A fôhomlokzat bejárati része feletti kô-
erkély életveszélyes állapotát is meg kell
szüntetni az eredeti állapotnak megfelelô
acélkonzolok visszaépítésével, megfelelô alá-
támasztással, vízelvezetés biztosításával, a
korlátelemek stabilizálásával.

„Csak” színészeket és zenészeket fe-
nyeget veszély 
A színpad melletti földszinti páholyok feletti
részt a színházban világítástechnikai célokra
használják, ám az egyre nagyobb súlyú és
méretû eszközök terhelése az erkély eredeti
faszerkezetének teherbírását meghaladják,
hívja fel a figyelmet a szakvélemény. A stati-
kai felmérés szerint „a helyzeten feltétlenül
változtatni kell, mivel az erkély tönkremene-
tele az anyagi káron túlmenôen az alatta lé-
vô színészkijárást és a zenekarban helyet fog-
lalók életét közvetlenül veszélyezteti. Ez vo-
natkozik mindkét oldalon az egymás feletti
erkélyekre”.

Dunántúli Napló

PNSZ: Akár tömeges katasztrófa is bekövetkezhet
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Az OISTAT Technikai Bizottsága pályázatot
hirdetett a színpadokon mindennap hasz-
nált, egyszerû, mégis briliáns mûszaki ötletek
számára. A TIP (Technical Invention Prize)
pályázat minden színházi mûszaki elôtt nyit-
va áll. Egy valamirevaló színházi mûszaki tud-
ja és gyakorolja: mindennapos színpadi
munkájuk megkönnyítésére idôrôl idôre kü-
lönös, de ötletes készülékeket fabrikálnak.
Legyenek azok mechanikus vagy effekt esz-
közök, elektromos kapcsolások, optikai ké-
szülékek stb.

Bizonyára egy csomó ilyen létezik, néhá-
nyat csak operákban használnak, másokat
utazó együttesek találták ki, néhány haszná-
lata csak bizonyos országokra korlátozódik.
Egyszerû megoldások, például hogyan lehet
a kábelt a díszlettartóhoz erôsíteni, vagy egy
egyszerû billentô/forgató készülék, vagy se-
gédeszközök világosítók számára… A leg-
többjük olcsó – hétköznapi – anyagokból van
összeállítva, mégis ezek  együtt egy új esz-
közzé válnak. Használatuk teljesen természe-
tes azoknak, akik ezzel dolgoznak, de talán

teljesen ismeretlenek más színházi mûszaki
emberek számára.
A pályázatok benyújtásáról minden infor-

máció megtalálható a www.oistat.org/tech-
nology honlapon. A díjak kiosztása a PQ
2011 keretében megrendezett TIP-díjkiosztó
gálán lesz Prágában. Jó lenne, ha a magyar
ötletesség is sikert arathatna!

Eldôlt, hogy a 12. PQ 2011. június 16–26.
között a Cseh Nemzeti Galéria egyik épüle-
tében, a Veletržní Palotában kerül megren-
dezésre. A palota csak pár száz méterre van
a PQ-k korábbi, hagyományos helyszínétôl,
az Ipari Csarnoktól, melynek bal épületszár-
nya 2008 októberében tûz martalékává
vált.
A PQ új helyszínéül egy jelentôs mûemlék

épületet, a funkcionalista stílusú Veletržní Pa-
lotát sikerült megszerezni. Az épületet Josef
Fuchs and Old� ich Tyl tervezték, építése
1928-ban fejezôdött be. A maga idejében
nagy elismerést váltott ki méreteivel, a mo-
dern, funkcionális építészeti stílusával és szo-
katlan homlokzatával. A hatemeletes épület
1939-ig az eredeti funkciójának megfelelôen
mûködött, ezután különféle célokra kezdték
használni. 1974-ben azonban tûz pusztította
el az épületet, melyet az 1990-es évek elején
rekonstruáltak. Ma a Cseh Nemzeti Galéria
20. és 21. századi gyûjteményének ad ott-
hont. Az épületben és annak kiállítási terme-
iben virtuális túra tehetô a www.acexpo.cz/
vtour/ honlapon.
A Veletržní Palota termeiben fogják meg-

rendezni a PQ nemzetek kiállítását és a dísz-
let- és jelmeztervezô iskolák bemutatkozását.
Az épület kisebb elôadótermeiben tartják
majd az elôadásokat, workshopokat és
egyéb tanácskozásokat. 
A PQ-ra eddig 57 nemzet jelentkezett be.

A szokásos, nemzetközi díszlet- és jelmezse-
regszemle mellett rendezik meg a Scenofest
programjait az e szakmákat tanuló ifjúság
számára. Az építészeti kiállítást „Mi ma egy
színház?” gondolat fogja meghatározni, be-
mutatva a 21. század különféle színházi tere-
it, alternatív helyszíneit. Az Építészeti Szekció
nemcsak épületterveket kíván bemutatni, ha-
nem a különleges terek változatait egészen a
virtuális térig. Az a szándék, hogy építészek,

szcenográfusok és mai elôadómûvészek kö-
zött vitát, párbeszédet provokáljon. 
Természetesen a vendégeknek és mûvé-

szeknek lehetôségük lesz a város központjá-
ban számos kiállítást, performanszt és színi -
elôadást megnézniük, amelyek helyszínei
maga a belváros utcái, terei lesznek. A Nem-
zeti Színházban és az elôtte lévô téren és a
Színházi Akadémiában is lesznek elôadások
felnôtteknek és gyerekeknek egyaránt.

KÜLFÖLDI HÍREK

Prágai Quadriennálé, 2011.

A TIP
Színháztechnikai feltalálók díja
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2009. november 20-án az amerikai Orlandó-
ban tartott LDI kiállításon a Martin Professio-
nal MAC III Profile típusú mozgófejes effekt-
fényvetôje a világítási kategóriában az Indis-
pensable Technology („Nélkülözhetetlen
Technológia”) Parnelli-díját kapta. A díj elis-
merése annak az úttörô fejlesztési iránynak,
mellyel a Martin és fejlesztôcsapata hozzájá-
rul ezen iparág dinamikus fejlôdéséhez.
A MAC III Profile, a Martin harmadik gene-

rációs effektfényvetôje gyorsan a világításter-
vezôk kedvence lett, legyen szó koncertrôl,
televíziós produkcióról vagy akár színházi
elô adásról a világ bármely részén. A kiemel-
kedôen nagy, több mint 33 000 lumenes
fényáramú fényvetô utánozhatatlan, telt
fénycsóvát produkál, melyet egy sor innova-
tív effekttechnológia tesz még látványosab-
bá. Az extrém átfogású, 11,5–55 fokos zoom
optika, a szabadalommal védett rendkívül
halk hûtés, vagy a fejmozgató motorok tiltá-
sával létrehozható fejgép funkció – hogy
csak néhányat említsünk azon fejlesztések-
bôl, melyekkel a MAC III Profile a Parnelli dí-
jat kiérdemelte.

www.lisys.hu
www.martin.com

Parnelli díj
Martin Mac III-nak

KÜLFÖLDI HÍREK



Megszakítás nélkül 51 éve dolgozom szín-
háznál. Nehéz errôl a hosszú idôrôl röviden
beszélni. 1959. január 6-án léptem be a Ma-
gyar Állami Operaházba. Néhány év után az
Erkel Színházba helyeztek át megbízott
mûszaki vezetônek.
31 évet dolgoztam ezen a munkahelyen.

Az utolsó években másodállásban a Szabad
Tér Színháznál is tevékenykedtem. Elmond-
hatom, hogy egész évben mindennap szü-
net nélkül 10-12 órát a színházban töltöt-
tem. Nagyon sok élménnyel, tudással és ta-
pasztalattal gazdagodtam ezen idô alatt.
Olyan emberek között „nôttem fel”, lehet-
tem a munkatársuk, akiktôl csak tanulni lehe-
tett színházat, színházszeretetet. Talán ez az,
amiért még ma is színháznál dolgozom.
Mindenütt kitûnô szakemberek voltak, szép
feladatokat kaptam. Megbíztak bennem a
vezetôim és a munkatársaim egyaránt. Meg-
tanultam az emberek és a színház, színpad
tiszteletét.
1991-ben Koltai Gábor hívott át, fôállásba

a Szabad Tér Színházhoz fômérnöknek. Ab-
ban az idôben három játszási hely tartozott a
Szabad Tér Színházhoz: a Margitszigeti és a
Városmajori Szabadtéri Színpad és a Budai
Parkszínpad. Ismertem ezeket a helyszíneket,
mégis kihívásnak tekintettem az új feladatot,
az épületek mûszaki gondjainak megoldását.
Feladataim közé tartozott nagy és látványos
produkciók, például Verdi Aida címû operája
díszleteinek szcenikai megoldása.
Díszlettervezési feladatokat is kaptam. Elsô-

ként Verdi Rigoletto címû operájának díszletét
terveztem a margitszigeti elôadáshoz. A dísz-
lettervezésrôl legtöbbet Varga Mátyástól ta-
nultam, nagyon nagy mûvész és nagyon jó
ember volt. Büszke vagyok rá, megtiszteltetés
számomra, hogy barátjának tartott. 
Antall József miniszter úr halálakor Koltai

Gábor kapta a kormánytól a megbízást a te-
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2009. augusztus 20-án Szolga István, a
Szabad Tér Színház mûszaki igazgatója sok -
éves színházi munkája elismeréséül meg-
kapta a Magyar Köztársaság elnöke által
adományozott Magyar Köztársasági Arany
Érdemkereszt kitüntetést. Ebbôl az alka-
lomból beszélgetünk pályája eddigi állomá-
sairól és jelenlegi munkáiról:

Gratulálunk
AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

➤



metés lebonyolítására. Varga Mátyás díszlet-
tervezô mûvész tervezte a Parlament elôtt
felállítandó ravatalt. A mûszaki kivitelezés az
én feladatom lett. A szomorú esemény szá-
momra jelentôs feladat volt, mert a megva-
lósításra rendkívül kevés idô állt rendelkezés-
re. Ahhoz, hogy a feladat idôben megoldha-
tó legyen, szükség volt a gyártókkal és a kivi-
telezôkkel való jó kapcsolataimra. A ravatal-
hoz 20 m3 fát használtunk fel, a díszítéshez
rengeteg fekete anyagra és kivitelezôi mun-
kára volt szükség. Olyan kandelábereket ké-
szítettünk, amelyekben fáklyák világítottak.
1995-ig voltam a Szabad Tér Színháznál,

ekkor Szinetár Miklóst nevezték ki az Operett-
színház igazgatójává. Az Operaházból ismert
engem és munkámat, ennek alapján hívott az
Operettszínház mûszaki igazgatói munkakör
betöltésére. A színházi feladataim mellett részt
vettem a társulat külföldi vendégjátékainak
technikai lebonyolításában. Sok tapasztalatot
szereztem Luxemburgtól Japánig a különbözô
színházi technikák megismerésével. Az Ope-
rettszínház rekonstrukciójának elôkészítését és
az építkezés felügyeletét is elláttam. A tapasz-
talatokat az Operaház felújításánál szereztem,
és sikerült mindezt úgy hasznosítanom, hogy
az Operettszínház újra olyan csodálatos lett,
mint amilyen eredetileg volt.
Szinetár Miklóssal „belekóstolhattam” a

televíziózásba is. Az általa rendezett Örökös
tagság címû mûsor díszletét és az alkalmi va-
riációkat terveztem. A színpad háttere olyan,
mint az Operaház nézôtere, kissé átszerkeszt-
ve. Az eredeti két nézôtéri bejárat helyett
csak egy van középen, ezen jön be az ünne-
pelt mûvész.
Béres Évát – aki a Szabad Tér és az Ope-

rettszínháznál is gazdasági igazgató volt, és
sokat dolgoztunk együtt – felkérték a Ferenc-
városi Ünnepi Játékok ügyvezetô igazgatójá-
nak, úgy vállalta el új feladatát, ha mûszaki
ügyekben a segítségére leszek. Úgy gondol-
tam, hogy az operettszínházi munkám mel-
lett el tudom látni ezt a feladatot is. A ferenc-
városi játékokhoz tartozott a Pikoló Színház,
amelyet felújítottunk, új öltözôket és forgó-
színpadot építettünk. 
Ekkor kinevezték Bán Teodórát a Szabad

Tér Színház igazgatójának. Ismertük egymást
az Operaházból és a balett-turnékról. Hívott,
jöjjek vissza a régi munkahelyemre. Szívesen
mentem, de csak úgy tudtam elvállalni, hogy
a ferencvárosi munkát is ellátom, amíg Béres
Éva az igazgató.

– Hogyan tudtál ennyi munkahelyen
egyszerre helytállni?

Egy ideig a három feladatot egyszerre pró-
báltam elvégezni, de láttam, hogy az éjjel-
nappali folyamatos színházi munkát sokáig
nem tudom végezni, még akkor sem, ha
szívbôl szeretem, amit csinálok, mondha-
tom, hogy ez a hobbim. A családom min-
denben támogatott. Mégis választanom kel-
lett, hogy melyik területet adom fel, mert
már nagyon kimerült voltam. Idôközben le-
telt Béres Éva kinevezési ideje, és nem pályá-
zott újra. Úgy hagyhattam abba a ferencvá-
rosi munkámat, hogy ígéretemet nem kellett
megszegnem. 
Késôbb az Operettszínházból is eljöttem.

Most „csak” a Szabad Tér Színháznál dolgo-
zom. A három játékhelyünk közül a Budai
Parkszínpadot bezárták, mert a mûszaki álla-
pota életveszélyessé vált. A Városmajori Szín-
pad elôadásszámát emiatt megemeltük, hogy
valamennyire pótolni lehessen a kiesett elôa-
dásokat. A margitszigeti színpadnál komoly
rekonstrukciókról álmodunk. 1937-ben épí-
tették ezt a játszóhelyet, 1984-ben volt egy
nagyobb felújítás, amit két ütemben terveztek
megvalósítani. Az elsô ütemben átépítették a
nézôteret, a második ütemre tervezték a
mûszaki terület, a színpad és a kiszolgálóegy-
ségek átépítését, de erre a mai napig nem ke-
rült sor. Itt az ország egyik legszebb szabadté-
ri színpadát lehetne megvalósítani, gyönyörû
környezetben van, a nézôk is szeretik.
Két játszási helyünkön egy nyári évadban

70-75 elôadást valósítunk meg. Ezek egy ré-
sze készen vett produkció, amit a helyszínre
kell adaptálni. Vannak vendégjátékok, vagy
bérbeadás útján idekerülô elôadások, és saját
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Verdi: Rigoletto, Margitszigeti Szabatéri Színpad, 1992.

„Örökös tagság Gála” TV-adás díszlete a Nemzeti Színházban



bemutatók is. Nagy a mûfaji változatosság
opera, operett, zenés darab, vígjáték, gyer-
mekelôadások és koncertek, táncelôadások
szerepelnek a színpadainkon.  Ehhez az elô -
adásszámhoz sok próba tartozik az ezzel járó
szereléssel, díszletépítéssel. A szabad tér sajá-
tossága, hogy ki vagyunk téve az idôjárás
szeszélyének, ez nehezíti a munkánkat.
Közben több díszlettervezôi megbízást

kaptam, például a Próba címû balett díszle-
teit nem csak a Margitszigeten, hanem Vilni-
ustól (Litvánia) Ruséig (Bulgária), különbözô
városok színpadaira is adaptálhattam. A Piko-
ló Színházban a Nana, az Ilyenek voltunk és
a többi bemutató díszleteit terveztem, ami-
kor a ferencvárosi játékoknál dolgoztam.
Mindig maketteket készítek a terveimbôl, ezt
Koltai Gáborral való együttmûködésem so-
rán szoktam meg, mert ö igényelte, hogy
térben legyen látható a terv, csak rajzokat
nem fogadott el, így mindenrôl modellt ké-
szítettem. Együtt voltunk a sevillai világkiállí-
táson, hat kamion felszerelést vittünk a teljes
színpadtól a világítási felszerelésen át, díszle-
teket és jelmezeket. Óriási sikerünk volt az
István, a király címû rockoperával.
A színházi munkák szinte minden területé-

rôl gyûjthettem tapasztalatokat. Sokszor ala-
kult úgy, hogy a turnékon az elôadások alatt
különbözô feladatokat kellett ellátnom, példá-
ul fejgépezést, vagy a gyorsöltözéseknél öltöz-
tetést, zsinórozást a díszletváltáskor. Az, hogy
megismerhettem a színpadi munka szinte
minden folyamatát, magabiztosságot adott a
vezetôi munkámhoz és a szcenikai, mûszaki
problémák megoldásához. Megbízást kaptam
a minisztériumtól, hogy Magyarországra ven-
dégjátékra érkezô együttesek mûszaki hátte-
rét teremtsem meg, és kísérjem végig a turné-
jukat. Az elsô ilyen együttes a Pekingi Opera
volt, amikor elküldték a mûszaki igényeik leírá-
sát, számomra az egész egy „sormintának”
tûnt. Még a kínai tolmács sem tudott mindent
lefordítani, mégis sikeresen megoldottunk
minden gondot, az elôadásaik nagyon sikere-
sek voltak. Balettmûvészekkel voltam Cipru-
son turnézni mint technikai vezetô, itt is több
feladatot kellett ellátnom. Ezekbôl az alkal-
makból nagyon sokat tudtam profitálni.
Sokat köszönhetek a színházi mûszaki kol-

légáknak, az elôttem járó „nagy öregeknek”.
Azt tapasztaltam a vendégjátékok során,
hogy a mûszaki dolgozók mindig pozitívan
álltak a feladatokhoz. Ahhoz, hogy sikeres, jó
elôadás születhessen, minden színházi dol-
gozó munkájára szükség van a portástól az
igazgatóig. Ha a takarítónô nem törli le az öl-
tözôben a tükröt, akkor a mûvész ideges lesz,
feszülten megy a színpadra, és nem tudja azt
produkálni, amire képes. Arra kell ügyelni,

hogy az elôadás ne legyen „hétköznapi”,
mert a nézô számára az az elôadás az „ünne-
pi”, amelyre jegyet váltott.

– Ennyi szép feladat elvégzése, ennyi
színháznál töltött év után talán nem
is volt meglepetés egy ilyen magas ki-
tüntetés?

Nagyon meglepôdtem és örültem, úgy gon-
dolom, hogy ezzel a kitüntetéssel a színházi
mûszaki dolgozók munkájukat ismerték el.
2009 elején kaptam egy levelet a Magyar
Köztársaság Elnöki Hivatalának titkárságától,
hogy az eddigi munkám alapján kitüntetésre
terjesztenek fel, és válaszoljak, hogy elfoga-
dom-e. Megírtam, hogy nagy örömömre
szolgál, ha az elvégzett munkámat elismerik.
Ezután eltelt fél év, már azt gondoltam, hogy
más kapta meg a kitüntetést. Augusztus ele-
jén azonban újabb levelet kaptam, hogy el-
fogadták a felterjesztést, megkérdezték,
hogy elmegyek-e átvenni a kitüntetést. Ter-
mészetesen elmegyek, válaszoltam, de ekkor
még nem tudtam, hogy milyen kitüntetést
kapok. Az ünnepségen lepôdtem igazán
meg, amikor meghallottam, hogy a Magyar
Köztársaság elnöke által adományozott Ma-
gyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitün-
tetést kapja: Szolga István.
Ami ezután történt, még jobban megle-

pett, és nagyon jólesett. Olyanoktól kaptam
gratuláló leveleket, telefonokat, akikre nem
is gondoltam. Többek között az Egri Gárdo-
nyi Géza Színháztól, amelyet a színház egész
társulata aláírt, a Magyar Színházi Szövet-
ségtôl, a Magyar Televíziótól, vezetô politi-
kusoktól.

– Jelenleg mivel foglalkozol?

A téliesített színpadokat készítjük elô a nyári
szezonra. Elkészült az idei mûsorterv mind a
két játszóhelyünkre, folyik a vendégjátékok
mûszaki igényeinek összegyûjtése. A kôszín-
házi produkciókat általában megnézem az
eredeti helyszínen, és így felkészülve ültetem
át  a szabadtéri színpadainkra. Saját bemuta-
tóink díszleteinek tervezése és a gyártás elô -
készítése is folyamatban van. Készítem a pro-
dukciók költségvetését, megrendelem a dísz-
letek kivitelezését. A nagyobb munkákra tör-
vényi elôírás szerint közbeszerzési pályázatot
írunk ki. Nincs saját hang- és fénytechnikai
felszerelésünk, ezeket is pályáztatás útján bé-
reljük. A saját berendezések állandó felújítá-
sa, karbantartása, korszerûsítése és téli táro-
lása, valamint a szükséges személyzet fizeté-
se nagyobb költséget jelentene, mint a bér-
lés. A pályázatok elbírálásában is részt veszek.
Az évad során a két színpad teljes üzemelte-
tését vezetem, szerzôdtetem a díszítôket, ta-
karítókat és más kiszolgálókat, munkájukat
ellenôrzöm. A színpadok bérbeadásának
szerzôdéseit intézem.
Az idei bemutatók közül a Robin Hood

címû produkció díszleteit tervezem a margit-
szigeti színpadra, Szomor György fogja ren-
dezni az elôadást.

– Magam és a szerkesztôség nevében
gratulálok a magas kitüntetésedhez.
Kívánok a további munkádhoz jó
egészséget és sok sikert.

Kárpáti Imre
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„Egy bohém rapszódiája” Freddie Mercury emlékkoncert a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon



Megrendülve értesültem halálhírérôl, bár
tudtam, hogy az elmúl évtizedben – meg-
gyengült egészségi állapota miatt – Zsennyé-
re visszavonulva, nyugodt, egészséges és kul-
turált környezetben, jó barátok között élt.
Feltolultak bennem a régi közös emlékek…
A Budapesti Mûszaki Egyetem elvégzése

után, 1959-ben a Középülettervezô Vállalat
(KÖZTI) Tolnay Pál mellé a Színháztechnikai
Szakosztályára került tervezônek. Az
1962/63-as színházi évadban a tervezéshez
elengedhetetlen színházi gyakorlatot – Hem-
merling professzor tanácsára és segítségével
– az NDK színházaiban, a Berliner Ensemble-
ben, a Drezdai és az – egy évvel korábban
megnyílt – új Lipcsei Operaházban, különbö-
zô mûszaki munkakörökben dolgozva sajátí-
totta el. Az egyéves külföldi tanulmányútja
tette lehetôvé számomra, hogy frissen vég-
zett mérnökként a Színháztechnikai Szakosz-
tályon kezdhettem el én is dolgozni. Haza-
térte után, munkatársi kapcsolatunk barát-
sággá mélyült. Sokat tanultam tôle a színhá-
zak világáról: a színház imádatát és az élet
szeretetét. A mellette eltöltött tíz év megha-
tározó volt szakmai pályafutásomra.
Tolnay Pali bácsitól hamar elsajátítottuk –

az akkor még kezdetleges – színpadtechnikai
eszközök tervezését. Egyre jobban foglalkoz-
tatott bennünket az a kérdés, hogy milyen
technika szolgálja a legjobban a színházi elô -
adást. Egyáltalán mi a szerepe a színháznak
korunkban? Esztétikát tanultunk, és eljutot-
tunk a Hont Ferenc vezette Színháztudomá-
nyi Intézetbe. Itt két kiváló, nagy tudású em-
ber, dr. Székely György és dr. Taródy-Nagy
Béla segítségével tanultuk meg a színháztör-
téneti, filozófiai, színházelméleti, pszicholó-
giai és társadalomtudományi ismereteket. Ez
a tudás késôbb sokat segített abban, hogy az
építészekkel és színházmûvészekkel köny-
nyebben szót értsünk, partnerüknek tekint-
senek.
Az így nyert szélesebb látókör egyre sürge-

tôbbé tette, hogy a színházi mûszakiak szá-
mára szakmai szervezetet hozzunk létre. Fe-
renc erôfeszítéseinek és kapcsolatainak segít-
ségével 1968-ban sikerült megalakítani az
Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesület
(OPAKFI) Színháztechnikai Szakosztályát. A
színháztechnika mûszaki fejlesztését és a kor-
szerû ismeretek átadását szolgáló Színház-

technikai Szakosztálynak évekig vezetôségi,
az egyesületnek elnökségi tagja volt. 1994-
ben pedig Petzval-díjjal tüntették ki.
Hont Ferenc nemzetközi kapcsolatai révén

Vajda Ferenc tagja lehetett annak a magyar
küldöttségnek, amely Prágában – külföldi
kollégákkal együtt – megalapította a Szce-
nográfusok, Színháztechnikusok és Színház-
építészek Nemzetközi Szervezetét (OISTAT)
1968-ban.1 Vajda évekig a végrehajtó bizott-
ság magyar tagja és 1969 és 1975 között
egyik alelnöke volt. Ez a szervezet – politikai
elzártságunk idején – ablakot nyitott szá-
munkra a nagyvilágra. Életre szóló barátsá-
gokat kötöttünk neves, nagy tudású szakem-
berekkel Amerikától Japánig, Svédországtól
Dél-Afrikáig. Ferencet kitûnô nyelvtudása is
segítette a személyes kapcsolatok kialakításá-
ban, igen szoros barátságba került Helmut
Grosserrel, a Müncheni Operaház mûszaki
igazgatójával. Számos külföldi utunk felejt-
hetetlen élményt jelentett mindkettônk szá-
mára. A nemzetközi szervezet Magyar Köz-
pontjának alapítója és hosszú évtizedekig el-
nöke volt.
Errôl a termékeny idôszakról így írt: „Az el-

sô lépéseket korábban megtettük. Színházaink
kapui ma már nem csak a közönség számára
vannak szélesre tárva, de egyre inkább meg-
nyílnak azért is, hogy fogadjuk egymást, gon-
dot-örömet hozóan, érdeklôdôen, vitatkozva
barátkozóan. 
Amíg mi egymáshoz vezetô lépteinket igazí-

tottuk, újabb, távolabbi színházkapuk is kitá-
rultak elôttünk. Európa és más kontinensek
színházainak kapui. Megalakult az OISTAT.
Hogy milyen céllal, arról szóltunk már. S hogy
kiket várnak? Mindenkit, akit érdekel a szín-
házmûvészet, a hajlék létrehozásának mûvé-
szete, az esténként világszerte sok százezer
embert gyönyörködtetô játék alkotóinak, felté-
telteremtôinek, segítôinek, részeseinek minden-
napos és jövôt formáló gondja, öröme, ered-
ménye. 
Sok százan, sok ezren vagyunk. Közülük

egy-egy már akkor is ismerôsnek tûnik, ha hal-
lunk vagy olvasunk róla. S ha találkozunk, ha
közvetlenül szót is váltunk egymással, úgy
érezzük, régi ismerôseinket, barátainkat üdvö-
zölhetjük újra. A színház hoz közel bennünket
egymáshoz, a színház, amit valamennyien
szeretünk, s amiben valamennyien hiszünk. 
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És hogy szükséges-e a találkozás? Szabad-e
vajon kitérni egy felénk nyújtott baráti kéz elôl,
mert a miénk olyannyira tele van munkával?
Aligha, hiszen újabb és újabb erôt nyújt a kéz-
szorítás további tervünk megvalósításához.”2

Tolnay Pali bácsi nyugalomba vonulása
után Vajda Ferenc a KÖZTI Színháztechnikai
Szakosztályának vezetôje, majd az ÉVM Ve-
zetô-utánpótlás tanfolyamának elvégzése
után a vállalat szakfômérnöke lett.3 Tervezôi
munkája során csaknem valamennyi magyar-
országi színház felújításán, számos mûvelô-
dési központon és házon dolgozott. Az álta-
la tervezet létesítmények száma több százra
tehetô. Technológiai tervezôje volt az új
Nemzeti Színház 1965-ben nyertes pályáza-
tának (építész: Hofer Miklós). A Magyar Álla-
mi Operaház újjáépítésében felelôs tervezô-
ként vett részt. A fejlôdés hozta magával,
hogy a színpad- és világítástechnika mellett
az akusztikai, elektroakusztikai, majd audiovi-
zuális rendszerek tervezése egyre nagyobb
hangsúlyt kapott, ezért a szakosztály nevét
Auditorológiai Szakosztályra változtatta.
Nem sokkal ezután már különváltak útjaink,
de szakmai kapcsoltunk továbbra is megma-
radt.
Vajda Ferenc évtizedeken keresztül óraadó

tanár volt az Iparmûvészeti illetve a Kép-
zômûvészeti Egyetemen, ahol szaktudását az
építész és díszlettervezô fiataloknak adta át.
Meghatározó szerepe volt abban, hogy a ha-
zai gyártó- és szerelôbázisok létrejöttek. 
A kezdeti fejlesztési törekvések – nagynyo-

mású olajhidraulika és az INTRANSMAS elsô
gépi emelôszerkezetei – még nem kötelezték
el a gyártókat a színpadgépészet mellett.
Szakmai segítségével és támogatásával a
Cserépkályha-építô és Épületgépészeti Szö-
vetkezet Felvonó részlegébôl nôhetett ki a
Színháztechnika Kisszövetkezet. Amikor
1982-ben megvált a KÖZTI-tôl, ennek a cég-
nek lett fejlesztési fômunkatársa. Az 1989.
évi Formatervezési Nívódíjat Strack Lôrinc
kollégájával nyerte el az univerzális kombi
profil függönypálya rendszerrel.
Majd ismét visszament a tervezôirodába

három évre, mert Hofer Miklóssal együtt új-
ra terveket készítettek az új Nemzeti Színház-
ra, a Dózsa György úton elképzelt helyszínre. 
A 90-es évek új lehetôségeit kihasználva,

családi vállalkozásként hozta létre a Stenger

& Vajda világítástechnika osztrák–magyar
Kft.-t. Ügyvezetôjeként a színpad- és stúdió-
világítási berendezéseket gyártó ADB/Sie-
mens cég magyarországi képviseletét látta
el. Erre az idôszakra esett az 1992-es sevillai
EXPO’92 megrendezése. A világkiállítás ma-
gyar pavilonját Makovecz Imre tervezte. Az
attraktív pavilon szcenikai berendezéseinek
konzulense, tervezôje és fôvállalkozásban
szakkivitelezôje volt. A helyszíni munkákról
így számolt be: „három évtizedes építôipari
tervezôi múltammal is csak azt tudom monda-
ni, hogy ritkán tapasztalható teljesítmények-
nek, együttmûködési készségnek, közös erôfe-
szítésnek lehettem esténként fáradt, de boldog
szemtanúja.”
Az 1994-ben, az Akadémiai Kiadó által

megjelentetett Magyar Színházmûvészeti Le-
xikon színháztechnikai fogalom magyaráza-
tainak szakszerkesztôje volt. Idôközben azon-
ban egészségi állapota megromlott, két szív -
infarktuson esett át, és ezért hosszabb
gyógykezelésre és pihenésre kényszerült.
Ezért költözött Zsennyére.
Utolsó nagy munkája 2003 és 2005 között

volt. A Mûvészetek Palotája Bartók Béla
Nemzeti Hangversenytermének akusztikai

tervezését végzô ARTEC Inc. (New York)
szakmai összekötôjeként vett részt mind a
tervezés, mind a megvalósítás folyamatában.
Ebben a projektben együtt dolgozhatott régi
barátjával, dr. Joel E. Rubinnal, aki az OISTAT
elnöke volt 1971–1978 között.
A Budapesti Mûszaki Egyetem Szenátusa

2009-ben aranydiploma adományozásával
ismerte el értékes mérnöki, színháztechnikai
tevékenységét. 
Személyében nagy embert veszítettünk el,

nemcsak egy nyíltszívû, életet szeretô bará-
tot, hanem egy kitûnô szakembert, széles
körû mûveltséggel rendelkezô, nagy tudású
színházi konzulenst, aki meghatározója volt a
magyar színháztechnika fél évszázados fejlô-
désének. Emlékét, egész életmûvét tisztelet-
tel megôrizzük.

Szabó-Jilek Iván

1 Részletesen „Az OISTAT 40 éve” c. cikkben –
SZÍNPAD, 2007. szeptember
2 Vajda Ferenc „Nyitott kapuk” Színháztechnikai
Fórum 1975.1. szám vezércikke
3 Vajda Ferenc „Volt egyszer egy szakosztály…” cím-
mel írt beszámolót a KÖZTI Színháztechnikai
Szakosztály tevékenységérôl a SZÍNPAD 2005. decem-
beri számában.
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Az aranydiploma átvétele 2009-ben



Mint azt az elôzô számunkban részletesen
elemeztem, az EU vonatkozó rendelete értel-
mében az alacsony energiahatékonyságú ha-
gyományos izzókat az EU tagállamaiban fo-
kozatosan ki fogják vonni a forgalomból. A
jelenlegi menetrend 2016. szeptember 1-ig
határozza meg a fokozatosan kivonandó iz-
zókat növekvô hatékonysági sorrendben,
azaz a legalacsonyabb hatékonyságú izzókat
már 2009. szeptember 1-tôl kivonták a for-
galomból, és 2016-ig minden év szeptember
1-jével újabb és újabb típusok fognak eltûnni
a forgalmazók polcairól.
Ugyanakkor a színházakban, mûvelôdési

intézményekben több olyan kritikus hely
vagy felhasználási terület van, melyeknél na-
gyon fontos a jól megválasztott fényforrástí-
pus. Alábbi kis elemzésemben elôször szeret-
ném a hagyományos, már megszûnt, vagy
hamarosan megszûnô típusok helyett hasz-
nálható alternatívákat bemutatni, majd az
imént említett kritikus helyekre ajánlok a he-
lyettesítô típusokból.

Halogénizzók
mint helyettesítôk
A fényforrásgyártóknál a legésszerûbb elsô
lépés az volt, hogy megvizsgálták annak le-
hetôségét, hogy hogyan lehet a legolcsób-
ban olyan technológiát alkalmazni a normál
izzók helyett, mely még – legalább középtá-
von – megoldja azok helyettesíthetôségét.
Mivel a halogénizzók fejlesztésében az el-
múlt években több komoly eredmény is szü-
letett, ezek jelentik a helyettesíthetôség elsô,
természetes lépését.
A nagy fényforrásgyártók komoly fejleszté-

seket indítottak el ebbe az iránya – ezek kö-
zül is az OSRAM fejlesztései tûnnek a legsok-
oldalúbbaknak. Az 1. ábrán jól látható egy
hagyományos, mattított üvegburába szerelt
halogénizzós betét, mely természetesen há-
lózati, azaz 230 V-os feszültségre készült. Az
ábrán egy 18 W-os izzó látható, melynek
fényárama a hagyományos 25 W-os izzóénak
felel meg (200 lumen), és élettartama 2000
óra.
A halogén technika nagy elônye még az

élettartam során meglehetôsen stabil fény-
áram, továbbá a normál izzókhoz hasonló
színhômérséklet (2700–3000 °K) és spektrá-
lis eloszlás, mely nagyon jó színvisszaadást
jelent.
Természetesen a halogén technika a tiszta

burás izzóknál is megjelent, és itt is jellemzô
a mintegy 30%-os energiamegtakarítás a ha-
gyományos izzókhoz képest. Azaz például:
� – 60 W-os hagyományos izzó helyett 42

W-os halogénizzót,
–� 40 W-os izzók helyett 28 W-os halogén -

izzót,
–� 25 W-os helyett 18 W-os halogénizzót

használhatunk.
Ezeket a halogénbetétes izzókat ma már

sokféle formában gyártják, mint azt a 2. ábra
mutatja – gyertyaláng, gömb és reflektoros
kivitelben egyaránt megtalálhatók.
A halogénbetétes izzók a 30%-os energia-

megtakarítás mellett még egy igen elônyös
tulajdonsággal rendelkeznek – ez pedig a tel-
jes fényáram-szabályozhatóság. Ez a gyakor-
latban azt jelenti, hogy a meglévô fényszabá-
lyozóinkkal ezeket a fényforrásokat gond nél-
kül szabályozhatjuk.

Kompakt fénycsöves
helyettesítô fényforrások
A normál izzók helyettesítésére egy még ha-
tékonyabb fényforrástípus is használható –
ezek pedig a kompakt fénycsövek. A normál
lámpákkal összehasonlítva akár 80%-os ener-
giamegtakarítást is elérhetünk alkalmazásuk-
kal, de a jelenleg elérhetô legtöbb kompakt
fénycsô sajnos nem szabályozható, illetve ha
szabályozható, akkor nem 0%-tól, tehát a
fényszabályzás alsó tartományában egy fé-
nyerôugrás tapasztalható.
Az elsô generációs kompakt fénycsövek fi-

zikai kialakítása még jelentôsen eltért az izzók
hagyományos gömb vagy gyertyaláng for-
májától, így az ebben az idôszakban kiváltott
normál izzók helyett sokszor láttunk esztéti-
kailag vitatható kompakt fénycsôrudakat ki-
lógni a klasszikus, vagy akár modern formájú
lámpatestekbôl.
Szerencsére mára már a lámpagyártók is

felismerték azt, hogy a kompakt fénycsövek
akkor tudnak még szélesebb körben elterjed-
ni, illetve a normál lámpák helyettesítésére
akkor lehet ôket még jobban használni, ha a
kompakt fénycsövek burája a normál lámpá-
kéhoz minél jobban hasonlít. 
A 3. ábrán két kompakt fénycsöves megol-

dást látunk – a felsô képen egy spirális kiala-
kítású kompakt fénycsövet, az alsó képen pe-
dig már egy új típusú, normál fényforrásbu-
rába épített kompakt fénycsövet láthatunk –
az átvilágított burán keresztül jól látszik a
kompakt fénycsô spirális kialakítása.
A normál izzók halogénizzókkal való he-

lyettesítésénél nem volt kérdés, hogy hason-
ló színhômérsékletû lesz-e a csere fényforrás,
hiszen az fizikailag sem lehetett alapvetôen
más. A kompakt fénycsöveknél viszont a
fénypor határozza meg a fényforrás végsô
színhômérsékletét, így ügyelnünk kell arra,
hogy milyen színhômérsékletû kompakt
fénycsövet választunk. A gyártók mára kifej-
lesztettek 2500-2700 °K színhômérsékletû
kompakt fénycsöveket is, így azok fénye
megegyezik a normál lámpákéval. Szeren-
csére ma már olyan fejlett fénypor-technoló-
giát használnak a gyártók, hogy az ilyen szín-
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FOLLOWSPOT

…akkor most milyen izzót használjunk?
Elôzô számunkban az EU energiahatékonysági intézkedéseinek a fényforrások típusaira, azok további gyártására gyakorolt ha-
tásával foglalkoztam, de hasznosnak tûnik a színházakban használatos, a helyes színvisszaadás szempontjából kritikus helyszí-
nek jövôbeli fényforrásainak alapos elemzése is.

1. ábra Halogénbetéttel szerelt 18 W-os mattított üvegû
izzó



hômérsékletû fénycsövek spektrális eloszlása
végeredményben alig nyújt rosszabb szín-
visszaadást, mint a normál lámpák. A kom-
pakt fénycsövek dobozán – a színhômérsék-
let, illetve annak kategóriabeli megnevezése
(pl. melegfehér „warm white” vagy „warm
comfort white”) mellett – megtalálható az az
információ is, hogy az adott teljesítményû
kompakt fénycsô milyen teljesítményû nor-
mál izzónak felel meg (pl. 8 W = 40 W).

LED-es helyettesítô
fényforrások
Végezetül nézzük meg, hogy a ma legkor-
szerûbbnek tartott LED fényforrások tudják-e
helyettesíteni a kivonandó normál lámpákat?
Nos, azt kell mondanom, hogy ma még

nagy tömegben, esztétikus kialakításban és
elérhetô áron nem találni olyan helyettesítô
LED alapú fényforrásokat, melyek a normál
izzó helyére léphetnének. Természetesen az
ár összehasonlításakor sokféle szempontot
kell figyelembe venni: élettartam, áramfo-
gyasztás különbözete az élettartam alatt, vé-
gül a munkaerô költsége az izzócseréhez.
Mindent összevetve ugyan ma már kaphatók
olyan LED-es fényforrások, melyek a normál
lámpák helyén használhatók, de áruk – min-
den szempontot egybevetve – még nem
tûnik versenyképesnek. Talán ezért sem lehet
ezeket a típusokat megtalálni a nagy gyártók
palettáján, illetve még csak elvétve.
A 4. ábrán kétféle LED fényforrást látha-

tunk: a felsô képen egy hagyományos nor-
mál lámpa fizikai kialakítását utánozták, az al-
só képen egy MR16-os halogénlámpa kiala-
kítást másoltak le.
A LED alapú fényforrásoknál még fonto-

sabb, hogy figyeljünk a fényforrás színhô-
mérsékletére, mivel még a normál lámpával
megegyezôen alacsony – kb. 2700 °K – szín-
hômérséklet mellett is érzünk némi különb-
séget, és ez a LED fényforrások szûkebb
spektrális eloszlásából ered. Ez egyben azt is
jelenti, hogy ezen fényforrások színvisszaadá-
sa akár lényegesen rosszabb is lehet a normál
lámpákhoz viszonyítva, de ha ez nem elsôd-
leges szempont, akkor már ma is jól használ-
hatók ezek a fényforrások. Egyet azonban
tudnunk kell: a mai LED gyártástechnológia
sajátossága, hogy minél melegebb egy LED
színe – azaz alacsonyabb a színhômérséklete
– annál rosszabb annak a LED-nek a hatásfo-
ka (a lumen/W-ban mért értéke).
A LED-ek szabályozhatósága is fontos kér-

dés: tudnunk kell, hogy a LED-eket általában
elektronikus egyenáramú tápegységek
mûködtetik, melyek közvetlenül nem kap-
csolhatók rá a színházi szabályozott áramkö-
rökre (ez alól csak a legprimitívebb, ellenállá-

sos áramkorlátozású LED-es fényforrások a ki-
vételek). A LED alapú világítási egységeknél
magát a tápegységet lehet vezérelni, és azon
keresztül magát a LED-et. Ennek költségei
ma még olyan magasak, hogy egyedi LED
fényforrásban nem használhatók versenyké-
pesen.

Néhány gondolat a „Mit mivel
cseréljünk?” dilemmájához
A színházakban és az elôadótérrel rendelkezô
egyéb intézményekben három olyan fontos
helyszín van, ahol a normál lámpák fokoza-
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tos kivonása problémát jelent, vagy jelenteni
fog a jövôben – ezek:
–� a nézôtéri és közönségforgalmi helyek

általános világítási célú lámpatestei,
–� a színpadon díszletként használt, de

mûködô csillárok, falikarok és egyéb lámpa-
testek
–� a színészöltözôk és fodrászati helyiségek

lámpatestei,
A nézôtéri és közönségforgalmi helyek ál-

talános világítására sokféle normál lámpát
használunk. Ezek általában szabályozott
áramkörre vannak kapcsolva, így helyettesí-
tôként a halogénbetéttel ellátott típusok
tûnnek jelenleg a legalkalmasabbnak. A sza-
bályozható kompakt fénycsövek ára most
még olyan magas, hogy cseréjük és üzemel-
tetésük nagy számban nem látszik gazdasá-
gosnak. Viszont azon nézôtéri és közönség-
forgalmi területeken, ahol az általános világí-

tás nem szabályozott, hanem kapcsolt, ott a
kompakt fénycsöves fényforrások új kialakítá-
sú típusait feltétlenül érdemes használnunk –
különösen ott, ahol naponta sok órán át üze-
melnek, igen jó hatással lesznek a villany-
számlánkra. Azokon a helyeken viszont, ahol
naponta sokszor kapcsoljuk fel-le a világítást,
meg kell gondolni a kompakt fénycsövek al-
kalmazását, mivel a sûrû kapcsolások annak
élettartamát jelentôsen csökkenthetik. A be-
szerzésnél fokozottan ügyeljünk arra, hogy a
helyettesíteni kívánt normál lámpának meg-
felelô melegfehér színhômérsékletû típust
válasszuk ki. A LED-es fényforrásokat nagy
tömegben itt még nem javaslom használni,
de a fényforráscserék szempontjából nehe-
zen hozzáférhetô helyeken már érdemes a
használatukról elgondolkodni.
A színpadon sok elôadásban mûködnek a

díszlet részeként különbözô csillárok, falika-
rok és egyéb lámpatestek. Mivel döntô több-
ségük szabályozott áramkörön van, ezért a
halogénbetétes helyettesítôk használatát tar-
tom célszerûnek. Itt még a kapcsolt áramkö-
rön lévô izzókat sem javasolom kompakt
fénycsövekre cserélni, mivel ezeknél egy
bemelegedési idôvel is számolni kell, azaz a
bekapcsolás után még nem adják le a teljes
fényáramukat, csak 1-2 perc mûködés után.
A díszletbe építve egyre többször látunk már
LED alapú világítást, de ezek általában a da-
rabhoz illesztett egyedi megoldások, és nem
standard fényforrások, céljuk valamilyen vilá-
gítási hatás elôidézése, és nem általános vilá-
gítás.
Végezetül beszéljünk a – színhelyes világí-

tás szempontjából – egyik legkényesebb
helyrôl, a színészek öltözôjérôl. A színészek-
nek az öltözôben úgy kell felkészülniük a ru-
hákkal, jelmezekkel, sminkkel, hogy az majd
a színpadon is ugyanolyannak látszódjon.
Ehhez alapvetôen az kell, hogy az öltözô, és
különösen a sminkasztal, a tükör és annak
környéke hasonló színhômérsékletû és szín-
visszaadású fényforrásokkal legyen megvilá-

gítva, mint a színpad. Mivel a színpadon
alapvetôen halogén fényforrással világítunk,
célszerû, hogy az öltözök is ennek megfelelô-
en halogénlámpákkal, vagy az ahhoz legjob-
ban hasonlatos színhômérsékletû és színvisz-
szaadású egyéb fényforrással legyenek meg-
világítva. Ma már sok színház halogénlámpá-
kat használ az öltözôben, ahogy azt az 5. áb-
rán is látjuk.
Ugyanakkor ezek a világítások nem szabá-

lyozottak, hanem csak kapcsoltak, ezért a
melegfehér színhômérsékletû kerek burás
kompakt fénycsövek is jól használhatók erre
a célra – különösen ott, ahol még a hagyo-
mányos normál lámpákkal volt a sminkasztal
és a tükör környéke megvilágítva. Arra min-
denképpen vigyázzunk, hogy csak a korábbi
normál lámpának megfelelô teljesítményû
kompakt fénycsövet használjuk, mert a –
akár jó szándéktól vezérelve beszerzett – jó-
val nagyobb fényteljesítményû (fény sû rû sé -
gû) fényforrás káprázást okozhat.
A 6. ábra tesztképein különbözô fényforrá-

sok színvisszaadását szemléltetem. Azt gon-
dolom, hogy nem kell sok kommentár a
tesztképekhez: a normál lámpa és a halogén-
betétes lámpa színvisszaadása jó, és gyakor-
latilag megegyezik, ugyanakkor a velük meg-
egyezô eredô színhômérsékletû kompakt
fénycsô és LED jól láthatóan a spektrumában
jellemzôen domináló színeket adják vissza
erôsebben, a többit gyengébben – azaz szín-
visszaadásuk egyenetlen, és gyengébb is az
elsô kettônél.
Ez az apró példa is szemlélteti, hogy a

fényforrások jelenlegi forradalmi változása
alatt még óvatosabbnak kell lennünk, ha
egy-egy, a színvisszaadás szempontjából fon-
tos helyszín vagy helyiség számára keresünk
helyettesítô fényforrásokat. 

Böröcz Sándor

(Külön köszönet az OSRAM  Kft.-nek, hogy e
cikk megírásához segítségként számos minta
fényforrást bocsátott a rendelkezésemre.)

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek techniká ja

32

4. ábra E27-es foglalatú LED fényforrások

5. ábra Halogénvilágítású öltözôi tükör (Budapesti Operettszínház)
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6a ábra normál izzó színvisszaadása 6b ábra halogénizzós betét színvisszaadása

6c ábra melegfehér kompakt fénycsô színtesztje 6d ábra melegfehér (2700K) LED színvisszaadása



– Kérem, mutatkozzon be olvasóink-
nak, mondja el, hogyan indult a pá-
lyája?

Mûvészcsaládba, mondhatnám „színházi”
családba születtem. Édesapám Benedek Ár-
pád, a József Attila Színház rendezôje, édes-
anyám színésznô volt Szentpéterváron. Bu-
dapesten a televízió orosz nyelvleckéiben
szerepelt, majd a Madách Színház drama-
turgja lett. A bátyám és az ikertestvérem
szintén mûvészek. A fiam, Kristóf a Mome
Media-design szakára jár. Gyerekkoromtól él
bennem a színház szeretete. A Képzô- és
Iparmûvészeti Szakközépiskolában érettsé-
giztem. Majd a Filmgyárban töltöttem el egy

évet díszlettervezô gyakornokként, ahol sok
új elképzelést megvalósító tervezô dolgozott
akkoriban. Az ott eltöltött idô nagy hatással
volt rám. Ezután két évig a moszkvai Szurikov
Képzômûvészeti Akadémián díszlet- és jel-
meztervezést és festészetet tanultam. Haza-
jöttem, és a Magyar Képzômûvészeti Egye-
tem díszlet- jelmeztervezô szakán szereztem
diplomát.
Még a diploma megszerzése elôtt az Ódry

Színpadon, elsô önálló munkámként, a La
Mancha lovagja címû elôadást terveztem.
Majd a Népszínháznál töltöttem el két évet
mint díszlet- és jelmeztervezô. Nagy öröm,
hogy késôbb  összetalálkoztam olyan – szá-
momra fontos – színházi emberekkel, mint

Zsótér Sándor, Kovalik Balázs, Horváth Csa-
ba, Pintér Béla, Valló Péter, Marton László.
Úgy alakult, hogy inkább jelmeztervezésre
kértek fel, a díszlettervezés háttérbe szorult.
Közelebb érzem magamhoz az anyagokkal,
ruhákkal, divattal, színészekkel való foglalko-
zást, mint a mûszaki kérdések megoldását.

– Felkérésre, állandó partnerekkel
dolgozik? Milyen mûfajokhoz tervez
jelmezeket?

Zsótér Sándorral 15 éve dolgozom együtt, ôt
Gaál Erzsébeten keresztül ismertem meg. Er-
zsit imádtam merész, bátor gondolataiért,
azért a hozzáállásáért, hogy semmilyen ha-
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Benedek Mari jelmez-
tervezôt 2009-ben

a Fôvárosi Közgyûlés
Kulturális Bizottsága
a fôvárosi színházi dí-
jak közül Kreatív kü-

löndíjban részesítette.
Ebbôl az alkalomból

beszélgettünk
a mûvésznôvel.

A jelmezek
megálmodója

JELMEZTERVEZÉS



gyományt nem tisztelve, eredeti módon fo-
galmazta meg elképzeléseit. Inspirálólag ha-
tott rám, és talán ez a mai napig érvényes.
Horváth Csaba elsôsorban koreográfus,

ezért a mozgás irányából közelíti meg a dara-
bokat. A „fizikai színház” gondolatilag nem
igényel nagyon más tervezôi attitûdöt, azon-
ban fontos a táncos színészek mozgására, tes-
tére koncentrálni. Szívesen vetkôztetem ôket,
az öltöztetés mellett. Operákhoz és prózai
elô adásokhoz is tervezek. Nem áll közel hoz-
zám a „csak” korhû, klasszikus, „múzeumi”
jelmeztervezés. Szeretem a színpadon az elô -
adásokban a saját elképzeléseimet és a mai
kort – akár keverve a régivel – láttatni.

– Talán éppen ezért a modernségért,
a szabad gondolkodásért kapta a
Kreatív különdíjat?

Nagyon örültem ennek a díjnak. Jólesik,
hogy odafigyelnek a munkámra, és értékelik
az elképzeléseimet. Az elismerés lendületet
ad a további tervezésekhez. 

– A díj odaítélôi három közelmúltbeli
produkció jelmezterveit találták a
munkái közül kitüntetésre érdemes-
nek, kérem, mondja el ezen elôadá-
sokkal kapcsolatos tervezôi elképzelé-
seit és a megvalósítás körülményeit.

A Nemzeti Színház Racine Atália címû elô -
adásának jelmezeit a rendezôvel, Valló Péter-
rel folytatott sok-sok beszélgetés során alakí-

tottam ki. Nem volt könnyû munka, bár a
végeredményt tekintve a sok fekete ruha
egyszerûnek tûnik. Kivétel ezalól Atália, Mol-
nár Piroska arany-vörös színû jelmeze. Ez volt
a legnagyobb feladat: az ô szerepéhez és al-
katához megfelelô királynôi ruhát kitalálni,
amely mai, korszerû, extravagáns, kicsit férfi-
as és elegáns. Piroska ennek megfelelôen vi-
seli a nadrágos, tunikás jelmezét, melyhez le-
vágatta 3 cm-re a haját, megbeszélésünknek
megfelelôen. Az ókorban játszódó darabban,
királynô létére nem koronát, hanem egy vö-
rös, nerccel szegélyezett rókaprém kucsmát
visel. 
A József Attila Színház Gorkíj Éjjeli mene-

dékhely címû elôadását Horváth Csaba ren-
dezte, a  színdarab egy gyorsétteremben ját-
szódik. Ez az elképzelés meghatározta a jel-
meztervezés kiindulási pontját. Az, hogy az
Ullmann Mónika által játszott szerep egy „tü-
dôbeteg nyuszi”, a játék ajándéktárgyas me-
nükre utal. A gyorsétteremszerû mûanyag vi-
lág hatását akartam visszaadni a jelmezekkel.
A felszolgálók egyenruháit nem vettem át va-
lamelyik étteremlánctól, hanem ezek alapján
találtam ki összeállításokat. Igény volt a ren-
dezô részérôl, hogy az egyik szereplô olyan
legyen, mint egy megszemélyesített tárgy.
Így lett Blaskó Bori jelmeze csak egy picivel
több, mint egy meztelen test. Egy testszínû,
hosszú tüllszoknyában, felül félmeztelenül
alakítja ezt a figurát. Tehát a nôt, a színészt,
a táncost, a tárgyat (felmosórongy, tûz, aján-
dékfigura) akartam összemixelni benne.
Nem szerettük volna, hogy a megszokott

módon az Éjjeli menedékhely egy lepukkant
hajléktalanszállón játszódjon, mi másik utat
választottunk. Ezeknek a gondolatoknak
mentén fogalmaztam meg a többi szereplôt
is, pl.: Luka egy citromsárga inges, vörösre
festett szájú bohóc.
A Magyar Állami Operaház Händel Xerxes

címû operája Perzsiában játszódik. Az elô -
adás rendezôje Kovalik Balázs egy évvel a be-
mutató elôtt, amikor elkezdtünk a produkci-
ón gondolkozni, kitalálta, hogy menjünk el
Perzsiába, a mai Iránba, tanulmányútra.
A helyszínen szívjunk magunkba egy kis kele-
ti kultúrát, és ennek alapján kezdjünk az elô -
adás tervezéséhez. A iráni vízum megszerzé-
se itthon egyikünknek sem sikerült. A teherá-
ni magyar konzul biztatott, hogy induljunk
el, és majd a teheráni repülôtéren megvehet-
jük a vízumot. Kovalik Balázsnak sikerült, és
már egy hetet ott töltött, amikor én elindul-
tam Budapestrôl. Tíz napot szerettünk volna
együtt utazgatni, megnézni a mûemlékeket
és a mai emberek életét. Amikor megérkez-
tem a teheráni repülôtérre, hajnali 3 órakor,
telefonon beszéltem Balázzsal, ô megmond-
ta, hogy hol intézzem a vízumot, ahol azt fél
óra alatt meg lehet kapni. Végigálltam egy
hosszú sort, sok külföldivel együtt, akik szin-
tén vízumra vártak, de valamiért én nem
kaptam meg. Így a teheráni repülôtéren el-
töltött 5 óra volt a perzsa tanulmányutam és
a keleti élményem. Mivel nem engedtek be
az országba a reggeli géppel Isztambulon ke-
resztül visszautaztam Budapestre. Komoly
csalódás volt! Kovalik Balázs is megsértôdött,
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és másnap hazarepült, ô sem nézte meg a
mûemlékeket. Valószínûleg ez az élmény is
hozzájárult az elôadás kialakításához. A hu-
mor, az irónia benne van az operában, de a
mi élményanyagunk is helyet kapott az elôa-
dásban. A barokk, a revü, a keleti múlt és je-
len, a mai divat és egy elképzelt Perzsia, amit
szándékunkban állt létrehozni.

– Jelenleg milyen elôadások jelmez-
tervein dolgozik?

Nemrégen fejeztem be az Operaház–Víg-
színház közös produkciójában bemutatott
Mozart Varázsfuvola címû operájának jel-
meztervezését (Rendezô: Marton László) és a
József Attila Színház Shakespeare Hamlet
címû drámájának Zsótér Sándor rendezte
elô adásának jelmezterveit. Jelenleg a Katona

József Színház Calderon Az élet álom címû
színdarabjának elôadásához készítek jelmez-
terveket. Az elôadást Kovács Dániel rendezô
szakos egyetemi hallgató fogja színpadra ál-
lítani. Ezzel egy idôben Zsótér Sándorral dol-
gozunk az Egri Gárdonyi Géza Színházban
Fényes Szabolcs Maya címû operettjének be-
mutatásán. Az elôadás egy látványos revü
lesz nagyon sok jelmezzel. A következô pro-
dukció, amivel Kovalik Balázs rendezôvel ké-
szülünk, az Operaház Boitó Mefistofele címû
operájának bemutatója lesz.

– Gratulálok a díjhoz, további sok si-
kert kívánok. Köszönöm a beszélge-
tést.

Kárpáti Imre
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–  Hogyan lett építészmérnökbôl dísz -
lettervezô?

Lassan húsz éve lesz, hogy Zsótér Sándor fel-
kért rá, tervezzek díszletet elsô rendezéséhez,
a Kaktusz virága címû (Pierre Barillet–Jean-Pi-
erre Grédy) elôadáshoz, amely a Nyíregyhá-
zi Móricz Zsigmond Színházban került színre
1991-ben. Megtetszett a díszlettervezés sza-
badsága. Jó ideig párhuzamosan folytattam

az építészeti és a díszlettervezést. Az utóbbi
tíz évben a díszlettervezésé az elsôbbség.

–  Mi a munkamódszere?

A színdarabok elsô-második olvasása, jó eset-
ben, valamilyen képet juttat az eszembe, ál-
talában képzômûvészeti alkotást. Sokszor a
rendezô, Zsótér Sándor fejében él erôsebb
kép vagy szándék a leendô elôadásról.

Ahogy haladunk a próbakezdés felé, a határ-
idô felgyorsítja, majd lezárja az egyezkedés
folyamatát. 

–  Hogyan vesz részt a díszlet kivite-
lezésében?

A díszletgyártó mûhelyekben általában
ügyes és találékony emberek dolgoznak, akik
szeretik a munkájukat. Így van ez többnyire a
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Hamlet (József Attila Színház)

A Színikritikusok Díját a legjobb
díszlet kategóriában Ambrus Mária
építészmérnök, díszlettervezô kapta
a 2008–2009-es évadban, az Egri
Gárdonyi Géza Színház Shakespeare
A velencei kalmár címû elôadásának
díszletterveiért. Ebbôl az alkalomból
beszélgetünk a mûvésznôvel.

Építész,
aki díszletet
tervez

DÍSZLETTERVEZÉS
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színházakban, a szcenikusok, színpadmeste-
rek, díszítôk körében is. Sok mûhellyel és
színházzal van jó kapcsolatom, hiszen or-
szágszerte vannak elôadásaink. A díszletgyár-
tást és a színpadra állítást, természetesen,
végig figyelemmel kísérem.

–  Milyen a díjazott Velencei kalmár
elôadás díszlete?

Az Egri Gárdonyi Géza Színház stúdiótermének
formája félhengerbôl és téglatestbôl tevôdik
össze, a félhenger lett a játéktér. A stúdiószín-
pad hátsó falát követô homorú körívben egy la-
kótelepi sokemeletes házsor megmászható
fényképdíszlete emelkedik. Az elôadás során a
színészek ezen is közlekednek, így magasság-
ban is ki lehetett használni a teret. Az elôadás
helyszíne egy lakásbelsô, félkör alaprajzú szoba,
amely mindenkié, így lehetôvé tesz párhuza-
mos jelenlétet. A bútorzata egy íróasztal, tv és
egy földre dobott nagy matrac, amelyen az
ágynemû színének változása jelzi, hogy kinek a
lakásában vagyunk. A tv-ben egy szívmûtét zaj-
lik, idônként ezeket a képeket nagy méretben
kivetítik a díszletfalra, jelezve, hogy milyen az,
ha kivágnak az emberbôl egy darabot.

–  Mivel foglalkozik jelenleg?

Nemrégen fejeztem be a József Attila Színház
Shakespeare Hamlet címû drámájának dísz-
letterveit és az Egri Gárdonyi Géza Színház-
ban Fényes Szabolcs Maya címû operettjé-
nek bemutatójához készítek díszletterveket.
A tervezési munkáim mellett a Magyar

Képzômûvészeti Egyetem Látványtervezés

Tanszékén tanítok egy-egy félévben óraadó
tanárként.
A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem har-

madéves rendezô szakos hallgatói kértek fel a
látványtervezés és térhasználat címû tantárgy
elôadásaira, szintén óraadóként. Örömmel
vállaltam a tanítást, mert az a tapasztalatom,
hogy a színházi elôadások létrehozói, köz-
remûködôi közül sokan nem tudják a díszlet
szerepét, feladatát, és így sokszor nem is
használják ki a díszlet adta lehetôségeket.
A színészeknek nincs olyan kialakult munka-
kapcsolatuk a díszlettervezôkkel, mint a jel-
meztervezôkkel. Szívesen változtatnék ezen,
és tartanék a leendô színészeknek is elôadáso-
kat a díszlettervezésrôl és a díszlet szerepérôl. 

–  Gratulálok a díjhoz, és munkáihoz
további sok sikert kívánok. Köszö-
nöm a beszélgetést.

Kárpáti Imre
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A szabványosítás
és a szabvány fogalma
A szabványosítás a minôséget biztosító gaz-
daságirányítás eszköze. Elsôdleges érdekeltek
a vállalatok, amelyek tevékenységeik során
nyereségre törekszenek, ezért részt vesznek a
szabványalkotás teljes folyamatában. Közvet-
ve érdekeltek a fogyasztók, a szabványosítás
eredményeinek legfôbb élvezôi. A szabvá-
nyosítás a felhasználó és a fogyasztó érdeké-
ben végzett szabályozó-egységesítô tevé-
kenység. Írásos megjelenése a szabvány. 
A termékek nagy mennyiségben történô

elôállítását nagyon megkönnyíti, ha az egyes
termékekre, eljárásokra, azok eredményére
egységes, mindenki által elfogadott elôíráso-
kat alkalmazunk, mert ezáltal megvalósulhat-
nak a következô elônyök:
– Rendeltetésszerû használatra való alkal-

masság,
– Kompatibilitás,
– Csereszabatosság,
– Termékvédelem,
– Kölcsönös megértés,
– Azonosíthatóság,
– Vizsgálatok,
– Választékrendezés,
– Biztonság,
– Környezetvédelem.
A szabványok eredetét illetve hatókörét te-

kintve az alábbi csoportokba sorolhatók:
– vállalati szabványok,
– iparági szabványok,
– nemzeti szabványok,
– regionális szabványok,
– nemzetközi szabványok.

A nemzetközi szabványosítás
története és kialakulása
Az elsô vállalati szabványok a XIX. század ele-
jén jelentek meg Angliában, mert az ipar ak-
kor érte el azt a fejlettségi szintet, amely ezt
szükségessé tette.
Ebben az idôszakban az azonos termékeket

elôállító gyártók már szövetségbe tömörültek,
és közös egyetértés alapján ágazati szabványo-
kat adtak ki. Az országos hatáskörû szabvány-
ügyi szervezetek a 20. század elsô évtizedeiben
alakultak meg, legelôször Angliában, 1901-
ben. A nemzetközi kereskedelem és a tömeg-
termelés rohamos fejlôdése ezzel közel egy idô-

ben már szükségessé tette a nemzetközi szab-
ványosítás megszervezését is. Így 1906-ban a
nemzetközi szervezetek közül elsôként létre-
hozták a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottsá-
got (IEC). A 60-as évektôl kezdve pedig a nem-
zetközi szabványosítás mellett kezdtek meg-
szervezôdni az egyes földrajzi régiókhoz kötô-
dô, regionális szabványosítási szövetségek,
szervezetek. Közülük számunkra a legfontosab-
bak az Európai Unió szabványügyi szervezetei. 

A nemzeti szabványosítás
hazai rendszere és kialakulása
A szervezett szabványosítás hazánkban is a
XIX–XX. század fordulóján kezdett kialakulni.
1875-ben Ybl Miklós létrehozta a Magyar
Mérnök- és Építészegyletet, 1900-ban pedig
megalakult a Magyar Elektrotechnikai Egye-
sület. Mindkét szakmai szervezet feladatának
tekintette az egységesítést, és szabványokat
is kiadtak. 1921-ben létrejött a Magyar Ipari
Szabványosító Bizottság, majd több átszer-
vezés és felügyeleti szerv-váltás után a Ma-

gyar Szabványügyi Hivatal nevet vette fel
(MSZH). 1963–64-ben 48 ágazati szabvány-
központot hoztak létre, így 1994-ig az orszá-
gos hatáskörû, állami szabványosítás rend-
szere többszintû volt, és a jogszabályokhoz
hasonlóan a magyar szabványok betartása is
kötelezô volt. A Magyar Szabványügyi Hiva-
tal által kiadott magyar szabványok mellett
léteztek ágazati érdekeket képviselô, úgyne-
vezett ágazati szabványok is, amelyek ágaza-

ti szabványosítási központokban készültek,
és ezeket az illetékes miniszter adta ki (pl.
MSZ-04- jelzettel az építésügyi stb.). Az ága-
zati szabványok is országos hatályúak voltak,
és ezeket is kötelezôen kellett alkalmazni.
A 42/1994. (III. 25.) kormányrendelet – a

többszintûséget megszüntetve – bevezette
az egyszintû nemzeti szabványosítás rend-
szerét. A korábban kiadott ágazati szabvá-
nyokat vagy felvették a nemzeti szabványok
rendszerébe, vagy hatályon kívül helyezték
ôket. A továbbiakban nemzeti szabvány ki -
adására csak a Magyar Szabványügyi Hivatal
volt jogosult. Igen lényeges változás volt az
is, hogy a rendelet megszüntette a nemzeti
szabványok alkalmazásának kötelezôségét.
A nemzeti szabványosításról szóló 1995.

évi XXVIII. törvény hatálybalépése után – a
nyugat-európai országok gyakorlatához iga-
zodva – hazánkban is alapvetôen megválto-
zott a szabványosítás rendszere.
A Magyar Szabványügyi Hivatal megszûné-

sét követôen a törvény alapján létrehozott Ma-

gyar Szabványügyi Testület (MSZT) már nem
államigazgatási szerv. Az MSZT önkormány-
zattal és nyilvántartott, önkéntes tagsággal
rendelkezô köztestület, amely önállóan gazdál-
kodó nonprofit szervezet. Ezért az MSZT költ-
ségvetési támogatást csak a különbözô nem-
zetközi kötelezettségeinek teljesítéséhez kap
(tagdíjak nemzetközi és regionális szervezetek-
ben), egyébként magának kell gondoskodnia
mûködési költségeinek fedezetérôl. Ebbôl kö-
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Szabványok a színháztechnikában
A Magyar Szabványosítási Testület új, magyar nyelvû szabványokat jelentetett meg 2009 decemberében. Tekintsük át a hazai és
a nemzetközi szabványosítás célját, rövid történetét, a szabványok fajtáit és az alkalmazásukkal kapcsolatos tudnivalókat.
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vetkezôen az MSZT a szabványok kidolgozását
megbízási szerzôdés keretében, díjazás ellené-
ben végzi, és különbözô szolgáltatásaiért is fi-
zetni kell. A szabványosításról szóló törvény
hazánkban az MSZT-t ismeri el kizárólagos
joggal rendelkezô nemzeti szabványügyi szer-
vezetnek. Így az MSZT joga a magyar nemze-
ti szabványok megalkotása vagy elfogadása,
továbbá közzététele és forgalmazása.
A törvény a korábbi kormányrendelethez

hasonlóan kimondja, hogy a nemzeti szab-
vány alkalmazása önkéntes, kivéve, ha jog-
szabály kötelezôen alkalmazandónak nyilvá-
nítja. A jogszabállyal kötelezôvé tett szab-
vány nyelve azonban csak magyar lehet.
Fontos továbbá, hogy a nemzeti szabvány
nem lehet jogszabállyal ellentétes.

A szabványok és a jogszabályok
közötti különbségek
A szabványok és a jogszabályok között a fô
különbségek a kidolgozás és az alkalmazás
módjában vannak.

Kidolgozás
A szabványokat nem hatóság, hanem ma-
gánjogi szervezet – szabványügyi szervezet –
dolgozza ki. A kidolgozásban az összes érde-
kelt fél részt vehet a szabványügyi szervezet
keretein belül. 
A jogszabályokat az állam jogalkotó szervei

dolgozzák ki: a törvényhozó szerv (Ország-
gyûlés) törvény, a végrehajtó hatóság (kor-
mány, miniszter) pedig rendelet formájában.

Alkalmazás
A szabványok alkalmazása alapvetôen ön-
kéntes, azaz csak ajánlott. A kidolgozók köre
és a kidolgozási eljárás miatt azonban az ér-
dekelteknek érdekében áll a szabvány alkal-
mazása. Bizonyos esetekben a szabványok al-
kalmazása kötelezô is lehet. A jogszabályok
alkalmazása mindig kötelezô. 

A szabványok önkéntes
és kötelezô alkalmazása
A szabványok nem kötelezô jellege abból a
szándékból fakad, hogy a tudomány és techni-
ka fejlôdését ne akadályozzák a szabványok el-
ôírásai. Ha egy gyártó mûszaki fejlesztése ré-
vén más, jobb megoldásokat, eljárásokat is tud
alkalmazni, mint amilyeneket a szabványok el-
ismernek, akkor ebben nem akadályozza a me-
rev jogi szabályozás. A szabványok önkéntes
alkalmazása egyáltalán nem jelenti tehát azt,
hogy a szabványokban rögzített követelmé-
nyektôl negatív értelemben el lehet térni. Ab-
ból kell kiindulni, hogy a szabványok a tudo-
mány és technika olyan elismert eredményeit
testesítik meg, amelyek a gazdasági élet átla-

gos szereplôitôl is megkövetelhetôk. A mû sza-
ki fejlesztés pedig értelemszerûen nem ered-
ményezhet visszalépést, azaz pl. nem csökken-
het a termék biztonsága. Azonban lehetséges,
hogy egy élenjáró technológia éppen új-
szerûsége miatt nem értelmezhetô a meglévô
szabványok szerint. Ekkor az önkéntesen alkal-
mazható szabványtól el lehet térni, ennek
azonban következményei vannak. A megfele-
lôségtanúsításhoz költségesebb és hosszadal-
masabb eljárásra van szükség. 
Van azonban néhány olyan eset is, amikor

a szabványok kötelezôvé válnak.
– Egyes szerzôdések keretében. Akkor, ha a

szerzôdô felek meghatározott szabványokra
hivatkoznak. 
– Bírósági perek esetén. Ha a bíróságnak

olyan mûszaki kérdésben kell állást foglalnia,
amelyrôl a szerzôdô felek külön nem állapod-
tak meg, akkor a joggyakorlat abból indul ki,
hogy a szervezetnek kellô gondossággal kell
eljárnia, a tudomány és technika elismert
eredményei szerint. Ezt a színvonalat viszont
– a bírósági gyakorlat által is elfogadott mó-
don – a szabványok képviselik. A bíróság te-
hát megvizsgálja, hogy van-e olyan szab-
vány, amely választ ad a vitatott kérdésre. Ha
ilyen létezik, akkor a szabvány elôírásait te-
kintik mérvadónak, annak ellenére, hogy al-
kalmazása önkéntes. A termékfelelôsségrôl
szóló törvény alapján pedig a termék gyártó-
ja felel a termék hibája által okozott károkért. 
– Jogszabállyal kötelezôvé tett szabványok

esetén. A jogalkotó szervek jogszabályokkal
(törvény, rendelet) elrendelhetik egyes szab-

ványok kötelezô alkalmazását, elsôsorban az
élet- és vagyonbiztonságot érintô területeken.
Ekkor az esetleges eltérési kérelemmel a jog-
szabály kibocsátójához kell fordulni, nem pe-
dig a szabványügyi szervezethez. A felmentést
csak az építmény, illetve berendezés engedé-
lyezését, létesítését megelôzôen lehet kérni.
Ha a jogszabályban dátummal (azaz a

szabvány teljes hivatkozási számával) hivat-
koznak egy szabványra, akkor a jogszabály a
szabványnak csak az évszámmal jelzett,
meghatározott kiadására vonatkozik. Ezt szo-
kás merev hivatkozásnak is nevezni. 
A dátum nélküli hivatkozásban nem szere-

pel a kiadás éve, azaz a szabványnak csak az
azonosító jelzetét adják meg. Ekkor a jogsza-
bály mindig a szabvány legutolsó érvényes
kiadására vonatkozik. Ezt szokás rugalmas hi-
vatkozásnak is nevezni.
Általános hivatkozás esetén a szabványnak

még a jelzetét sem adják meg, csak általános-
ságban utalnak pl. az adott tárgykörben léte-
zô nemzeti szabványokra. A dátumos és a dá-
tum nélküli hivatkozási forma nem csak a jog-
szabályokban, hanem a szabványokban is
megtalálható, amikor a kapcsolódó szabvá-
nyok egymásra hivatkoznak. Az elôzôekbôl
következik, hogy a nem kötelezô szabványtól
minden különösebb engedély nélkül el lehet
ugyan térni, de a szabványostól eltérô termék-
nek, eljárásnak, szolgáltatásnak legalább azt
az eredményt kell nyújtania, mint amit a szab-
vány betartása biztosított volna. Megállapít-
ható továbbá az is, hogy az olyan szabványok,
amelyek minimális követelményeket rögzíte-
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Új színháztechnikai szabványok

A Magyar Szabványügyi Testület 2009. decemberben az alábbi szabványokat jelentette meg:

MSZE 24205-1:2009
Elôadómûvészeti létesítmények 1. rész Általános tervezési elôírások
Az elôszabvány kidolgozását a Magyar SzínházTechnikai Szövetség szakemberei végezték.
A munkában építészek, akusztikusok, épületgépészek és tûzvédelmi szakértôk is részt vettek. Az
elôszabvány a beérkezett észrevételek és tapasztalatok figyelembevételével két-három év múlva
kerül véglegesítésre. 
Az MSzT két további színháztechnikai Megállapodást is kiadott magyar nyelven, amelyet a své-
dek kezdeményezésére az európai színháztechnikai gyártók dolgoztak ki a CEN keretében. Ezek: 
MSZ CWA 15902-1 Színpadok és egyéb elôadó-mûvészeti létesítmények díszlete-
melô- és teher-hordó berendezései. 1. rész: Általános követelmények (alumínium- és
acélrácsos tartók, valamint tornyok kivételével)
MSZ CWA 15902-2 Színpadok és egyéb szórakoztatóipari elôadóterek emelô- és
teherhordó berendezései. 2. rész: Alumínium- és acélrácsos tartók és tornyok ter-
vezési, gyártási és használati elô írásai
További európai szabványok magyar nyelvû kiadása van bevezetés alatt (cím magyarul, szöveg
angolul) a Nézôtéri berendezések-rôl (sport, rendezvény, szabadtéri nézôterek, lelátók, nem szín-
házépületben létesített nézôterek):
MSZ EN 13200-1:2004 1. rész A nézôtéri terület elrendezése. Elôírások.
MSZ EN 13200-3:2006 3. rész Elválasztó elemek, korlátok. Követelmények.
MSZ EN 13200-4:2007 4. rész Ülések. Termékjellemzôk.
MSZ EN 13200-5:2007 5. rész Teleszkópos lelátók.
MSZ EN 13200-6:2007 6. rész Szétszerelhetô (ideiglenes) lelátók.
A szabványok a Magyar Szabványügyi Testület új székházában (1082 Bp., Horváth Mihály tér
1.) szerezhetôk be. A szabványokat papíralapon vagy elektronikus adathordozón lehet beszerez-
ni, árakról, megvásárlásának és megrendelésének feltételeirôl a Szabványbolt (telefon: 456-
6893) ad felvilágosítást. Interneten a www.mszt.hu honlapon lehet tájékozódni.
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nek, jogszabályi elrendelés nélkül is kötelezô-
en mûködnek a gyakorlatban. Ezektôl ugyan-
is eltérni értelemszerûen csak úgy lehet, ha a
tényleges teljesítmények jobbak, mint a szab-
ványban rögzített minimális követelmények. 
A magyar szabványok hivatalos jelölése

például a következô:
a nemzeti jel: MSZ
a megkülönböztetô sorszám 4900
egy szabványon belüli szabvány 4900-1
a kibocsátás éve: 1987
Tehát MSZ 4900:1987 Fizikai mennyisé-

gek neve és jele
MSZ 4900-1:1987 Fizikai mennyiségek ne-

ve és jele. Általános elôírások.
MSZ 4900-14:1987 Fizikai mennyiségek

neve és jele. Jelmagyarázat.
Amennyiben a magyar szabvány megegye-

zik valamely nemzetközi szabvánnyal, akkor
annak a szabványosítási szervezetnek a betû -
jele is szerepel a szabványban (lásd ábra).

A nemzetközi szabványosítás

Az IEC és az ISO
Felismerve az egyes nemzeti szabványok kö-
zötti eltéréseket és a hátrányt okozó eltérô
szabványosítási gyakorlatot, elsônek 1906-ban
az IEC (International Elektrotechnika Comissi-
on), a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság
alakult meg 13 ország együttmûködésével.
1926-ban megalakult az elsô általános

nemzetközi szabványosítási szervezet az ISA,
amely ma már az ISO (International Organi-
zation for Standardization) néven mûködik,
és a legtöbb nemzeti szabványosítási szerve-
zet tagja. Az IEC csatlakozott az ISO-hoz, de
továbbra is megtartotta önállóságát az elekt-
rotechnika területén.
Az ISO munkáját az egyes nemzeti szerveze-

tek által delegált tagokkal kiegészített technikai
bizottságokban (TC) végzik. Nemzetközi szab-
ványként az olyan ajánlások kerülnek elfogadás-
ra, amellyel a tagok legalább 75%-a egyetért.
Azonban anemzetközi szabványok alkalmazása
az egyes tagországokban nem kötelezô!
A nemzeti szabványosítási szervezetek a

nemzeti szabványokat honosítják (MSZ ISO),
és akkor már kötelezôvé tehetô a használata,
illetve mellette más nemzeti szabványt az
adott országban nem használnak.

A regionális szabványosítás
Az európai szabványosítás szervezetei a kö-
vetkezôk:
CEN (Comité Européen de Normalisation)

az unión belül érvényes szabványokat bocsát-
ja ki a tagországok egyetértésével EN (európai
szabvány), HD (harmonizált dokumentum) és
ENV (európai elôszabvány) jelzésekkel.

CENELEC (Comité Européen de Normali-
sation Électrotechnique) az EN jelzésû villa-
mosipari szabványokat adja ki.
Az európai szabványosítás fôbb alapelvei:
– nyitottság és áttekinthetôség,
– minden érdekelt fél részt vehet a munkában,
– közmegegyezés,
– nemzeti elkötelezettség,
Az európai szabványosítás fôbb feladatai:
– a kereskedelem mûszaki akadályainak

megszüntetése,
– a termékek rendeltetésszerû alkalmazha-

tóságának fokozása,
– a piac áttekinthetôségének javítása,
– a gyártók költségeinek csökkentése,
– a tagországok szabványainak összehan-

golása,
– a nemzetközi (ISO) szabványosítás és

azok európai bevezetésének segítése,
– új európai (EN) szabványok kidolgozása,
– a harmonizált szabványok kidolgozása il-

letve elfogadása,
– a szabványoknak való megfelelôség vizs-

gálati eredményeinek kölcsönös elismerésére
szolgáló eljárások kialakításának elôsegítése.

Az Új Megközelítésû
Irányelvek (New Approach
Directives)
Az Új Megközelítésû Irányelvek kidolgozását
az Egységes Európai Okmány tette lehetôvé
és szükségessé, amelynek 100a cikkelye ki-
mondja, hogy a termékek mûszaki jellemzôi-
nek meghatározásához szabványokra – el-
sôdlegesen az EN szabványokra, és ha szük-
séges, akkor nemzeti szabványokra, mint át-
meneti intézkedés – kell hivatkozni.
A „régi” és „új” megközelítés között a lé-

nyeges különbség, hogy az új megközelítés
nem akar minden apró részletet leszabályoz-
ni, hanem csak a biztonságra vonatkozó „lé-
nyeges követelmények” harmonizálására,
illetve a közös érdeklôdésre számot tartó kö-
vetelményekre korlátozzák, azokra, amelyek-
nek az európai piacon a termékeknek meg
kell felelni.
A „mûszaki specifikációk”, amelyeket a

lényeges követelmények kielégítésére szol-
gálnak a szabványosítással vannak összekap-
csolva, azért, hogy a technológia adott álla-
potát figyelembe lehessen venni.
A „szabványok” megtartják nem kötelezô

állapotukat.
Azok a termékek, amelyek kielégítik a szab-

ványok követelményeit, vélelmezhetôen ki-
elégítik az irányelvekben lévô „lényeges kö-
vetelményeket”, és ezért közvetlenül piaci
forgalomba kerülhetnek, feltéve, ha a megfe-
lelôségtanúsító eljárás ezt igazolja. 
Abban az esetben, ha a gyártó úgy jár el,

hogy a terméke nem felel meg a szabvány-
nak, amire minden lehetôsége megvan, vagy
nincs az adott termékre szabvány, akkor a
gyártónak be kell bizonyítania, hogy termé-
ke kielégíti a termékre vonatkozó irányelvek-
ben lévô „lényeges követelményeket”.

A CEN új normatív dokumen-
tuma: a Workshop Agreement 
A CEN (Európai Szabványosítási Bizottság;
Comité Européen de Normalisation) újabb
keletû normatív dokumentumával immár a
magyar mûszaki életben is találkozhatunk.
A Workshop Agreement magyar elnevezése
a szó szerinti fordítás alapján mûhelymegálla-
podás lehetne, de ennél találóbb megoldásra
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Ahol
ISO Nemzetközi szabvány
EN Európai szabvány
MSZ EN Európai uniós szabvány honosítása
MSZ ISO Nemzetközi szabvány honosítása
MSZ IEC Nemzetközi szabvány honosítása
MSZ EN ISO Olyan nemzetközi szabvány, amit az unió
is elfogadott

Néhány ország nemzetközi
szabványjele:
ASA, ANSI (USA)
BS (Nagy Britannia)
DIN (Németország)
NF (Franciaország)
UNI (Olaszország)
JIS (Japán)
ÖNORM (Ausztria)

ISO
EN
ISO EN

MSZ
EN
ISO

MSZ ISO MSZ EN

MSZ



A Martin Professional legújabb
füstgépe a JEM ZR44 Hi-Mass™,
mely a megszokott JEM/Martin
megbízhatóságot és hatékonysá-
got nyújtja.
Az JEM ZR33 Hi-Mass utódja-

ként kiadott füstgép a kis elôadá-
soktól a nagy stadionok rendez-
vényeiig bármely eseményt ki-
szolgál. A rendkívül hatékony és
erôteljes 1800 W-os hôcserélô
1200 m3/perces füstteljesít-
ményre képes, és a beépített
nagy, 9,5 literes folyadékkanna
hosszú, folyamatos üzemet biz-
tosít. A lágy füstindításos tech-
nológia finom, kis zajú mûködést
eredményez, és az indirekt folya-
dékérzékelési rendszer hosszú
idejû hibamentes üzemet garan-
tál. A DMX vezérlés és a multi-
funkciós digitális távirányító még
rugalmasabb kezelést tesz lehe-

tôvé, de a készülék RDM kom-
munikációra is képes, így a fel-
használó visszajelzést kaphat a
készülék mûködésérôl, mely
szükség esetén sokkal gyorsabb
beavatkozást eredményezhet.

A JEM ZR44 Hi-Mass™ termé-
szetesen az összes JEM/ Martin
füstfolyadékkal használható, így
a legújabb Pro Steam Simulation
folyadékkal is, mely a gyorsan el-
oszló vízgôz hatását nyújtja.

www.lisys.hu
www.martin.com

www.jemsmoke.com

A Martin MAC 401 Dual™ már a
második LED fényforrású effekt-
fényvetôje a dán gyárnak. A kü-
lönleges, kétoldalas kialakítás
nagy rugalmasságot biztosít –
akár dupla, két irányba világító
fényvetônk is lehet, vagy az
egyik oldalra fényvisszaverô tü-
kör is felszerelhetô.
A rendkívül erôs, több mint

6500 lumenes fényáramú fény-
csóva igen gyors zoom funkció-
val is rendelkezik 16–50 fokos
tartományban. A nagyon halk
hûtéssel rendelkezô fényvetô
nem csak a megszokott RGB
színkeveréssel, de HSV (Hue/Sa-
turation/Value – színárnya lat/
szín telítettség/színérték) vezér-
léssel is rendelkezik.
A 36 db, nagy teljesítményû

háromcsipes Osram LED-ek cso-
portokba is rendezhetôk és ve-

zérelhetôk, mellyel szokatlanul új
hatások is vetíthetôk. A fényvetô
rendkívül energiahatékony –
egyoldalas kiépítésben 386 W,
kétoldalas kivitelben 766 W-os
fogyasztással rendelkezik.

www.lisys.hu
www.martin.com
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Új füstgép a Martintól Martin MAC 401 Dual

jutunk, ha megismerjük ennek a dokumen-
tumtípusnak néhány tulajdonságát. Addig
nevezzük Megállapodásnak. 
Például az európai színháztechnikai gyár-

tók a közelmúltban néhány Megállapodást
dolgoztak ki. Ez utóbbi dokumentumtípus a
CWA 15902-1 Színpadok és egyéb elô adó-
mûvészeti létesítmények díszletemelô- és te-
herhordó berendezései. 1. rész, illetve a
CWA 15902-2 Színpadok és egyéb szórakoz-
tatóipari elôadóterek emelô- és teherhordó
berendezései. 2. rész.
A Megállapodás tervezetét az érdekelt fe-

lek képviselôinek értekezlete készíti el és

hagyja jóvá, amelynek összetételét az Elôszó
ismerteti. A Megállapodás kidolgozása során
az értekezlet által követett hivatalos eljárást a
CEN tagállamai hagyják jóvá, de sem a tag-
államok bármelyike, sem a CEN Irányító Köz-
pontja nem tekinthetô felelôsnek a Megálla-
podás mûszaki tartalmáért, vagy a szabvá-
nyokkal illetve jogszabályokkal való esetleges
ütközéseiért. A Megállapodás semmiképpen
sem tekinthetô a CEN és tagállamai által ki-
dolgozott hivatalos szabványnak. Mint refe-
renciadokumentum, a CEN tagállamok nem-
zeti szabványügyi testületeitôl – köztük az
MSZT-tôl – szerezhetô be. A Megállapodás

magyarra fordítása és honosítása után a jel-
zet MSZ CWA-ra változik.
A Megállapodásban megvalósított szakmai

konszenzust támogató személyek és szerve-
zetek felsorolását a Megállapodás igénylôi a
CEN Irányító Központjától szerezhetik be.
A szervezeteket a gazdaság különféle szekto-
raiból választják ki, többek között az egyete-
mek, az akkreditálószervezetek, a nemzeti
szabványügyi szervezetek területérôl. A Meg-
állapodásra vonatkozó felhasználói észrevé-
teleket és javaslatokat a CEN Irányító Köz-
pontja fogadja. 

Szabó-Jilek Iván
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A DTS gyár
LED fényvetôi
Bár még mindig nem tökéletes,
de már kikerülhetetlen a LED-es
fényvetôkkel történô kereskede-
lem. Ezért örömmel értesítünk
minden érdeklôdôt, hogy a
PELYHE Kft. is foglalkozik ilyen
eszközökkel. Mi több, mindjárt
több gyártó kínálatát is a palet-
tánkra tettük. Az elsô helyen em-
líteném a talán már több elége-
dett partnerünk számára ismerôs
olaszországi DTS gyár által fej-
lesztett LED világító testeket.
A LUXEON LED-eket magukban
foglaló lámpák széles kínálati pa-
lettával rendelkeznek, az „egy-
szerû” fehér fényforrástól a mul-
tikolor RGB színkeverôs LED pi-
xelig terjed a fényforráskínálat.
A 3 pixeles MR16-os méretû test-
tôl a 40 pixeles forgófejes IP 65-

ös védettségû derítôig terjed a
variációs paletta. Bátorító infor-
mációként hatott az is, hogy a
gyár az új Delta 7 elnevezésû
fehér derítôjéhez 5 méterre
3528LUX értéket tud garantálni,
ami az eddig látotthoz képest
egy mindenki számára érthetô
adat. A fullcolor forgófejes válto-
zat már több magyarországi tu-
lajdonosnál bizonyította kiemel-
kedô képességeit.
Szintén jeles termék az FOS (és

itt a Front of Stage rövidítés a
szó jelentése) LEDBAR ami nevé-

hez híven tényleg rúd, mert
mindössze 7,8x5,6 cm a befogó-
mérete a passzív hûtésû led su-
gárzónak. Két méretben 33 cm
és 100 cm hosszban valamint fe-
hér illetve LED-esen fogalmazva
WA, multi color, tehát RGBA és
fullkolor pixelenkénti RGB szín-
keverésû változatban érhetôk el.
A fényvetô ötletes gyári tartó-
szerkezettel horizontlámpaként
is használható oly módon, hogy
3 db FOS 100 csíkot 3 különbö-
zô nyílású optikával egy egység-

be fog össze. Az összeállítással
akár 10 m magas horizontot is
egyenletesen tudunk színezni.

www.pelyhe.hu
www.dts-lighting.it

Leader Light
derítôk
A professzionális kategóriába tar-
tozik az általunk Magyarorszá-
gon képviselt Leader Light LEDes
termékei, amelyek kiemelkedô
fényteljesítményt garantálnak, és
a legkorszerûbb technológiák öt-
vözésével érik el a kívánt színha-
tásokat. Itt kell megemlíteni a
fénycsöves derítôit is, melyek
RGBW csöveket tartalmaznak, és
0–100%-ig lineárisan szabályoz-
zák a beépített fénycsöveket.
Ezek a fénycsöves világítótestek
már több színházban is bizonyí-

tották kiemelkedô tulajdonságu-
kat és használati értéküket.

www.pelyhe.hu
www.leaderlight.sk

PAR lámpa
LED
fényforrással
Kitartó kutatás után sikerült be-
szerezni egy már használható ka-
tegóriájú LED-es PAR lámpát.
A 21 db 3 W-os fullcolor LED-et

magában foglaló lámpa kivétele-
sen ventilátor nélküli kialakítás,
ami fontos szempont, ha az em-
ber fôleg prózai színpadon sze-
retne korszerû LED lámpákat
használni. Ez a lámpa nem a vi-
lág csúcsa, de elfogadható ára és
nem utolsósorban jelentôs lesu-
gárzott fénye sokak számára el-
érhetôvé teszi a napjainkban slá-
gernek számító LED technológi-
át.

www.pelyhe.hu
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CSM, azaz Concert Stage Moni-
tor. A névbôl következô színpadi
monitorsugárzó valójában egy
rendszer része. DSP-vel és telje-
sítményerôsítôvel kiegészítve ki-
emelkedô minôségû pro-audio
monitorrendszer válik belôle.
A CSM-sorozat tervezése

egyetlen cél mentén történt: le-
gyen egyike napjaink legjobb
pro-audio monitorrendszerei-
nek. Ehhez korszerû hangszóró-
technológia, gondosan mérete-
zett hullámterelôk, nagy teljesít-
ményû DSP kifinomult, testre-
szabott algoritmusokkal és ter-
mészetesen kiváló minôségû,
nagy tartalékokkal rendelkezô
teljesítményerôsítôk állnak csata-
sorba.
A rendszer frontvonalában a

CSM hangsugárzók vannak. Há-
rom változatban készülnek: 10”-

os, 12”-os és 15”-os mélysugár-
zóval és egységesen 3”-os ma-
gassugárzóval. További fonto-
sabb adataikat a fenti táblázat
tartalmazza.
Használhatók vízszintesen,

megszokott monitorpozícióban,
vagy hangsugárzóállványon is
opcionális szerelvény segítségé-
vel. Hullámterelôje állítható, egy

kézmozdulattal lehet a sugárzási
tartományt módosítani. További
15°-os tartományon belüli dön-
tési lehetôséget biztosítanak a
beépített lábak. A hangsugárzó
csatlakozóit az alsó felületén ala-
kították ki. Ez egyrészt kellô me-
chanikai védelemrôl gondosko-
dik, másrészt rejtett elhelyezése
esztétikus megjelenést nyújt. Ér-
demes megemlíteni, hogy a
hangsugárzó acél védôrácsa 110
kg terhelést is elvisel.
A hangsugárzók, bár tartal-

maznak beépített keresztváltót, a
lehetôségeket csak bi-amp mód-
ban lehet teljesen kiaknázni.
Ugyanez igaz a DSP-re is. Ter-

mészetesen mûködik DSP hasz-
nálata nélkül is, de ekkor a hang-
sugárzó képességei messze el-
maradnak a lehetôségektôl. Ép-

pen ez az oka, hogy a QSC a sa-
ját, QSControl.net sorozatú DSP
használata nélkül nem is értéke-
síti a hangsugárzókat. 
A rendszer harmadik eleme a

teljesítményerôsítô. Négy, pár-
huzamosan csatlakoztatott hang -
sugárzóból álló rendszer mély
szekciójához a QSC a PL380 típu-
sát javasolja, vagy legalább 4000
W/2 Ω� leadására alkalmas egyéb
erôsítôt. Ugyanehhez a rendszer-
hez a magas szekcióra a PL325
javasolt, vagy alternatívaként
1250 W/2 Ω-os erô sítôt.
A tökéletes monitorrendszer

tehát biztosított, már „csak” egy
hangmérnökre van szükség, aki
értô módon állítja be és használ-
ja a rendszert.

a www.interton.hu, vagy
www.qsc.com oldalakon
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QSC CSM-
sorozat

CSM10 CSM12 CSM15

Hangszórók
Mély 10”-os 12”-os 15”-os
Magas 3”, 3”, 3”,

1,4” kilépônyílással 1,4” kilépônyílással 1,4” kilépônyílással

Frekvenciamenet (±3 dB)80 Hz – 20 kHz 65 Hz –20 kHz 55 Hz – 20 kHz

Névleges sugárzási szög 50° H x +45°/–75° V 50° H x +45°/–75° V 50° H x +45°/–75° V

Teljesítmény
Passzív 450 W 550 W 650 W
Mély 450 W 550 W 650 W
Magas 110 W 110 W 110 W

Maximális hangnyomás
Passzív 128 dB 130 dB 131,5 dB
Mély 128 dB 130 dB 131,5 dB
Magas 134,5 dB 134,5 dB 134,5 dB

Káva anyaga 15 mm-es nyír rétegelt lemez

Tömeg 27,2 kg 35,8 kg 40,3 kg



A Yamaha – mint digitáliskeverô
nagy hatalom – meglépte a legnép-
szerûbb pultjával kapcsolatban a
leg  ésszerûbbet. Miért is a keverônél
vannak a bemenetek, amikor azo-
kat fôleg a színpadon használják? 
Az új M7CL változatban, jelen-

tôs árcsökkentés kíséretében ki-
hagyta az analóg be- és kimene-
tek nagy részét (8 bemenet és 8
kimenet maradt), és lehetôvé
tette SB168ES EtherSound-os
stageboxok csatlakoztatását úgy,
hogy a bôvítô kártyahelyek meg-
maradnak más célra, tetszôleges
MY… kártyák használatához (pl.:

bejátszók, felvevôk, külsô effek-
tek, kompresszorok… stb. részé-
re). A csatlakoztatott ES stagebo-
xok száma beállítható, onnantól
plug and play módon mûködik a
csatornák kiosztása.  Az ES-moni-
tor szoftver segítségével a teljes
audio-management PC, vagy
Laptop segítségével már a beépí-
tett hálózati portról használható.
Az SB168ES stageboxok szoft-

verét az új környezetben frissíte-
ni kell, ill. az M7CL-re is érdemes
a V3 verziót feltölteni.

www.lisys.hu
www.yamaha.com 

Van-e még egy berendezés a
pro-audio világban, amit több
mint 15 éven keresztül, változat-
lan kivitelben gyártottak, miköz-
ben azok kritizálták leginkább,
akik naponta használták: 
„Ez a NEXO nem normális!

Nincs fogása, leesik az elôlapja,
egy csúszótalpat sajnáltak rá, kitör-
nek a rácstartó mágnesek, ferde az
egész. A hangja? Hát az elég jó,
vagyis nem ismerek jobbat, nem
gerjed, nem kell e.q. hiába tolja
bele a zenész a mikrofont, akkorát
szól, mint az állat, minden rider-
ben benne van, szóval ha ez van a
színpadon, akkor nincs kérdés.”
Ezt szüntette meg a NEXO. A

PS15 kimúlt. Néhány évtized
múlva a legkorábbi darabok a
mûszaki múzeumokba kerülnek,
kitéve a látogatók értetlenkedé-
sének: „hiszen pont ilyenek szól-
tak az NPG koncerten.”
Hogy milyen az új PS15? Más

a neve (ott van az, hogy R2),

más a burka, jobb a rácsa, 2-
3dB-vel nagyobb a hangnyomá-
sa, van neki korszerû konzolcsa-
ládja, új saját kontrollere, új
programsorozata az NX242-ben
és az NXAMP-ban, valamint új
szubja, mivel az LS1200 és a
PS15BAS is kihullott.
Megjósolható, hogy az új fej-

lesztésû PS15-R2 neve már a kö-
zeli jövôben egyszerûsödni fog,
a használatos név PS15 lesz.

www.lisys.hu
www.nexo-sa.com

Az installációs piac igényeit hiva-
tott kiszolgálni az új család, ezért
elsôsorban beszédhangosításra
lesz alkalmas. Függôleges lesu-
gárzási nyalábját 5°-tól 60°-ig
nyithatjuk, majd az így meghatá-
rozott nyalábot akár ± 30° is elté-
ríthetjük. Így a 120°-os vízszintes
nyitással és az állítható és irányít-
ható függôleges hangnyalábbal
hatalmas terület lesugárzása le-
hetséges mindössze egy alig ész-
revehetô hangsugárzóval. Az
oszlopsugárzókkal méretüktôl
függôen különbözô hangnyo-
másokat érhetünk el. A legna-
gyobb teljesítményt a CAL 96
adja majd le a maga 30 méteren
mért 104 dB (SPL peak) értéké-
vel. Mindezt 10 Hz-tôl 10 kHz-ig
terjedô mûködési frekvencián.
A már említett irányítható és
„nyitható” vagy „zárható” füg-

gôleges lesugárzást az egyes
hangszórókhoz és magas sugár-
zókhoz saját beépített „D” osztá-
lyú erôsítô és a D-Mitri technoló-
gián alapuló digitális jelfeldolgo-
zó biztosítja. Az egyes hangsu-
gárzók és magas sugárzók
egyenként való vezérlése na-
gyobb rugalmasságot és pontos-
ságot biztosít olyan hasonló
rendszereknél, ahol több hang-

szóró vezérlését
egy egység végzi.
Ahhoz, hogy az
egyes hangszórók
összhatása az el-
várt lefedettséget

biztosítsa, kínosan
bonyolult matemati-

kai számítások szüksége-
sek. Azonban a rendszervezérlés-
hez egy egyszerû szoftver, a Cal-
Compass elsajátítása is elegen-
dô. A szoftver AVB-n, (valós idejû
audio és videó jelátvitel Etherne-
ten) keresztül kommunikál az
egyes oszlopsugárzókkal. Mivel
egy vezérlés sem teljes felügyelet
nélkül, ezért az oszlopsugárzók
az RMS egy új generációjával ér-
keznek, ami szintén az AVB adta
lehetôségeket aknázza ki.
Várhatóan 2010 decemberétôl

lesznek majd kaphatóak, egyelô-
re még ismeretlen áron.

www.chromatica.hu
www.mayersound.com
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TECHNIKAI ÚJDONSÁGOK

„Új” keverô a Yamahától
- M7CL-48ES

Új oszlopsugárzó
a Meyer Soundtól

NEXO PS15-R2
Ami bevált, azon ne változtass! Vagy mégis?



Év elején, amikor egyre-másra érkeznek a hí-
rek, értesítések az energiaárak emelkedésé-
rôl, természetes ösztönünkre hallgatva elkez-
dünk azon gondolkodni, hogyan lehetne
ezeket elkerülni, de legalább csökkenteni.
Nem egyszerû, de nem is lehetetlen feladat a
költségek növekedésének féken tartása. En-
nek két kézenfekvô útja van: a fogyasztás ön-
kéntes vagy elrendelt csökkentése és/vagy a
korszerûsítés, ami alatt az ugyanolyan telje-
sítményû, de kisebb fajlagos fogyasztású esz-
közök beépítését értem.
Színházunkban, az Új Színházban az el-

múlt tíz év alatt mindezeket a módokat alkal-
maztuk, elért eredményeinket a mellékelt
táblázat mutatja, az energiafogyasztás és
költségének alakulását 2002 és 2009 között.
A villamosenergia-fogyasztás 2002-tôl 2009-
ig 23%-kal csökkent. Az elôadások szcenikai
világításán nem próbáltunk takarékoskodni,
mert úgy tartottuk, a színház célja az elôadás
és annak mûvészi színvonalát nem szabad
korlátozni. A próbák munkavilágítását már
megkíséreltük korlátozni, de ebben nem sok
sikert értünk el. Itt a korszerû, energiatakaré-
kos fényforrások fokozatos elterjesztése ho-
zott eredményt. Elôször számba vettük a tel-
jes épület világítási rendszerét – a szcenikai
világításon kívül – helyiségenként, fényforrás
fajtája és teljesítménye bontásban. A beépí-
tett 2550 db lámpahely összteljesítménye
110 kW, ami elsô ránézésre nem sok megta-
karítási lehetôséget ígért, hiszen egy-egy
fényforrás átlagteljesítménye csupán 43 W!
Erre magyarázattal szolgált a sok fénycsô
használata. Ezzel együtt azonban minden le-
hetséges helyen elkezdtük az energiatakaré-
kos lámpák alkalmazását – sôt újabban már a
LED lámpákat is használunk – és az ered-
mény látható.
Hasonló felmérés készült az épület fûtési-

szellôzési rendszerében mûködô szivattyúk-
ról és légszállító ventillátorokról is, ezek éves
fogyasztása 60-80 000 kWó. Látható, hogy
ezekkel is érdemes az energiamegtakarítás
érdekében foglalkozni. Ma ott tarunk, hogy
a fûtés-szellôzést vezérlô számítógép progra-
mozása percnyi pontossággal követi a pró-
bák és elôadások kezdési, befejezési idejét, a
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Villamos energia

Gáz energia

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Gondolatok
az energia-
megtakarításról



rendszer pontosan csak addig mûködik,
ameddig szükséges.
Ami a fûtés-szellôzéshez kapcsolódó elekt-

romos energia megtakarítását jelenti, az
egyúttal gázenergia-megtakarítással is jár.
A gázfogyasztás csökkentésének másik mód-
ja, hogy a fûtés mellett használati melegvíz-
ellátást is biztosító kazánokat a nyári színházi
üzemszünet ideje alatt kikapcsoljuk, és a
használati meleg vizet két helyen villanyboj-
lerrel biztosítjuk. Természetesen a teljes me-
legvíz-hálózat ekkor nem mûködik, de két öl-
tözôben a nyáron is dolgozó munkatársak
melegvíz-igényét ki tudjuk elégíteni.
A vízfogyasztás drasztikus csökkenését a

mellékhelyiségek átalakításával értük el. Víz-
takarékos öblítôtartályokat szereltünk fel, és
a vizeldékre házi készítésû mozgásérzékelôs
öblítôket tettünk az addigi tartályos öblítôk
helyett.
Fentiekbôl látható, hogy igen egyszerû

módon, csupán a józan ész szavát követve is
jelentôs és tartós energiamegtakarítás érhetô
el. Az más kérdés, hogy az egyébként jelen-
tôs megtakarítás (villamos energia 23%; gáz
17%; víz 47%) nem járt arányos költség-
megtakarítással, sôt a költségek a megtakarí-
tások ellenére jelentôsen emelkedtek. Az
energiaárak gyorsabban és jobban nôttek a
megtakarításoknál. Szerény vigasz, hogy
költségeink a megtett intézkedések nélkül
ma mintegy 10 millió forinttal lennének ma-
gasabbak. 
Ugyan nem energia-, de költségmegtaka-

rítás okán érdemes a közüzemi szolgáltatási
szerzôdéseket is megvizsgálni. 2008 elôtt is
jelentôs költségmegtakarítást lehetett elérni
a lekötött teljesítmény nagyságának helyes
megválasztásával, sôt év közbeni módosítá-
sával. 
Még egy megjegyzés, természetesen az

energiamegtakarítás bizonyos lépései is
pénzbe kerültek, esetünkben nyolc év alatt
összesen mintegy 2,5-3,0 millió forintot köl-
töttünk erre, azonban megérte, mert a meg-
takarítás minden évben jelentkezik…

Rétfalvi János
mûszaki igazgató

Új Színház
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Víz–csatorna

Telefon (központ, vezetékes, mobil, internet)



A színházi együttmûködésen természetesen
nem csak a színházak közötti együttmûködést
értem, hanem mindazon együttmûködési for-
mákat, amelynek egyik oldalán a színház illet-
ve a színházak állnak, a másik oldalán pedig
vállalkozások, valamint állami illetve önkor-
mányzati intézmények.1

Tanulmányunk foglalkozik a marketing, a
termékek és szolgáltatások közös megrendelé-
sével, a gyártási és szolgáltatási kapacitások,
valamint a produkciók létrehozásában rejlô
együttmûködési lehetôségekkel. Ám nem fog-
lalkozik a lobbizás különbözô politikai és sze-
mélyes módjaival, és elfeledkezünk a tiszta
szakszervezeti és szakmai érdek-képviseleti le-
hetôségek emlegetésétôl is.

Marketing
A színigazdaság részterületei között talán a
marketing nyújtja a legtöbb lehetôséget a
színházak közötti együttmûködés számára.
Ennek legfôbb oka az a különös színházgazda-
sági törvény, amely szerint: egy adott színház
pickutatása, piacbefolyásolása eleve nem le-
het gazdaságos, hisz a marketing eredménye-
ként elért színházi jegybevétel-növekmény a
jegyárak eltérített volta miatt nem képes még
a marketingtevékenység piaci módon meg-
nyilvánuló költségeit sem fedezni.2 A bûvös
körbôl kitörni a most nem részletezendô álla-
mi szerepvállaláson – vagyis a kultúra állami
marketingjén – kívül a legegyszerûbben a
színházi együttmûködés útján lehet.
1. A színházak közötti együttmûködés egyik

leggyakrabban emlegetett álma a bemutató-
és mûsortervek véglegesítés elôtti egyezte-
tése.3 A vágy és a beszélgetések szintjén soha
nem jutott tovább az álmok megvalósítása,
annak ellenére, hogy már a nyolcvanas évek
közepén rendelkezésre álltak azok a számító-
gépek és szoftverek, amelyek alkalmazásával
hosszú távon és naprakészen egyeztethették

volna terveiket. Ugyanakkor a programok
használhatók lettek volna a színházak szabad
mûvészeti kapacitásainak nyivántartására is,
amely elsôsorban az egy idôben, több szín-
házban is szereplô színészek egyeztetését je-
lentette volna.
Az álom tehát továbbra is megvalósításra

vár. Az eredetileg tervezett mûsor- és színész -
egyeztetés mellett a mai számítástechnika az
adatbázisok létrehozásával és kezelésével szin-
te a teljes színházi világ naprakész gazdasági,
mûszaki és szervezési együttmûködésére biz-
tosítanának lehetôséget. (Természetesen az
induló adatbázisok létrehozása komoly mun-
kát jelentene, de folyamatos karbantartásuk
már napi rutinmunka lenne csupán.)
2. A színházi marketing együttmûködés

fontos területe a piaci információk beszerzé-
se.Ma színházak marketingdöntéseik megho-
zatalában általában csak megérzéseikre ha-
gyatkoznak. Ennek oka elsôsorban a pickuta-
tás viszonylagos drágaságában keresendô,
amely azt jelenti, hogy a pickutatás és más
marketingtevékenység eredményeképp elér-
hetô jegybevétel-növekmény – a jegyárak el-
térítettsége miatt – nem képes fedezni a mar-
ketingbefektetés költségeit. Így levonható az a
következtetés, hogy a kulturális marketing
alapfeladatait az államnak kell elvégeznie.4 Az
állami kulturális marketing mellett azonban a
piackutatásnak vannak részterületei, amelyek
közös színházi megrendelésre olyan eredmé-
nyeket hozhatnak, amelyek már gazdaságo-
san felhasználhatók az egyes színházak picbe-
folyásolási tevékenységében is. A közösen
megrendelhetô pickutatások közül a legfonto-
sabbnak a színházba járási szokások feltér-
képezését tartom, hisz az ilyen jellegû kutatá-
sok lényegi információkkal segíthetik a színhá-
zi stratégia kialakítását. Egyre fontosabbá válik
az is, hogy a színházak speciális piackutatás
eredményeképpen megismerjék lehetséges

szponzoraik körét, terveit, színházakkal szem-
beni igényeit is. Közös piacfelmérés szükséges
ahhoz, hogy megbízható, így használható is-
mereteket szerezzünk a színházak mai és jövô-
ben lehetséges legnagyobb szolgáltatóinak és
szállítóinak körérôl, terveirôl, meglévô színhá-
zi kapcsolataikról. A közös megrendelésre ké-
szítendô pickutatásokra még további példák is
sorolhatók, de úgy gondolom, hogy a fentiek
is elégségesek az együttmûködés fontosságá-
nak és lehetôségeinek bizonyítására.
3. A marketing együttmûködés egyik lehet-

séges köre a színházak jegyárrendszerének
összehangolása. Köztudott, hogy a színházi
jegyár alsó és felsô határát az állami és önkor-
mányzati értékítélettel megfogalmazott támo-
gatás és a közösségi értékítéletként megnyil-
vánuló fizetési szándék határozza meg. Ez
utóbbi megismerésére – az oly sokat hangoz-
tatott vezetôi tapasztalatokon kívül – az elôzô-
ekben leírt piackutatás a legalkalmasabb mód-
szer. A megbízható piaci ismeretek birtokában
elvégzett jegyárrendszer-összehangolás nem
egy színházi árkartell létrehozását jelenti, ha-
nem azt, hogy a színházak marketing- illetve
gazdasági vezetôi megpróbálják nyitó áraikat
egyensúlyba hozni. Különösen fontos ez azo-
nos mûfajú bemutatók közelsége esetén.5

4. A színházi marketing negyedik együtt -
mûködési területe a reklám. Az elôbbiekben
tárgyalt információs rendszer, piackutatás,
jegyértékesítés és jegyár-összehangolás közös
megtervezésébôl, szervezésébôl és lebonyolí-
tásából törvényszerûen következik a színházi
reklám közös folytatása. 
A szolgáltatókkal „szembeni” közös fellé-

pés nemcsak a reklám, hanem a színigazda-
ság szinte valamennyi területének egyik leg-
fontosabb gazdasági lehetôsége és
együttmûködési esélye. Fôleg a legjelentô-
sebb cégekkel való együttes tárgyalás a legin-
kább ajánlott: gondolok a televíziókra, rádiók -
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Amennyiben a színigazdaság jelenlegi válságából kivezetô utakat szeretnénk kijelölni, úgy a színházi stratégia (hosszú távú
színházmûvészeti koncepció), a magas színvonalú tervezés, a hatékony érdekeltségi rendszer, a korszerû vezetési stílus, a biz-
tos támogatási rendszer, a színházbarát vállalkozások és a színházi marketing mellett az együttmûködés jelentené a nyolc kö-
zül a legfontosabb utat.

Együttmûködés
a színházak között

SZÍNHÁZI GAZDÁLKODÁS



ra, webportálokra, legnagyobb köztéri hirde-
tôkre, az országos napilapokra és mûsorújsá-
gokra. Könnyen megszervezhetô, hogy a mé-
dia egy-egy területével ki, illetve melyik szín-
ház foglalkozzon részletesen. Ugyanakkor a
színházaknak nem szabadna kihasználatlanul
hagyni azt a lehetôséget sem, hogy a legérté-
kesebb reklámmédiák (televízió, rádió) egy ré-
sze állami tulajdonban van, és így éppen tulaj-
donosi mivolta alapján tehetne eleget a kultu-
rális marketingben reá háruló feladatainak,
mégpedig a médiatörvényben rögzített jogai
alapján, közmegrendelés formájában. A közös
tárgyalás és az ezt követô közös megrendelés
elônyeinek érvényesítése jelentôs eredménye-
ket hozhat az írott sajtó és a köztéri reklámo-
zás területén is. Az összehangolt tárgyalási po-
litika és a jelentôs nagyságú megrendelés ko-
moly hatással lehet partnerünk vevômarke-
tingjére.
A közösen végezhetô reklámtevékenységek

második lehetôsége a reklámtervek egyezte-
tése. Az egyeztetés legfontosabb célja, hogy
kiküszöböljük az egymás esélyeit rontó reklá-
makciókat, vagyis elkerüljük, hogy adott idô-
szakra tervezett intenzív reklámtevékenysége-
ink azért rontsák jelentôsen egymás hatásfo-
kát, mert figyelmetlenségünk miatt azonos
vagy hasonló idôpontban folytatjuk azokat.
Amennyiben megtörténik a mûsortervek
egyeztetése, úgy abból már szinte automati-
kusan következik a reklámtervek egyeztetése.
A reklámtervek idô szerinti, témabeli össze-
hangolásának egyik fontos eredménye lehet,
hogy a színházak reklámszakemberei felisme-
rik, hogy mely területek azok, amelyeken kö-
zös akciókkal hatékonyabbak, és így eremé-
nyesebbek lehetnek. E lehetôségek közül leg-
kézenfekvôbbnek a színházi bérletezések kö-
zös reklámakciókkal történô támogatása
tûnik. Különösen fontos lehetne ez az óri-
ásplakáthelyek közös bérlésében, a rádió- és a
napilapreklámok közös megrendelésében.
Az együttmûködés önálló formája, ugyan-

akkor reklámakciók része is lehet a közös ki-
adványok megjelentetése. Ezek közül a leg-
nyilvánvalóbb lehetôség a közös évad-kalen-
dáriumok kiadása, amely valamennyi színház
éves programját tartalmazná. Megvalósulásá-
nak legnagyobb gátja, hogy sajnos színháza-
ink többsége még nem rendelkezik egész év-
re szóló mûsortervvel. Közös kiadványként

megjelentethetô lenne az évad legfontosabb
színházi eseményeit tartalmazó évadkönyv is,
amely összefoglaló naplója lehetne nem csak
Budapest, de akár az egész ország színházi
történelmének is.
A színházi marketing-együttmûködés gya-

korlati formái a következôk lehetnek: közös
gazdasági társaság nélkül, gazdasági társa-
ságban és külsô szervezet megbízása útján.
A leglazább formában a marketingvezetôk, il-
letve érintett munkatársaik meghatározott
idôszakonként személyesen, illetve az internet
útján egyeztetik és összehangolják marketing-
tevékenységüket. A második forma a non-
vagy forprofit társaság, amelyek tulajdonosai
az együttmûködô színházak, amelyektôl a
színházak megrendelik igényeik szerint a mar-
ketingszolgáltatások egy részét, vagy a szín-
ház teljes marketingellátását, beleértve a jegy-
értékesítést, a reklámot, a piackutatást, vala-
mint a public relations tevékenység ellátását.
A harmadik együttmûködési formában a szín-
házak – közbeszerzési pályázat útján – közö-
sen választanak olyan profi marketingcéget,
amelytôl megrendelik az elôbb említett mar-
ketingtevékenységek ellátását. Ebben az eset-
ben a színházaknál csak egyetlen munkatárs
marad, akinek feladata a színház és a megbí-
zott cég közötti kapcsolat tartása. 

Termékek és szolgáltatások
beszerzése
Valamennyi együttmûködési forma mûködte-
tésének egyik legfontosabb gátja az a színhá-
zi és színházvezetési mentalitás, amely lé-
nyege szerint a magányos harc, a különutas
technikák, a sajátos alkuk hatásosabbak, így
eredményesebbek az együttes fellépésnél, a
közös gondolkodásnál és gazdálkodásnál.
A színházankénti különutas technika gyökerei
az államszocializmusig vezetnek vissza, hisz a
kultúrpolitika nagy hatalmú urainak alapvetô
érdeke volt, hogy az egyes színházvezetôknek
illetve színházaknak tett engedményekkel
egyrészt bebizonyítsa, hogy érdemes a hata-
lommal jóban lenni, másrészt igazolja a szín-
házvezetôknek, hogy lám, az önálló érdekkép-
viselet eredményesebb az együttes fellépés-
nél. 
Az együttmûködés másik – az elôbbinél

nem kevésbé fontos – akadálya abban a sajá-
tos munkakörvédelemben keresendô, amely

féltékenyen és gyakran agresszíven ôrködik az
általa szerzett szállítók pozicióinak védelmén,
a személyesen elért kisebb-nagyobb eredmé-
nyek megtartásán. Természetesen ezzel nem
azt mondjuk, hogy a színházak ezzel foglalko-
zó munkatársai anyagi elkötelezettségben
vannak szállítóikkal, hanem azt, hogy a szállí-
tók csekélyke ajándékai (amelyek értékét még
megsokszorozhatja a személyes figyelem is)
képesek a fontosság és a jelentékenység érze-
tét kölcsönözni az erkölcsi és anyagi elimert-
ség hiányában szenvedô alkalmazottaknak. Ily
módon tehát a színházi alkalmazottnak nem a
más színházakkal való együttmûködésben,
hanem abban van az elsôdleges érdeke, hogy
szállítói teljesítményein keresztül bemutassa
saját személye és munkaköre megkerülhetet-
lenségét és szétválaszthatatlanságát, azt, hogy
néküle és munkaköre nélkül a színházi mûkö-
dés súlyos károkat szenvedne.
Az együttmûködés harmadik akadálya ma-

gában a közalkalmazotti jogviszony rugalmat-
lanságában keresendô.6 Jól átlátható ez, ha ar-
ra gondolunk, hogy míg az együttmûködés
nyitottságot, rugalmasságot, kreativitást és
empátiát igényel, addig egy adott színházban
a munkakörét mereven védô közalkalmazott
munkastílusát a zártság, a bizalmatlanság, a
megszokotthoz való ragaszkodás mellett elsô-
sorban az jellemzi, hogy munkavégzésének
feltételei, illetve kinevezésének tartalmi mo-
mentumai csak rendkívül körülményesen és
hosszadalmasan módosíthatók. Rontja az
együttmûködés esélyeit az is, hogy színháza-
inkban egyre erôsebbek lesznek, és egyre
több teret követelnek a közalkalmazottiság
bástyáit védô szakszervezetek és közalkalma-
zotti tanácsok is. 
Az együttmûködés e három gátját letörni

rendkívül nehéz és kitartó munkát követel,
hisz olyan több évtizedes beidegzôdéseket
kell új pályára állítani, amelyek a biztonság, a
családiasság és a harmónia érzetét adják a
színházi emberek számára. Mindezek helyett
meg kell mutatnunk, hogy az együttmûkö-
déssel elérhetô sikerek olyan kreatív erôket
szabadíthatnak fel, amelyek átélése, kiegészül-
ve egy erôs anyagi érdekeltség bevezetésével
és következetes alkalmazásával, ellensúlyoz-
hatja az egyelôre elvesztett megszokottságot
és biztonságot. 
A termékek és szolgáltatások közös megren-
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delésében megmutatkozó együttmûködés elô -
nyeit hatásosan tudjuk megmutatni a megren-
delés állomásainak elemzése során. A követke-
zôkben tehát a termékek és szolgáltatások
megrendelésének egyes elemeit vizsgáljuk
meg: a közösen megrendelhetô termékek és
szolgáltatások kiválasztása, a szállító(k) kiválasz-
tása, a megrendelés, a termékek raktározása.7

1. A közösen megrendelhetô termékek és
szolgáltatások kiválasztása egyfelôl bonyolult,
másfelôl viszonylag egyszerû feladat. A ház-
fenntartási termékek és szolgáltatások évi
mennyiségének meghatározása annak ellené-
re is egyszerû, hogy a tervezés idôszakában
még nem ismerjük a tárgyévi bemutatók, fel-
újítások, próbák és elôadások számát.8 Jól tu-
dom, hogy a természetes, illetve a központo-
sított közbeszerzésbôl következô monopol-
helyzetet élvezô szállítók esetében a közös
megrendelések pénzügyi elônyei nem, vagy
csak alig érvényesülhetnek, ám az együttes
fellépés pszichés és marketinghatása arra kész-
tetheti a szállítót, hogy végiggondolja egy
esetleges színházi szembenállás piaci követ-
kezményeit. A gazdasági jelentôségükhöz ké-
pest a színházak jóval nagyobb marketing-
súllyal bírnak, különösen ami a médiában va-
ló megjelenési esélyeiket és tekintélyüket illeti.
A közösen rendelhetô házfenntartási termé-

keknél és szolgáltatásoknál már jóval nehe-
zebb a produkciós termékek és szolgáltatások
meghatározása. Ennek oka egyrészt a színházi
tervezés alacsony színvonalában, másrészt az
alkotómunka azon értelmezésében keresen-
dô, amely szerint a produkciós költségeket
tervezni alig, vagy csak néhány hétre, legfel-
jebb néhány hónapra lehet. A közösen meg-
rendelhetô termékek és szolgáltatások eseté-
ben tehát a pontos tervek helyett a szceniku-
sok, jelmezkivitelezôk, mûszaki és gazdasági
vezetôk tapasztalataira és a színházi statiszti-
kákra lehet támaszkodni, vagyis a múlt adata-
in alapuló becslések adhatják számításaink

alapját. Mindezek után már viszonylag egy-
szerû a közösen megrendelhetô termékek és
szolgáltatások kiválasztása, hisz a beszerzéssel
foglalkozó munkatársaknak nincs más felada-
tuk, mint összehasonlítani a külön-külön ösz-
szeállított termék- és szolgáltatáslistákat, majd
kiemelni a mindegyikben azonos tételeket. 
Rendkívül izgalmas feladat annak eldönté-

se, hogy mely termékek és belsô szolgáltatá-
sok azok, amelyek – gazdaságossági szem-
pontok miatt – elvégzésével külsô vállalkozá-
sokat bízhatunk meg.9 Gondoljunk itt a taka-
rításra, karbantartási munkákra, szállításra, de
akár a produkciós gyártásra is. Soha sem sza-
bad elfeledkezni azonban arról, hogy ennek
vizsgálata és eldöntése elôtt fel kell készülni
mindazon színházak belsô ellenállására, ame-
lyek munkatársai pozícióvesztés, vagy bár-
mely más szempontból hátrányosan kerülnek
ki az együttmûködésbôl. Csak rendkívül ala-
pos és mindenre odafigyelô vizsgálat után
dönthetô el, hogy valamely tevékenységet ér-
demes közös megrendelésben elvégeztetni,
és így az eddigi saját szervezetet fel kell szá-
molni. (Az ellenállást mérsékelheti az
együttmûködés azon formája, amelyben a
megszüntetett szervezet helyett közös szerve-
zetet hozunk létre. Ebben az esetben termé-
szetesen a legjobb munkatársak lehetôséget
kapnak, hogy képességeiket a közös szerve-
zetben is hasznosíthassák.)
2. A termékek és szolgáltatások közös meg-

rendelésének legnehezebb állomása a szállítók
együttes kiválasztása. A színházak beszerzéssel
foglalkozó munkatársai legféltettebb szakmai
kincse a szállítók évek vagy évtizedek alatt ki-
alakított kosara, amelyhez illetéktelennek, de
akár a beszerzésért felelôs vezetônek hozzá-
nyúlni, vagyis elvenni, vagy amelybe beleten-
ni csak különös körültekintéssel és elôrelátással
szabad.10 Mindezekbôl következik, hogy a
szállítók kiválasztása, illetve az erre vonatkozó
javaslat megtétele a beszerzési munkatársak

feladata kell hogy legyen. A kiválasztást ter-
mészetesen meg kell hogy elôzze a szállítók
értékelési szempontjainak pontos meghatáro-
zása, még abban az esetben is, ha a közösen
megrendelt termék vagy szolgáltatás értéke
nem haladja meg a közbeszerzési értékhatáro-
kat. Ilyen értékelési szempontok lehetnek a
szállító referenciái, az egységár, szállítási ha-
táridô, garancia, szavatosság, fizetési feltéte-
lek, és így tovább. Az értékelési szempontok
összeállítására és rangsosorlására vonatkozó
javaslatok megtétele szintén a beszerzési
munkatársak feladata. A döntés, vagyis a
szempontok meghatározása és a szállítók kivá-
lasztása természetesen már az együttmûkö-
désben részt vevô színházak gazdasági (eset-
leg mûszaki) vezetôibôl álló testület feladata.
Az értékelési szempontokra és a szállítókra

vonatkozó javaslat összeállításának másik fô
lehetôsége az, hogy a színházak felosztják
egymás között a beszerzendô termékeket és
szolgáltatásokat, vagyis egy-egy színház fele-
lôs azért, hogy a hozzá tartozó termékek és
szolgáltatások értékelési szempontjaira és szál-
lítójára alapos és kimerítô javaslatot készítsen.
Természetesen a végsô döntést ebben az eset-
ben is az együttmûködô színházak gazdasági
vezetôibôl álló testület hozza meg.
3. A termékek és szolgáltatások közös meg-

rendelésének harmadik szakasza maga a tény-
leges megrendelés, amely az egyedi színházi
megrendelésekhez képest nem tartalmaz elté-
rô elemeket. A megrendelések esetében a ter-
mékeket és szolgáltatásokat a beszerzést válla-
ló színházak között fel kell osztani, vagyis egy-
egy színház felelôs azért, hogy a tényleges
megrendelés a közösen kiválasztott szállítótól
és feltételekkel történjen meg. Mivel a meg-
rendelések tartalmazzák a fizetési módokat, itt
említem meg, hogy a megrendelési együtt -
mûködés, amely lényegében egy speciális vá-
sárlói klubként is megfogalmazható, alapvetô-
en két módon oldhatja meg a fizetést. Elsô
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megoldásban a megrendelô színház a leszállí-
tott termékekért és szolgáltatásokért a felhasz-
náló színházak helyett is fizet, majd bizonyos
idôközönként elszámolják egymás között tar-
tozásaikat, illetve követeléseiket. A második
esetben a megrendelés elôtt valamennyi szín-
ház átutalja a megrendelô színháznak az álta-
la felhasználandó termékek és szolgáltatások
ellenértékét, illetve a megrendelések egyenle-
gét.
4. A színházak együttmûködésében megva-

lósuló közös beszerzések negyedik lehetséges
szakasza a raktározás, amely természetesen
önállóan is lehet együttmûködési lehetôség,
vagyis megtakarítási esély. A színházak tárolá-
si igényeiben kettôs tendencia figyelhetô
meg. Egyik oldalon – a látvány szerepének nö-
vekedése miatt – jelentôsen megnô az egyes
produkciók díszleteinek nagysága és mennyi-
sége, vagyis nô a tárolási igény, másik oldalon
a repertoár bokrosodása miatt – ami más sza-
vakkal a fél en-suit színjátszást jelenti – csök-
ken a mûsoron lévô darabok száma, tehát
csökken a tárolási igény is. Tapasztalataim sze-
rint e két alaptendencia eredôje a raktározási
igény növekedése, amelyet erôsít az a szemlé-
let is, hogy a színházak a szûkülô források mi-
att egyre kevésbé válnak meg lejátszott darab-
jaik díszleteitôl és jelmezeitôl. A növekvô táro-
lási igények kielégítésére egyik megoldás lehet
az együttmûködés, amely elsôsorban a közös
bérlést jelenti, vagyis a raktártulajdonosokkal
való közös, illetve meghatalmazott útján való
tárgyalást. Az együttmûködés másik formája a
közös raktárépítés illetve raktárvásárlás lenne,
ám ez napjainkban a színházak gazdasági le-
hetôségeinek hiányában csak vágyálomnak
tûnik.
A közös megrendelés lehetséges szervezeti

formái: A leglazább szervezeti forma a koráb-
biakban többször is említett vásárlói klub típu-
sú együttmûködés, amelyben egy-egy színház
bizonyos termékek és szolgáltatások beszerzé-
séért felel a közösen megállapított feltételek
szigorú betartása mellett. Ennél erôsebb for-
ma az a nonprofit társaság, amelyet a színhá-
zak annak érdekében hoznak létre, hogy be-
szerezze azokat a termékeket és szolgáltatáso-
kat, amelyek közös megrendelése jelentôs
anyagi elônyökkel járhatna. Az együttmûkö-
dés legerôsebb formája lenne a színházak által
által közösen létrehozott beszerzési iroda,
amely közhasznú társaság vagy korlátolt fele-
lôsségû társaság illetve részvénytársaság for-
májában látná el a színházak megrendeléseit. 
Természetesen valamennyi szervezeti for-

mának megvan a maga elônye és hátránya.
Köztük választani csakis a beszerzendô termé-
kek és szolgáltatások nagyságrendje ismereté-
ben lehet. A kft. illetve az rt. esélyét növeli, ha

a színházi együttmûködés nem csupán a kö-
zös megrendelésre, hanem az együttmûködés
többi formájára is kiterjed. Vagyis e társaság
foglalkozna a kapacitások kihasználásának ra-
cionalizálásával, produkciók létrehozásával,
valamint a színházi közös vállalkozások továb-
bi lehetôségeivel is.

A szabad kapacitások közös
kihasználása
A színházi vagyontárgyakat alapvetôen két
csoportba soroljuk: a tárgyiasult és a nem tár-
gyiasult javak csoportjába. A tárgyiasult java-
kat tovább csoportosíthatjuk aszerint, hogy
részt vesznek-e közvetlenül a mûvészeti tevé-
kenységben, vagy az épületfenntartás és a
(szín)házmûködtetés dolgaihoz tartoznak.
A szellemi (vagyis nem tárgyiasult) javakat ha-
sonlóan osztályozhatjuk, hisz ezek között is
vannak a mûvészeti tevékenységben közvetle-
nül hasznosulók, illetve olyanok, amelyek csak
a mûvészeti kiszolgáló tevékenységben vesz-
nek részt. 
Mindezek után nézzük meg, hogy vannak-

e szabad kapacitások, s ha igen, akkor ezeket
hogyan próbálják meg hasznosítani színháza-
ink. Ahhoz, hogy a kérdésre pontos választ
tudjunk adni, olyan nullbázisú tervezést kell
elvégeznünk, amelynek során egyrészt – elfo-
gulatlanul, minden külsô befolyástól mente-
sen – meghatározzuk a házfenntartáshoz és
mûködtetéshez, valamint a mûvészeti tevé-
kenységhez szükséges tárgyiasult és nem tár-
gyiasult javakat.11 Miután színházaink többsé-
gében nem foglalkoznak komolyan az ilyen tí-
pusú tervezéssel, és nem történt meg az intéz-
mények átvilágítása sem, így a színház gazda-
sági vezetése csupán tapasztalataira tud tá-
maszkodni a szabad kapacitások hasznosításá-
nak tervezésekor. Megállapíthatjuk, hogy a
szabad kapacitásokkal való gazdálkodás haté-
konyságának egyik legfôbb gátja itt is a szín-
házi tervezés alacsony színvonala. 
1. Miután színházaink döntô többsége nyá-

ri szünetet tart, és évad közben sem játszik
mindennap, ezért az így keletkezô szabadna-
pokon a színház épületének piacképes helyisé-
geit megpróbálják különbözô vállalkozások-
nak, illetve rendezvényszervezô cégeknek bér-
be adni. A hasznosulás foka rendkívül külön-
bözô, hisz az egyes épületek nagysága, szép-
sége, elhelyezkedése eleve meghatározza a
keresletet, és természetesen a bérleti díjat is.
Ugyanakkor a bérbeadás minôségét (terv-
szerûségét, feltételrendszerét) jelentôs mér-
tékben befolyásolja, hogy az épületek haszno-
sításával a színház gazdasági vezetése – ter-
mészetesen a fôtevékenységhez képest – má-
sodlagosan és passzívan foglalkozik. Vagyis a
bérbadást nem elôzi meg és nem is követi

olyan professzionális marketingtevékenység,
amelynek keretében magas szintû reklámmal,
piackutatással, public relations tevékenység-
gel segítenék elô a piac megismerését, és pró-
bálnák meg befolyásolni a bérlôk magatartá-
sát. Mindezt a komplex tevékenységet nem is
várhatjuk el a színházak gazdasági vezetésétôl,
csakis olyan szervezettôl, amely fôtevékeny-
ségként végzi épületeink ideiglenes bérbeadá-
sát. Egy ilyen vállalkozás szerves módon jöhet-
ne létre a színházak együttmûködése révén,
akár lazább kötöttségû közös közvetítôiroda,
akár a már komolyabb nonprofit társaság, il-
letve a teljes profitorientált korlátolt felelôs-
ségû társaság formájában. A közös érdek nyil-
vánvaló, ám színházaink bizalma a különutas
fejlôdésben még mindig nagyobb, mint az
együttmûködésben. 
2. Hasonlóan jellemezhetjük a színházak

tárgyiasult javai szabad kapacitásainak hasz-
nosítását is. Gondoljunk az idôlegesen vagy
véglegesen feleslegessé váló díszletekre és jel-
mezekre, amelyek sorsa sajnos több esetben a
hulladékgyûjtôknél fejezôdik be. A színházak
által létrehozott közös iroda feladata lehetne a
színházak közötti információ csere biztosítása,
a kereslet és kínálat összehangolása, a színhá-
zak digitális könyvtárának (szidi) a létrehozása
és folyamatos karbantartása. (A szidi kereté-
ben, amely természetesen élô internetes
könyvtárként is mûködne, valamennyi színház
fotódokumentációval mutatná be tárgyi és
szellemi szabad kapacitásait.) A díszleteken és
jelmezeken kívül természetesen ide tartoznak
mindazon gépek és berendezések, amelyek
egy adott idôszakban kihasználatlanul állnak,
illetve amelyeket egy adott színház már nem
tud használni, így számára véglegesen felesle-
gessé váltak. Ide tartoznak például a bútorok,
kellékek, fényvetôk, hang- és képrögzítô be-
rendezések, vetítôk stb.
3. A szabad kapacitások hasznosításának

egyik komplex lehetôsége a gyártó és szolgál-
tató mûhelyek szabad teljesítôképességének
idôleges értékesítése. Hasonlóan a korábban
elmondottakhoz, csakis kellôen megalapozott
és hosszú távú tervezéssel vagyunk képesek
meghatározni azt, hogy egy adott idôszakban
rendelkezésünkre álló kapacitás elegendô-e a
mûsortervi bemutatók, felújítások és reperto-
ár-elôadások szükségleteinek kielégítésére,
vagy olyan fölös kapacitással bírunk, amely-
nek hasznosításával növelhetjük színházunk
pénzügyi forrásait. Itt említem meg, hogy a
szabad kapacitások hasznosítása nem csupán
amiatt fontos, mert általa többletbevételekhez
jutunk, hanem azért is, mert a mûhelyekben
dolgozó munkatársak jövedelme is nô, ezáltal
erôsödik a színház vezetése iránti lojalitásuk és
színházuk problémái iránti érzékenységük.
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A mûhelyek kapacitásának felmerése után
nincs más dolgunk, mint a színházak kapaci-
tástábláit összedolgozni, vagyis felmérni egy-
részt azt, hogy az egyes színházak mennyiben
képesek más színházak szabad kapacitásait
használni, másrészt, hogy a társszínházak igé-
nyeinek kielégítése után marad-e külsô cégek-
nek nyújtandó szabad kapacitás. A kapcitások
igénybevételének elszámolása történhet bila-
terális és multilaterális módon is, a lényeg az,
hogy a félreértések elkerülése érdekében a
színházak mindenképpen elôre rögzítsék szol-
gáltatásaik árait.12 A közös hasznosítás szem-
pontjából számba jöhetô mûhelyek: díszlet- és
jelmezgyártó mûhelyek, házfenntartás kar-
bantartó részlegei, takarító, ôrzô-védô csopor-
tok, és így tovább. 
A házfenntartással foglalkozó részlegek

együttmûködésével kapcsolatban többen úgy
gondolják, hogy mûködésük leghatékonyabb
formája egy olyan közös színházi karbantartó
mûhely, amelynek feladata a színházak, mint
gépekkel és felszereléssel ellátott épületek,
üzembiztos mûködtetése. Még többen azon-
ban tartózkodnak, sôt megijednek az ilyen
megoldástól, mivel ebben a régi tanácsi ga-
meszek feléledését látják, és úgy vélik – múlt-
béli tapasztalataik alapján ezt akár jogosnak is
mondhatjuk –, hogy a közös ellátómûhelyek
létrejöttével olyan bürokratikus, saját érdekek-
kel bíró szervezet uralkodna fölöttük, amely az
államszocialista központi akarat helyett szûk
csoportérdekeknek tenné ki a színházépületek
mûködôképességét. Természetesen a kérdést
nem lehet érzelmek, emlékek és tapasztalatok
alapján eldönteni, hanem olyan precíz és min-
denekelôtt ôszinte számításra van szükség,
amellyel megállapítható lenne, hogy a részt
vevô színházaknak közös ellátószervezet
mûködése gazdaságosabb-e saját szervezet
mûködtetésénél. 
A házfenntartással foglalkozó mûhelyek

együttmûködésének is három – különbözô
erôsségû – formája van: az elsô egy olyan,
nem jogi személyiségû iroda, amely a kapaci-
tások és igények felmérésével és összehango-
lásával foglalkozik, a második egy közhasznú
társaság, a harmadik pedig egy profitorientált
gazdasági társaság. Mind a nonprofit, mind a
forprofit társaságnak a színházak lennének a
tulajdonosai, természetesen nem kizárva belô-
le olyan költségvetési intézményeket, amelyek
valamely területen rendelkeznek szabad – pél-
dául nyomdai – kapcitással.
A mûhelyek – bármely szintû – együtt -

mûködése esetében természetesen fel kell ké-
szülni arra, hogy a színházak mûvészeti mun-
katársai (például a díszlettervezôk, jelmezter-
vezôk, szcenikusok, jelmezkivitelezôk), vala-
mint a mûhelyek mindazon munkatársai (el-
sôsorban a vezetôk), akik nem kapnak kellô
részt az együttmûködés hatalmi és anyagi po-
zicióiból, olyan – általában nem nyilvános –
támadást folytatnak le érdekeik védelmében,
amelyben elsôsorban mûvészi érdekekre hi-
vatkozva próbálják meg az együttmûködést
megakadályozni.13 Éppen ezért rendkívül kö-
rültekintôen, a különféle érdekek legmaga-
sabb szintû összehangolásával igyekezzünk
meggyôzni érintett munkatárainkat az
együttmûködés elônyeirôl. 

Közös produkciók létrehozása
Eltérôen az együttmûködés elôzôekben elem-
zett három területétôl, a színházak ma már
jelentôs része felismerte a közös produkciók
létrehozásában rejlô lehetôségeket, így éva-
donként egyre több közös elôadás születik.

Ennek oka elsôsorban a színházak relatíve egy-
re csökkenô pénzügyi forrásai, hisz jól tudjuk,
a pénz a legerôsebb ösztönzôerôk egyike. 
1. Az együttmûködés egyik lehetséges for-

mája a teljes együttmûködés, amelynek so-
rán a színházak a létrehozás minden fázisában
közösen vesznek részt. Együtt választják ki a
darabot, illetve közösen bízzák meg az alkotó-
kat a mû megírásával, közösen választják ki a
stábot (rendezô, rendezôasszisztens, díszlet-
tervezô, jelmeztervezô, koreográfus, karmes-
ter) és az elôadás szereplôit, közösen végzik a
produkció teljes marketingjét, benne a jegyek
értékesítését, ugyanígy közös a díszletek és jel-
mezek elôállítása, valamint az elôadás mûsza-
ki lebonyolítása is. A dolog természetébôl kö-
vetkezôen csupán a színházépület és az azt ki-
szolgáló házfenntartási mûszak nem lehet kö-
zös. A produkció finanszírozása természetesen
közösen történik, amely jelentheti az egyenlô,
de jelentheti az eltérô arányú részvételt is. (Ez
utóbbi különösen érvényes lehet abban az
esetben, ha a színházak egymás után, saját
épületükben játsszák az elôadást.) Az ilyen tí-
pusú együttmûködésben ajánlatos, hogy a
színházak vendégmûvészként fizessék egymás
mûvészeit, hisz ezzel elôsegíthetik azt is, hogy
a különbözô érdekvédelmi szervezetek kény-
telenek legyenek lemondani a beavatkozás
törvényes lehetôségérôl. 
A teljes együttmûködés legnagyobb elô -

nye a gazdaságosság, hisz a produkció költ-
ségeinek nagy része megoszlik. További –
pénzben nehezen kifejezhetô – elônye, hogy
a színházak mûvészei az elôadások, és különö-
sen a próbafolyamat során megismerkednek
egymással, és ez a kitekintés a megszokott és
gyakran sémáktól sem mentes saját színházi
világból olyan impulzusokat adhat, amely elô -
segítheti mûvészi fejlôdésüket. Legfôbb hátrá-
nya ez utóbbiból adódik, hisz a másféle gya-
korlathoz való alkalmazkodás olyan konflik-
tusokhoz vezethet, amelyek rendkívüli, és
gyakran áldozatokat is követelô kompromisz-
szumkészséggel oldhatók csak fel. További
hátránya az alkukényszer, hisz a teljes
együttmûködésre általában akkor kerül sor, ha
a színházak egyike sem rendelkezik a megva-
lósításhoz szükséges teljes pénzösszeggel, vagy -
is ahhoz, hogy a produkció megszülethessen
mindenképpen meg kell állapodni egymással.
A közös játszásból következôen a bevételek is
osztódnak, kivéve azt az esetet, amikor a pro-
dukciót az együtt mûködô színházak egyike
játssza meghatározott ideig, vagy ameddig si-
kerrel tudja játszani, majd a másik színház ve-
szi fel játékrendjébe. (A másodjára játszó szín-
ház elônyben van, hisz az elsô színház játszási
tapasztalatait már alkalmazni tudja.) E megol-
dás akkor sikeres, ha az együttmûködô színhá-
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zak különbözô városokban mûködnek. A teljes
együttmûködés ma még alig-alig fordul elô
színházaink között. 
2. A produkciós együttmûködés az elôbbi-

nél lazább, ugyanakkor gyakrabban elôfordu-
ló formájában a színházak egyike lényegében
pénzügyi befektetôként vesz részt a pro-
dukcióban annak érdekében, hogy késôbb
megkapja a teljes produkciót saját színházi ját-
szásra. (Ez az együttmûködés általában szín-
ház és fesztiváliroda között fordul elô, hisz ez
utóbbi rendelkezik pénzzel, de nem annyival,
hogy abból saját elôadást tudjon létrehozni.)
Ebben az esetben az elsô színház elôállítja a
díszleteket és jelmezeket, bepróbálja az
elô adást, vagyis létrehozza a produkciót, a
másik színház pedig egy kialkudott pénzösz-
szeg fejében – akár még a bemutató elôtt is –
játszhatja az elôadást. A másik színháznak ter-
mészetesen fizetnie kell az elsô színház mûvé-
szeit is. Ebben az esetben is egyeztetni kell a a
produkció stábját. Az együttmûködés legna-
gyobb elônye az alkukényszer teljes hiánya,
hisz az elsô színház mindenképpen be kívánja
mutatni az elôadást, vagyis nem alapvetôen
szükséges a másik színház pénze. A színházak
szabadon, egymás elônyeit és hátrányait jól
megismerve és megfontolva tudnak dönteni
az együttmûködésrôl. A másik színház számá-
ra kockázati lehetôségeket is tartalmaz a be-
fektetés, hisz mûvészeti alkotásról lévén szó,
soha sem lehet biztos abban, hogy az elô -
adás meg fog felelni saját, de elsôsorban kö-
zönsége elképzeléseinek. Ezek az elképzelések
természetesen nem a produkció külsô kiállítá-
sára (díszlet, bútor, jelmez, kellék, világítás)
vonatkoznak, hanem arra a rendezôi megva-
lósításra, amelyet már csak nehezen és költsé-
gesen lehet megváltoztani a bemutató után.
A pénzügyi tárgyalások során azonban külö-

nösen figyelnie kell arra, hogy az elsô színház
a produkció létrehozása során nem csupán
annak közvetlen költségeit használja fel, ha-
nem azt terhelik a színház általános költsé-
gei, vagyis ez utóbbiaknak is meg kell jelennie
a másik színház hozzájárulásában. 
3. Az együttmûködés harmadik formájában

az egyik színház elôállítja a díszleteket és
jelmezeket, saját helyiségeiben bepróbálja
a produkciót, ehhez rendelkezésre bocsátja
az elôadás epizódszereplôit és statisztáit, a
másik színház pedig biztosítja a stábot és a
fôszereplôket. Az elsô színház bemutatja a
produkciót, majd a közönség érdeklôdésének
megfelelôen játssza, majd a másik színház sa-
ját épületében folytatja ugyanennek az elô -
adásnak a játszását. Az ilyen típusú együtt -
mûködésre általában akkor kerül sor, ha az el-
sô színház nem rendelkezik olyan neves és
magas színvonalú mûvészekkel, akikkel sikere-
sen tudná bemutatni a produkciót, a másik
színháznak pedig nincs elegendô próbalehe-
tôsége és gyártókapacitása, ám tagjai sorában
vannak, vagy meg tudja fizetni vendégként
azokat a mûvészeket, akik magas színvonalú
elôadást képesek létrehozni.14 Az ilyen típusú
együttmûködés esetén az egyik színház finan-
szírozza a produkció teljes betanulását, a má-
sik színház pedig a stábot és fôszereplôket, va-
lamint ezeken kívül saját épületében az epi-
zódszereplôket és a statisztákat is fizeti. (Ope-
rák illetve zenés színpadi mûvek esetében ter-
mészetesen fizetnie kell az énekkart, a balett-
kart és a zenekart is.) 
A produkciós együttmûködés e három alap-

esetén kívül további formák is léteznek a szín-
házi világban, ám ezek jelentôsége csekély. 

Dr. Venczel Sándor
színházi közgazda

1 Az állammal, a szponzorokkal és a szállítókkal való
együttmûködéssel a Páholypótszék II. kötete „A másik
marketing” címû fejezete foglalkozik részletesen.
(Média+Print 1999. Budapest)
2 A színigazdasági törvényekkel a Páholypótszék II. köte-
tének 11. elôadása foglalkozik részlesen.
3 Lásd a Páholypótszék I. kötete Színházi marketing feje-
zetében az idôzítés fontosságát! (Média+Print 1994.
Budapest)
4 A színházak e törvényt különféle barter megállapodá-
sok kötésével igyekeznek átlépni. Leggyakrabban – már
piaci áron számított – elôadásokat (színházjegyeket)
adnak reklám fejében.
5 Természetesen jól tudjuk, hogy a színházi jegyárak
összehangolására a szûkülô piacból való részesedés
arányának megôrzése illetve növelése érdekében folyó
egyre erôsödô verseny miatt egyre kisebb az esély.
Ugyankkor meggyôzödésem, hogy a színházak vezeté-
sének alapvetô hosszú távú és közös érdeke, hogy a tel-
jes színházi piac megtartása érdekében jegyárpolitikáju-
kat legalább évadonként egyeztessék.
6 Sajnos igaz a megállapítás a nonprofit társasági for-
mában mûködô színházakra is. Balázsovits igazgató úr
szerint a színházakban még mindig szocializmus van.
7 Lásd ezzel kapcsolatban még a Szállítói marketingrôl
szóló tanulmányt a Színpad 2006/3. számában.
8 Lásd a Páholypótszék I. kötete Színházi tervezésrôl
címû tanulmányát.
9 Lásd az Outsourcing a színházban címû tanulmányt a
Színház 2006/2. számában.
10 Gondoljunk arra, hogy a beszerzési munkatársak
belsô kapcsolataik révén szinte ellenôrizhetetlenül be
tudják bizonyítani, hogy a nem általuk választott termé-
kek és szolgáltatások a színház igényeinek nem felelnek
meg.
11 Az érdeklôdôknek javaslom a fentebb említett terve-
zésrôl szóló harmadik elôadást, amely részletesen foglal-
kozik a tervezés különbözô típusaival.
12 Ajánlatos, hogy az önköltségi árak képzésének elvei -
ben és módszereiben, valamint az alkalmazandó hasz-
nonkulcs nagyságában az együttmûködô színházak
évenként vagy évadonként állapodjanak meg egymás-
sal, majd az így kialakított áraikat rögzítsék, és természe-
tesen közöljék egymással.
13 Az érdekekrôl szóló hatodik elôadásban (Pá holy -
pótszék I. kötet) kiderül, hogy a színházban a magánér-
dekek gyakran álruhában nyilvánulnak meg, hisz így
tudnak a leghatékonyabban érvényesülni.
14 Gyakran különbözô országok operaházai között is
mûködik az ilyen munkamegosztás. Különösen abban
az esetben, ha az egyik ország – a viszonylag alacsony
bérek miatt – jelentôsen olcsóbban képes legyártani a
díszleteket és jelmezeket, ám nem tudja megfizetni a
neves és drága vendégmûvészeket. Míg a másik ország
rendelkezik elegendô pénzzel ez utóbbiak foglalkoztatá-
sához, ám a drága élômunka miatt rendkívül költséges
a produkció díszleteinek és jelmezeinek az elôállítása és
a nagy karszemélyzetû produkció bepróbálása.
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4 I HAVE A DREAM.… (by Iván Szabó-Jilek)

Staging

5 BLUEBEARD'S CASTLE TWICE (by Miklós Borsa)
The opera of Béla Bartók Bluebeard's Castle was newly staged in
October of the last year. In addition to the strange director con-
cept, this performance offered several solutions both in technolo-
gical aspects and scenery, never seen before in the Budapest Ope-
ra House.

Let's Discuss

8 THEATRE INVESTMENTS IN MAIN CONTRACTOR ARRANGEMENTS
(by Iván Szabó-Jilek)
Typically, institutions of performing arts were completed by ma-
in contractors of building industry. The results are more and mo-
re disputable; not only poor equipment and low quality make
the operation complicated but even the subsistence of stage
technological companies is threatened by now.

Event Technology

14 “SHOCKING” UNIVERSITY CELEBRATION (by Attila Jerzsa)
An uncommon event was organized in the Budapest Congress
Center in January. The Faculty of Electrical Engineering and Infor-
mation Technology of the Budapest University of Technology
and Economics celebrated its 60th anniversary. The professional
technology greatly contributed to the success of the world-famo-
us musicians-engineers.

By Our Readers

17 BAYREUTH – SOME COMMENTS (by Miklós Borsa)
On the basis of Bayreuth report, published in our last issue, at-
tending an opera performance in Bayreuth means a torture and
uncommon comfort for spectators. Yet, there are some other as-
pects to be considered.

News from Hungary

18 CONSTRUCTION OF THE CONCERT AND CONFERENCE CENTER BEGAN
IN PÉCS

20 SCANDALOUS RECONSTRUCTION – VÖRÖSMARTY THEATRE IN
SZÉKESFEHÉRVÁR

21 TROUBLES AND ACCIDENT IN THE NATIONAL THEATRE IN PÉCS

News from Abroad

23 PRAGUE QUADRENNIAL’11 AT NEW VENUE  

23 TIP – OISTAT COMPETITION

24 PARNELLI PRIZE FOR MARTIN

Honors

25 CONGRATULATIONS (by Imre Kárpáti)
For his several-decade long work in theatre, Technological Direc-
tor of Szabad Tér (Open-Air) Theatre obtained the Golden Cross-
For-Merit Award of the Republic of Hungary.

Obituary

28 VAJDA FERENC IS DEAD (by Iván Szabó-Jilek)
We are shocked by the death of our friend and erudite colleague.
He was a great theater consultant and a prominent person of the
Hungarian stage technology.

Followspot

30 ...WHAT BULBS TO USE NOW? (by Sándor Böröcz)
How do EU measures for energy efficiency influence selection of
future light sources used in theatres for spaces critical for correct
color reproduction? 

Costume Design

34 COSTUME DESIGNER (by Imre Kárpáti)
2009, the Cultural Board of the Budapest Local Government
granted costume designer Mari Benedek the Creative Special Pri-
ze founded for theatres of Budapest.

Stage Design

37 ARCHITECT DESIGNING STAGES (by Imre Kárpáti)
Last season, Architect and Stage Designer Mária Ambrus obtai-
ned the Theatre Critics' Prize in the category Best Stage for her
stage designs for Shakespeare's The Merchant of Venice perfor-
med in the Gárdonyi Géza Theatre in Eger.

Standardization

39 STANDARDS IN STAGE TECHNOLOGY (by Iván Szabó-Jilek)
The Hungarian Standardization Board published new stage-tech-
nological standards in Hungarian in December 2009.  Objectives
of standardization in Hungary and internationally, its short his-
tory, types and application of standards are included here.

Technological Novelties

42 NOVELTIES IN STAGE LIGHTING AND IN SOUND TECHNOLOGY

Energy Saving

46 THOUGHTS ABOUT ENERGY SAVING (by János Rétfalvi)
The New Theatre has been saving energy for years consciously.
Figures and results of these efforts are demonstrated here. 

Theatre Management

46 EGYÜTTMÛKÖDÉS A SZÍNHÁZAK KÖZÖTT (by Sándor Dr. Venczel)
Co-operation would be one of most important ways for escaping
from present crisis of theatre economy.

CON T EN T S

STAGE Technology for Performing Arts
Hungarian Society for Theatre Technology

Bosch Rexroth Kft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. o.
Chromatica Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. o.
Chromatica Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. o.
Elimex Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. o.
ÉMI-TÜV SÜD Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. o.
INTERTON Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. o.
Kemotechnik Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. o.

LISYS Fényrendszer zRt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. o.
Logen Bt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49. o.
Luminis Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. o.
Pelyhe & Társa Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. o.
RH Sound Kft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42. o.
Színpad- és Emelôgéptechnika Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. o.
ZAJ Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. o.
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